
• Desconfiança en el futur de la UE i crisi del 
projecte europeu i pèrdua dels valors inicials 

• Preocupació per l’augment de 
l’euroescepticisme i populisme 

• Por a la globalització i la manca de treball que 
genera (i pot generar) 

• Dificultat de combinar les identitats i sobirania 
nacional i l’europea 

• Manca d’un sentiment/demos europea 

• Primacia d’un projecte de visió mercat-lliberal 
(mercats) front social (ciutadans)  

• Gran desinformació sobre la UE i el seu 
impacte en els ciutadans 

• Manca de consciencia europea als centre 
educatius 

• Descrèdit de la classe política corrupció i 
incomprensió de la feina feta pels polítics 
europeus 

• Sentiments contradictoris sobre l’acollida del 
refugiats 

 Moment de “finestra d’oportunitat” per re-
definir el projecte polític europeu – Llibre 
Blanc 

 “Despertar” de noves iniciatives ciutadanes 
europeistes a Catalunya 

 Major coordinació entre entitats i ciutadania 
europeista a Catalunya 

 Definició un nou rol de la ciutadania dins 
d’una UE més democràtica, fent-la part 
central del projecte 

 Activació polítiques integrals per a l’acollida 
de persones refugiades  

 Trobar un equilibri federal entre les diverses 
sobiranies europees (units en la diversitat) 

 Major impuls del projecte europeu en 
programes educatius  

 Fi de la desinformació sobre Europa 

 Foment de la mobilitat professional europea 

 Impulsar l’Europa Social 

Pors i limitacions respecte la UE  Oportunitats sobre la UE 

 Visibilitzar  i promoure el Demos Europeu a Catalunya, tot fomentant la coordinació i cooperació entre 
les entitats i ciutadania europeista a través de la XEEC (Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya) 

 Constituir un Convenció Ciutadana Catalana per elaborar un document de Propostes de la 
ciutadania sobre la Unió Europea.  

 Demanar als partits polítics que prioritzin el debat europeu  

 Demanar a les institucions europees a Catalunya que impulsin campanyes de comunicació a 
Catalunya explicant la necessitat projecte europeu i difonent de les seves polítiques 

 Fomentar una major col·laboració amb els centres educatius i les entitats pro-europees de 
Catalunya per explicar  el projecte europeu a les escoles 

Proposem:  


