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Què es mou a Europa?
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Enquesta de valoració del «Què es mou a Europa?»: resultats 

El  mes  passat  els  lectors  del  «Què  es  mou  a  Europa?»  van  tenir  l’oportunitat  de  participar  a

l’enquesta de valoració d’aquest butlletí. Alguns dels resultats més destacats de l’enquesta són: 

 Hi van participar  un total  de  20 persones.  Tots  els  participants són  personal  tècnic

administracions  públiques.  Concretament,  un  66,7% dels  enquestats  treballen  a  la

Diputació de Barcelona, mentre que un 33,3% són treballadors d’Ajuntaments. 

 El  57,1%  dels  participants  de  l’enquesta donen  una valoració global  de  l’informe  de

«positiva», un 33,3% «molt positiva» i un 9,5% «indiferent». 

 Pel  que  fa  a  la  comprensió  de  la  informació  presentada,  el  52,4% el  consideren

«comprensible»,  el  38,1% «molt  comprensible»  i  un  9,5% «relativament

comprensible». 

 Respecte de la utilitat del butlletí, el 95,2% dels participants el consideren útil per la seva

feina. Específicament, les seccions considerades més útils són «Activitats a la província de

Barcelona i Catalunya», «Activitats d’ens locals i organismes catalans a ciutats europees» i

«Comissió Europea». 

 Els  continguts  alternatius més  valorats  pels  participants són  la  «publicació  de

convocatòries de finançament de la UE», «cerques de partenariats per projectes europeus» i

«bones pràctiques europees d’interès local». 

 En referència a les  mancances o canvis a proposar pel «Què es mou a Europa?», els

participants de l’enquesta opinen, entre altres coses, que: convindria identificar i destacar

oportunitats de finançament europeu i convocatòries de premis d’interès local; resumir les

activitats destacades de les institucions europees; una major priorització de la informació

presentada; i incloure o organitzar la informació en base a criteris temàtics o sectorials. 

 Finalment,  pel  que fa al  mitjà de recepció del  butlletí,  un  81% prefereix  rebre’l  per

correu  electrònic,  un  28,6% vol  que  estigui  inserit dins  del  butlletí  quinzenal

#InternacionalDiba i un 14,3% a través del portal «Comunitat Europa». 

Actualment s’està en procés d’avaluació dels resultats d’aquesta enquesta i es valorarà degudament 

la incorporació d’aquests resultats al format del butlletí per tal de millorar el producte i complir amb 

les expectatives expressades a l’enquesta. 
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COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS (CdR) 

Durant el mes de març té lloc la 143ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions del 17 al

19 en format en línia. Els dictàmens de més interès local que es debaten al ple són: 

 Nou Pacte per la Migració i l’Asil. 

 Aconseguint una Àrea Europea de l’Educació pel 2025. 

 Una Onada de la Renovació per Europa:  ecologitzant els nostres edificis, creant treball i

millorant vides. 

Destaquem també els següents debats que es celebren en el ple: la pandèmia de la COVID-19; el

comerç i la recuperació de la UE; el Pacte Verd Europeu: finançant l’onada de la renovació a les

regions, ciutats i pobles; i el rol de les autoritats locals i regionals en la integració dels migrants i la

lluita contra la radicalització. 

Aquest mes també es celebren les reunions ordinàries de les següents comissions: 

 Comissió de Recursos Naturals (NAT), en línia (22/03). S’adopten els dictamen d’opinió

«Experiències i lliçons apreses per les ciutats i regions durant la crisi de la COVID-19» i «La

Unió  Sanitària  Europea:  reforçant  la  resiliència  de  la  UE».  També  hi  ha  un  intercanvi

d’opinions  pels  dictàmens  «Nova  Agenda  dels  Consumidors:  reforçant  la  resiliència  del

consumidor per la recuperació sostenible» i «Proposta de Directiva del Parlament Europeu i

del Consell sobre la resiliència d’entitats crucials». 

 Comissió  pel  Medi  Ambient,  el  Canvi  Climàtic  i  l’Energia  (ENVE),  en  línia  (26/03).

