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QUINA EUROPA 
TENIM, QUINA 
EUROPA VOLEM.
CIUTADANIA 
EUROPEA: 
CONEIX ELS 
TEUS DRETS
Aquest any celebrem el 20è aniversari de l’establiment de la Ciutadania de 
la Unió Europea, recollida en el Tractat de Maastricht, que va entrar en vigor 
l’any 1993.
Han passat vint anys i a la Unió Europea ja som 28 països. Però tots plegats 
tenim la sensació que continua sent una gran desconeguda per als 500 mi-
lions de ciutadanes i ciutadans que en formem part.
Per aquest motiu, la Unió Europea va designar l’any 2013 Any Europeu de la 
Ciutadania, amb l’objectiu de fomentar iniciatives que ens apropin a Europa i 
ens ajudin a ser-ne partícips.
L’eslògan de l’Any Europeu és aquest: «El tema és Europa: el tema ets tu. 
Participa en el debat». Per això l’Ajuntament de Barcelona ha decidit organit-
zar aquest cicle de conferències, amb l’objectiu d’animar els barcelonins i les 
barcelonines a participar en aquest debat.
Amb aquestes xerrades a diferents centres cívics de la ciutat, es vol donar a 
conèixer quins són els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes de la Unió 
Europea, i que tinguem un millor coneixement de les decisions que poden 
prendre les diferents institucions comunitàries i de com aquestes decisions 
influeixen en la nostra vida personal. 
D’aquesta manera podrem sentir-nos ciutadanes i ciutadans europeus, i tin-
drem arguments i raonaments que ens animaran a participar activament en la 
vida de la Unió Europea, com farem, per exemple, en les pròximes eleccions 
al Parlament Europeu del 25 de maig de 2014.



Joaquim Llimona, director de Relacions Internacio-
nals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona

El Tractat de Maastricht, aprovat ara fa vint anys, va establir 
el concepte de Ciutadania de la Unió Europea. Els ciuta-
dans i les ciutadanes europeus som poc conscients, però, 
de què comporta aquesta ciutadania i de quins drets se’n 
desprenen, des dels drets fonamentals, com ara la dignitat, 
la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la ciutadania i la justícia, 
fins a drets tan quotidians com el de la lliure circulació i el de 
residència als països de la Unió Europea.

Dimarts 15 d’octubre, a les 19.30 h 
Centre Cívic Casa Golferichs 
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
Districte de l’Eixample

CIUTADANIA EUROPEA, 
QUINS DRETS TENIM

Carmen Moliné, advocada i membre del Consell Ca-
talà del Moviment Europeu

La ciutadania és en aquests moments un element clau per 
aconseguir un projecte europeu políticament ambiciós, 
econòmicament fort i socialment integrador. Per a la veri-
table construcció europea, cal una ciutadania activa i res-
ponsable.

Dimarts 29 d’octubre, a les 19.30 h
Centre Cultural Albareda 
C. d’Albareda, 22
Districte de Sants-Montjuïc 

SOM CIUTADANS EUROPEUS? 
QUÈ HEM DE FER PER SEGUIR 
AVANÇANT CAP A UNA UNIÓ 
VERITABLE?

Xavier Ferrer, economista i politòleg

Coneixem prou la Unió Europea? Sabem quins avantatges 
ens ofereix el fet de ser ciutadans europeus i de compartir 
un projecte comú? Volem formar-ne part? Ens cal informació 
per tenir el sentit de pertinença o no?

Dimecres 6 de novembre, a les 19.30 h
Centre Cívic Drassanes 
C. Nou de la Rambla, 43
Districte de Ciutat Vella

ELS AVANTATGES DE 
LA UNIÓ EUROPEA

Susana Beltran, professora agregada de dret interna-
cional públic de la Universitat Autònoma de Barcelona

Els protagonistes de l’actual procés de construcció europea 
són els ciutadans i ciutadanes, i ho poden ser encara més. 
Però cal saber com actuar per prendre consciència.

Dimecres 13 de novembre, a les 19.30 h
Centre Cívic El Coll - La Bruguera
C. de l’Aldea, 15-17
Districte de Gràcia

CIUTADANIA EUROPEA: 
JA HI SOM, SOM-HI!

