
 

PROCÉS PARTICIPATIU PLA EUROPA 

 

Què és el Pla Europa? 

Una iniciativa que promou el debat al voltant de la Unió Europea (UE) i que té per objectiu 

afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa així com d’apropar la ciutadania al 

projecte europeu. Per més informació: consulteu el web del Pla Europa.  

Què és i per què fem un procés participatiu? 

Un cop presentat el llibre verd del Pla Europa que plasma la visió preliminar del Govern en els 

grans debats europeus, s’inicia una segona fase que consisteix en un procés de participació 

obert a tota la ciutadania amb l’objectiu d’elaborar un llibre blanc amb les visions del Govern 

i les aportacions recollides de la societat civil que servirà per guiar les futures actuacions del 

Govern de Catalunya a Europa. 

El procés participatiu del Pla Europa consisteix en debats online (webinars) estructurats al 

voltant de polítiques públiques per a incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del 

Govern. Els debats estan seguits per un fòrum on els ciutadans poden expressar les seves 

opinions durant dues setmanes i mitja.  

Els fòrums faciliten que la ciutadania deliberi i contribueixi al posicionament de la Generalitat 

de Catalunya sobre el futur d’Europa.  

Aquest procés participatiu és una iniciativa de la Secretaria d’Acció exterior i de la Unió Europea, 

amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert.  

Quan tenen lloc els debats i els fòrums? 

7 febrer – 22 març (última data per participar al darrer fòrum). 

Qui pot participar? 

Tothom. Volem comptar amb la ciutadania, les entitats i les institucions de la societat civil de 

manera transversal.  

Com podeu participar-hi? 

Aportacions a través dels fòrums virtuals oberts a:  

https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa 

Quina és la temàtica dels webinars? 

1. Populismes (dijous 7 de febrer de 2019 de les 18.00 a les 20.00 h) 

Pregunta: Com contribueix la UE en l’auge dels populismes: els combat o els 

alimenta? 

2.    Renda bàsica incondicional (dijous 14 de febrer de 2019 de les 18.00 a les 20.00 h) 

Pregunta: La Renda Bàsica Incondicional: una manera eficient de combatre la 

pobresa i desigualtat o una forma de desincentivar la cultura de l’esforç? 
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3. Futurs pressupostos de la UE (divendres 22 de febrer de 2019 de les 15.30 a les 17.30 

h) 

Pregunta: Ens cal més o menys pressupost europeu? 

 

4. Economia circular i bioeconomia (dijous 28 de febrer de 2019 de les 18.00 a les 20.00 

h) 

Pregunta: Economia circular: canvi “estètic” o canvi estructural?   

5. Migracions i perspectiva interculturalista (dijous 7 de març de 2019 de les 18.00 a 

les 20.00 h) 

Pregunta: Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça? 

o una amenaça? 

Més informació: 

Podreu trobar més informació sobre el procés participatiu Pla Europa en el següent enllaç.  

Segueix l’etiqueta #PlaEuropa al Twitter. 
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