S’adopten  els  dictàmens  d’opinió  «Potenciant  una  economia  climàticament  neutra:  una

Estratègia  Europea  per  a  la  Integració  del  Sistema  Energètic»,  «Intensificant  l’ambició

climàtica  d’Europa  pel  2030  a  la  COP26»,  «Estratègia  Europea  de  Químics  per  la

sostenibilitat» i «Autoritats locals i regionals protegint el medi marí». Està previst un debat

sobre el Pacte Verd Europeu – estat del paquet 55.

 Comissió  de  Ciutadania,  Governança  i  Afers  Institucionals  i  Externs  (CIVEX),  en  línia

(30/03). Agenda encara no disponible. 

A més, aquest mes el CdR organitza el següent esdeveniment: 

 8  de  març,  en  línia:  Conferència «Per  més  dones  a  la  política:  celebració  del  dia

internacional de les dones 2021». 

 12 de març, en línia: Conferència sobre el Futur d’Europa – El meu Futur.
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https://cor.europa.eu/es/events/Pages/future-of-europe-2021-03-12-rzesz%C3%B3w-poland.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/For-more-women-in-politics---International-Women's-Day-2021.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/enve.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
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 16 de març, en línia:  Conferència sobre la perspectiva de gènere de la Responsabilitat

Social.

[+] Informació del Ple del Comitè de les Regions. 

PARLAMENT EUROPEU (PE)

Durant  aquest  mes  estan  previstes  reunions  de  les  diverses  comissions  parlamentaries  i  dues
sessions plenàries:  del 8 al 11 de març a Estrasburg i del 24 al 25 de març a Brussel·les. Són
d’interès local els següents debats que tenen lloc durant les sessions plenàries: 

 Programa InvestEU. 

 Programa EU4Health. 

 Informe anual 2019 de la Defensora del Poble Europeu. 

 Declaració de la UE com a Zona Lliure pel col·lectiu LGTBI. 

 Drets dels Infants. 

 Visió a llarg termini per les àrees rurals

Aquest mes també tenen lloc els següents esdeveniments: 

 4 de març, en línia: Webinar “We are strong: Women leading the fight against Covid-19»,
organitzat per la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere (FEMM). 

 23  de  març,  en  línia:  Conferència «Enhancing  gender  equality  and  women's
empowerment  in  the  Covid-19  recovery»,  un  esdeveniment  paral·lel  organitzat  per  la
Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de Gènere (FEMM) en el marc de la 65ª sessió de
la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de l’ONU.  

[+  ]   Informació del Ple del Parlament Europeu.

COMISSIÓ EUROPEA (CE)

 2  de  març,  en  línia:  Webinar «EIT  Health  Women   Entrepreneurship  Bootcamp»,

organitzat per l’Institut Europeu per la Innovació i la Tecnologia (EIT). 

 4 de març, en línia: Webinar «Financing connectivity: Building the Trans-European Nature

Network», organitzat per l’Agència Executiva per les Petites i Mitjanes Empreses (EASME). 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional | Direcció de Relacions Internacionals | o.europa.eint@diba.cat

https://ec.europa.eu/easme/en/financing-connectivity-building-trans-european-nature-network
https://register.gotowebinar.com/rt/8858492918890330125
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/gender-equality-in-the-covid-19-recovery/product-details/20210220EOT05241
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210218STO98125/international-women-s-day-2021-women-leading-the-fight-against-covid-19
https://cor.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/future-of-europe-2021-03-26-bologna-italy.aspx
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 5 de març, en línia: Webinar «Soil4Life: Joining forces for soil protection in the EU’s Green

Deal», organitzat per l’Agència Executiva per les Petites i Mitjanes Empreses (EASME). 

 5 de març, en línia:  Conferència internacional -  La igualtat entre dones i homes com a

factor de recuperació.

 12-15 de març, en línia: Conferència Europea de la Joventut: Participació dels joves en

processos polítics i de presa de decisions a nivell local, regional i europeu.

 18 de març, en línia: Webinar     «Launch of the InvestEU Programme: Opportunities start

here», organitzat per la DG ECFIN. 

 24 de març, en línia:  Conferència sobre els museus i responsabilitat social: participació,

xarxes i col·laboracions.

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS

Aquest mes hi ha reunió del Consell Europeu a Brussel·les els dies 25 i 26 de març. 

Es preveu també l’organització dels següents Consells de la UE:

 11 i 12 de març, Brussel·les: Consell de Justícia i Afers Interns (JHA). 

 15 i 16 de març, Brussel·les: Consell de Treball, Política Social, Salut i Consum (EPSCO). 