EUROPA A DEBAT

Inauguració del cicle, a càrrec de Jordi Martí, 
regidor de Presidència i Territori de 
l’Ajuntament de Barcelona
Joan Vallvé, degà del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya i antic diputat al Parlament Europeu

Som en un moment cabdal del procés d’integració europea 
i hem de decidir cap on volem anar, quins són els objectius i 
les prioritats per als propers anys, però també fins on volem 
arribar i on són els límits. Per això és fonamental el coneixe-
ment i la participació de la ciutadania.

Dimarts 1 d’octubre, a les 19.30 h
Centre Cívic Can Deu
Pl. de la Concòrdia, 13
Districte de les Corts

UNIÓ EUROPEA, D’ON A ON? 
ELS LÍMITS DE LA UNIÓ

Joan Clavera, doctor en economia i catedràtic jubilat 
d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona

En els darrers tres anys les actuacions tant del Banc Cen-
tral Europeu com de les diferents institucions de la Unió 
Europea (Comissió, Consell, Parlament) estan contribuint 
de manera significativa a la construcció d’una veritable unió 
monetària europea. L’objectiu de la xerrada és explicar com 
aquest procés afecta la ciutadania dels països que perta-
nyen a la zona euro.

Dimarts 8 d’octubre, a les 19.30 h 
Centre Cívic Vil·la Florida 
C. de Muntaner, 544
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

ELS CIUTADANS I LES 
REFORMES DE LA UNIÓ 
MONETÀRIA EUROPEA

Joan Colom, president del Consell Català del Movi-
ment Europeu i exvicepresident del Parlament Euro-
peu

Hem de repensar una nova Unió Europea per al segle xxi 
que ens permeti continuar avançant en aquest món globa-
litzat i que ens garanteixi un espai amb drets compartits i 
amb un futur comú.

Dimarts 22 d’octubre, a les 19.30 h
Centre Cívic Matas i Ramis 
C. de Feliu i Codina, 20
Districte d’Horta-Guinardó

UNA UNIÓ EUROPEA 
PER AL SEGLE XXI

EUROPA A DEBAT

Marcelino Cabrera, responsable de Comunicació de 
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Hem de saber quins són els drets que tenim com a ciuta-
dans de la Unió Europea, els drets fonamentals i d’altres que 
la Unió ha legislat per tal de protegir-nos quan som al nostre 
país i també quan ens desplacem o residim a fora.

Dimecres 20 de novembre, a les 19.30 h
Centre Cívic Navas 
C. de Las Navas de Tolosa, 312
Districte de Sant Andreu

L’ANY EUROPEU DE LA 
CIUTADANIA 2013: 
QUINA EUROPA VOLEM?



Max Vives Fierro, advocat i director de la Fundació 
Catalunya Europa

Anàlisi de la situació en què es troba actualment la parti-
cipació de la ciutadania europea en el procés d’integra-
ció europea i la dificultat d’articular unes polítiques 
d’integració que sedueixin els ciutadans. Repàs tant dels 
instruments en curs per reforçar els drets dels ciutadans a la 
Unió Europea, com de les mancances.

Dimecres 27 de novembre, a les 19.30 h
Centre Cívic Can Verdaguer
C. de Piferrer, 94-100
Districte de Nou Barris

EUROPA I ELS CIUTADANS: 
UN IMPULS PER A LA 
INTEGRACIÓ EUROPEA?

EUROPA A DEBAT

Santiago Castellà, professor de dret i relacions inter-
nacionals de la Universitat Rovira i Virgili

És possible fer un relat de la construcció europea des de 
la ciutadania i la participació democràtica: explicar Europa 
des de les demandes dels primers europeistes a la fi de la 
Guerra Mundial, passant per l’elecció directa dels europar-
lamentaris, continuant pel creixent protagonisme del Parla-
ment Europeu en el procés legislatiu, incidint en la creació 
de la ciutadania europea i arribant ara a la nova iniciativa 
ciutadana europea.

Dimarts 3 de desembre, a les 19.30 h
Centre Cívic Sant Martí 
C. de la Selva de Mar, 215
Districte de Sant Martí

COM HI PODEM PARTICIPAR, 
ELS CIUTADANS EUROPEUS?

