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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 MIGRACIONS I PERSPECTIVA 

INTERCULTURALISTA  

 

RESUM DEL WEBINAR I FÒRUM DE MIGRACIONS I PERSPECTIVA INTERCULTURALISTA 

Títol del webinar Migracions i perspectiva interculturalista 

Dia de celebració 

del webinar 
7 de març del 2019 

Nom i càrrec de les 

persones ponents 

 Blanca Garcés, investigadora sènior i coordinadora d’investigació 

del CIDOB i moderadora del webinar 

 Oriol Amorós, secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya 

 Gemma Pinyol, directora de migracions a Instrategies 

 Mar Sabé, portaveu i tècnica en comunicació de l’organització 

no governamental Open Arms 

 Soly Malamine, fundador i director de l’associació Dunia Katos 

 Carmen Juares, integradora social i treballadora del Servei 

d’Atenció Domiciliària de Barcelona 

Enllaç al vídeo del 

webinar 
https://www.youtube.com/watch?v=6wWznqe1NnA  

Dates del fòrum 

virtual 
Del 7 al 24 de març de 2019 

Enllaç al fòrum 

virtual 
https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/14   

 

Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, en un món cada vegada més interconnectat i més 

interdependent, els reptes que els Estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen 

una solució global i multilateral, cercant grans consensos. 

 

Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans Estats europeus i el procés de 

descolonització, la UE s’enfronta al repte de protegir a la seva ciutadania de les amenaces de 

seguretat, a les seves portes i dins del seu territori, tot preservant el dret a la lliure circulació a 

Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wWznqe1NnA
https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/14


La política migratòria de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que 

valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una 

major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre les polítiques migratòries. 

Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la perspectiva de l’interculturalisme a través del 

Pacte nacional per a la immigració, que és una proposta d’inclusió, diversitat i interacció que té 

com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença 

al país, en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena. 

 

Tot i això, detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que 

s’haurien de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un 

impacte negatiu en el sistema laboral, crear un xoc cultural i provocar situacions adverses per la 

societat. Per aquest motiu s’ha cregut convenient realitzar aquest webinar, per tal de donar veu 

a totes aquestes percepcions. 

 

Pregunta per iniciar el debat  

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

A partir d’aquesta pregunta es deriven cinc objectius. En primer lloc, debatre sobre els temors 

que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi 

reduint el suport a l’Estat del benestar. En segon lloc, debatre sobre quina política migratòria i 

d’inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català). En tercer lloc, debatre sobre la 

situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell 

europeu. En quart lloc, reflexionar sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades 

un cop travessen la frontera, també des d’una perspectiva de gènere. En cinquè lloc, clarificar 

conceptes com migrant, migració forçada i refugiats. 

 

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: 

 Seria més viable abordar el repte migratori des de les polítiques locals o supralocals, 

vista la dificultat en unificar un criteri d’acció decidida a nivell estatal i europeu? 

 El panorama que ens trobarem al Parlament Europeu després de les eleccions farà molt 

difícil confiar en una solució paneuropea? 



 Si el nombre d’arribades de persones migrants baixa, per què la migració segueix sent 

un tema central en la política europea? 

 

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 

158 111 1,42 119 38 1 

 

Des del dia 7 de març (inici de la difusió del webinar) fins al dia 24 de març (tancament del fòrum) 

un total de 111 comptes de Twitter han participat utilitzant el hashtag #PlaEuropa, vinculat a 

l’eix de les migracions i la perspectiva interculturalista. 

Aquests comptes han generat un total de 158 tweets. D’aquests, la major part són retweets 

(119, el 75,32%), enfront dels tweets originals (38, el 24,05%).  

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

tant de caràcter institucional com de comptes personals.  

S’ha registrat una resposta entre el total de 158 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 3 i 10 de març, és a dir, 

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

 

 


