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PRESENTACIÓ DEL FÒRUM VIRTUAL PLA EUROPA  
El Pla Europa és 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 apropar la 

ciutadania al projecte europeu.  

 

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 que 

vol comptar primordialment amb la ciutadania, les entitats i les institucions de la societat civil 

de manera transversal, així com amb actors del món acadèmic, organitzacions no 

governamentals, activistes, empreses, institucions, l’administració pública, institucions 

europees, polítics i molts més.   

 

OBJECTIUS I METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

L’objectiu d’aquest procés participatiu és elaborar un llibre blanc amb les visions del Govern i 

les aportacions recollides de la societat civil, el qual servirà per guiar les futures actuacions del 

Govern de Catalunya a Europa.  

 

El procés participatiu s’estructura  al voltant de la celebració de cinc webinars o seminaris web, 

al voltant de les cinc temàtiques identificades com a primordials al llibre verd que es 

desenvoluparan entre els mesos de febrer i març de 2019:  

 Populismes 

 Renda bàsica incondicional 

 Futurs pressupostos de la UE 

 Economia circular i bioeconomia 

 Migracions i perspectiva interculturalista.  

 

La participació en els webinars s’organitza de la manera següent: 

 Visualització del webinar i participació en el debat a través de Twitter amb l’etiqueta 

#PlaEuropa.  

 Participació en el fòrum en línia habilitat al portal participa.gencat.cat durant les dues 

setmanes i mitja posteriors al webinar.  

 

 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/


 

 

PRESENTACIÓ DEL WEBINAR I DEL FÒRUM FUTURS PRESSUPOSTOS DE LA 

UE  

 

RESUM DEL WEBINAR I FÒRUM DE FUTURS PRESSUPOSTOS DE LA UE 

Títol del webinar Futurs pressupostos de la UE 

Dia de celebració 

del webinar 
22 de febrer del 2019 

Nom i càrrec de les 

persones ponents 

 Teresa Carreras, membre de la Junta i presidenta de l’APEC i 

moderadora del webinar 

 Jordi Solé, eurodiputat i membre de la Comissió de Pressupostos 

del Parlament Europeu 

 Joan Majó, exministre d’Indústria i Energia (1985-1986) i 

membre assessor de la Fundació Catalunya Europa 

 Marc Sabadí, director de projectes de FWC per DFC 

Enllaç al vídeo del 

webinar 
https://www.youtube.com/watch?v=GVNx83wWgKg   

Dates del fòrum 

virtual 
Del 22 de febrer al 10 de març de 2019 

Enllaç al fòrum 

virtual 
https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/12   

 

Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, el Govern creu que els pressupostos europeus són 

essencials de cara els propers anys perquè marcaran les diferents polítiques de la UE, tant en 

amplitud com en profunditat. Per aquesta raó, es vol disposar d’uns pressupostos més 

ambiciosos que permetin fer front als diferents reptes de la UE: migracions, medi ambient, 

innovació i desenvolupament econòmic, entre d’altres. Uns pressupostos que tinguin en compte 

el principi de subsidiarietat i financin una política de cohesió i agrícola innovadora i 

cohesionadora.  

Tot i això, des del Govern es detecta que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que 

consideren que ja es destinen suficients diners a la Unió Europea, o bé que els que s’adjudiquen 

s’haurien de dedicar a finançar altres àmbits del nostre país. Per aquest motiu s’ha cregut 

convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu a totes aquestes percepcions. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GVNx83wWgKg
https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/12


 

 

Pregunta per iniciar el debat  

Ens cal més o menys pressupost europeu? 

A partir d’aquesta pregunta es deriven quatre objectius. En primer lloc, debatre sobre la utilitat 

del pressupost europeu per a la ciutadania europea. En segon lloc, qüestionar si la seva funció 

és la d’augmentar l’equitat o augmentar l’eficiència. En tercer lloc, reflexionar sobre si per 

construir una Europa federal i social cal augmentar el pressupost europeu o si, per contra, una 

unió bancària i de capitals ja actua com a instrument contra-cíclic. Per últim, debatre si cal més 

o menys transnacionalisme. 

 

RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ A TWITTER 

La participació de la ciutadania durant el webinar s’ha articulat a través de la xarxa social Twitter, 

mitjançant el plantejament de preguntes als ponents, sota el hashtag #PlaEuropa. Entre les 

mateixes s’han recollit les següents: 

 Quin serà l’efecte del Brexit sobre els futurs pressupostos de la UE? 

 Haurien d’augmentar els diners destinats a projectes de cooperació internacional? 

 Com s’han de destinar els diners del pressupost europeu a migracions? 

 Cal potenciar la creació de taxes comunes europees? 

 Què s’hauria de fer perquè la ciutadania catalana fóssim més conscients sobre el valor 

dels fons europeus? 

 S’ha d’invertir més en defensa? I en un exèrcit europeu? 

 Quines són les polítiques necessàries per recuperar el prestigi i la legitimitat de les 

institucions europees? 

 Creieu possible una assegurança de l’atur a nivell europeu? 

 Quan podrà veure’s una perspectiva feminista en els pressupostos de la UE? 

Els resultats de la participació a Twitter han estat els següents: 

RESUM DE LA PARTICIPACIÓ AL TWITTER 

Total 

Tweets 

Nombre de 

comptes que 

han 

participat 

Índex Tweets/persona Retweets 
Tweets 

originals 
Respostes 

166 102 1,63 87 79 5 

 



 

 

Des del dia 16 de febrer (inici de la difusió del webinar) fins al dia 10 de març (tancament del 

fòrum) un total de 102 comptes de Twitter han participat utilitzant el hashtag #PlaEuropa, 

vinculat a l’eix dels futurs pressupostos de la UE. 

Aquests comptes han generat un total de 166 tweets. D’aquests, la major part són retweets (87, 

el 52,40%), enfront dels tweets originals (79, el 47,59%). Hi ha més paritat entre aquests dos 

blocs que als eixos anteriors. 

La major part dels tweets originals són missatges de difusió del webinar i del fòrum posterior, 

tant de caràcter institucional com de comptes personals. Això, sumat a l’anteriorment esmentat, 

ens indica que s’ha fet més difusió d’aquests webinar i del fòrum que a la resta d’eixos. 

S’han registrat 5 respostes entre el total de 166 tweets, el que indica que el debat a la xarxa al 

voltant de la temàtica plantejada ha estat limitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: 

elaboració pròpia a partir de dades de TweetBinder. 

 

El gràfic indica que la major part dels tweets s’han generat entre els dies 16 i 22 de febrer, és a 

dir, al voltant del moment de la celebració del webinar i de forma prèvia, per difondre el mateix. 

A partir del dia 24 de febrer la major part dels tweets generats són al voltant del webinar del dia 

28 de febrer i, per tant, no es mostren aquests dies al gràfic. 