Dinamitzador i moderador: Joaquim Millan, director d’EUROLOCAL i secretari general del Consell Català 
del Moviment Europeu

EXPOSICIÓ 
#DRETSCOMPARTITS

L’exposició «#DRETSCOMPARTITS», organitzada per 
la Representació de la Comissió Europea a Barce-
lona, fa un recorregut pels drets que tenim com a 
ciutadans de la Unió Europea, els drets fonamentals 
i d’altres que la Unió ha legislat per protegir-nos quan 
som al nostre país i també quan ens desplacem o re-
sidim a fora.
Amb aquesta mostra, presentada en el marc de l’Any 
Europeu de la Ciutadania 2013, dedicat als drets que 
implica tenir ciutadania de la Unió Europea, ens afe-
gim a la celebració, aquest 2013, dels vint anys de 
l’entrada en vigor del Tractat de Maastricht, que va 
establir la Ciutadania de la Unió Europea.
Des de l’Ajuntament de Barcelona ens hem volgut su-
mar a les diverses activitats organitzades per incen-
tivar el diàleg entre la societat civil a través d’aquest 
cicle de debats i d’aquesta exposició.

Pati de l’Ajuntament de Barcelona
Plaça de Sant Jaume, 1
Del 14 al 24 de novembre
Horari: d’11 a 19 h



Tiquet Rambles
Palau de la Virreina
La Rambla, 99 
Tel. 933 161 000
Horari: de dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h

Atenció a persones amb discapacitat auditiva 
Missatges de text curt al tel. 933 171 416

Any Europeu dels Ciutadans 2013
www.europa.eu/citizens-2013

MÉS INFORMACIÓ

CENTRE CÍVIC CAN DEU

Pl de la Concòrdia, 13
Districte de les Corts

 L3 Les Corts
  15, 43, 59, 66, 78, V7 i N0

CENTRE CÍVIC VIL·LA 
FLORIDA 

C. Muntaner, 544
Districte Sarrià - Sant Gervasi 

 22, 58, 64, 75

CENTRE CÍVIC CASA 
GOLFERICHS 

Gran Via de les Corts 
Catalanes, 491
Districte de l’Eixample 

 L1 Urgell i Rocafort 

CENTRE CÍVIC MATAS I 
RAMIS 

C. Feliu i Codina, 20
Districte d’Horta-Guinardó 

 L5 Horta
  45, 71

CENTRE CULTURAL ALBAREDA

C. Albareda, 22
Districte de Sants-Montjuïc

 L2 i L3 Paral·lel

  20, 21, 36, 91, 121 i D20
  Funicular de Montjuïc

CENTRE CÍVIC DRASSANES 

C. de la Conreria, 1
Districte de Ciutat Vella

 L3 Drassanes i Paral·lel
  14, 20, 21, 36, 59, 64, 91,   
  120 i D20

CENTRE CÍVIC EL COLL

C. Aldea, 15-17
Districte de Gràcia

 L5 El Coll - La Taixonera
  28, 87, 92 i 129

CENTRE CÍVIC NAVAS

C. de Las Navas de Tolosa, 312
Districte de Sant Andreu

 L1 Navas, L5 Camp de L’Arpa
  62,192,11 i N3 

CENTRE CÍVIC 
CAN VERDAGUER

C. Piferrer, 94-100
Districte de Nou Barris 

 L5 Virrei Amat
  36 i 132

CENTRE CÍVIC SANT MARTÍ 

C. Selva de Mar, 215
Districte de Sant Martí 

 L2 Bac de Roda i Sant Martí
  33, 43, 44 i B24

bcn.cat/
centrescivics
facebook.com/barcelonacultura
twitter.com/bcncultura

Tel 010: Barcelona Informació 
Horari: les 24 hores, cada dia de l’any
Establiment: 0,47 €. Cost/min: 0,06 €. 
Tarifat per segons. IVA inclòs
Si truqueu des de fora de l’àrea metropolitana de 
Barcelona: Establiment: 0,11 €. Cost/min: 0,41 €. 
Tarifat per segons. IVA inclòs