 16 de març, Brussel·les: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN).

 18 de març, Brussel·les: Consell de Medi Ambient (ENVI). 

 22 i 23 de març, Brussel·les: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH). 

 22 de març, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (FAC).

 23 de març, Brussel·les: Consell d’Afers Generals (GAC). 

[+] Informació sobre els Consells de la UE. 

CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE)

El CPLRE preveu celebrar el seu 40º congrés del 23 al 24 de març, en línia. 

El Congrés elegirà un president, així com els presidents i vicepresidents de les seves cambres 

d’autoritats locals i regionals. Decidirà les seves prioritats pel 2021-2026  i el seu pressupost pel 

proper bienni.

El Congrés també examinarà un informe sobre "Garantir el respecte a la Carta Europea d’autonomia 

Local en situacions de crisi important" i intercanviarà opinions amb el ministre d’Estat alemany per a 
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https://rm.coe.int/projet-d-ordre-du-jour-de-la-40e-session-du-congres-premiere-partie-de/1680a17173
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/calendar/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2021/03/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2021/03/22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2021/02/22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2021/03/18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2021/03/16/
https://europa.eu/newsroom/events/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council-24_en
https://europa.eu/newsroom/events/justice-and-home-affairs-council-34_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2021/03/25-26/
https://europa.eu/newsroom/events/museums-and-social-responsibility-participation-networks-and-partnerships_fr
https://ec.europa.eu/info/events/investeu_en
https://europa.eu/newsroom/events/european-youth-conference-participation-young-people-political-processes-and-decision-making_fr
https://europa.eu/newsroom/events/gender-equality-driver-recovery_fr
https://ec.europa.eu/easme/en/soil4life-webinar-joining-forces-soil-protection-eu-s-green-deal
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Europa, Michael Roth, sobre les prioritats i activitats de la presidència alemanya del Comitè de 

Ministres del Consell d’Europa.

Els comitès de seguiment, governança i actualitat del Congrés es reuniran en paral·lel i elegiran els 

seus presidents i vicepresidents en aquesta ocasió.

[+] Informació del CPLRE. 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA

 3 de març, en línia: Presentació «Next DIBA: Projectes locals, participació i aliances per a

la recuperació», organitzat per la Diputació de Barcelona. 

 5 de març, en línia: Webinar «Next Generation EU: Fons europeus per a la transformació

digital i ecològica», organitzat per ACCIÓ. 

 5 de març, en línia:  Webinar «International Women Day 2021: Women in Leadership,

towards an equal region in a COVID-19 world», organitzat per la Unió pel Mediterrani. 

 8 de març, en línia: Diàleg «Apoderament de les dones i lideratge durant la pandèmia»,

organitzat per l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. 

 9,  16  i  23  de  març,  en  línia:  Curs «Factors  d'èxit  en  la  presentació  de  projectes

europeus», organitzat per la Diputació de Barcelona. 

 11 i 12 de març, en línia: Curs «Fons i recursos de finançament europeus d’interès pels

governs  locals  2021-2027  (Sessions  pràctiques  sobre  com  participar  activament)»,

organitzat per Europe Direct Girona. 

 18 de març, en línia:  Webinar     «Rescat i  desembarcament de migrants a la UE: buits

legals i il·lusions truncades», organitzat per l’Institut Europeu per la Mediterrània. 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES

 10  de  març,  en  línia:  Jornad  a     en  línia  «Transform?»,  sobre  turisme  sostenible.

Organitzada pel projecte Tourban, finançat pel programa COSME. La Cambra de Barcelona

participa a l’esdeveniment. 
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https://www.tourban.eu/2021/02/12/transform/
https://www.iemed.org/llista_activitats/rescat-i-desembarcament-de-migrants-a-la-ue-buits-legals-i-ilb7lusions-truncades?set_language=ca
https://europedirect.udg.edu/Activitats/ID/8717/Fons-i-recursos-de-financament-europeus-dinteres-pels-governs-locals-2021-2027-Sessions-practiques-sobre-com-participar-activament
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12681
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/apoderament-dones-i-lideratge-durant-pandemia
https://ufmsecretariat.org/event/international-womens-day-2021/
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/02/19/1230939/next-generation-eu-fons-europeus-per-a-la-transformacio-digital-i-ecologica?utm_source=AG&utm_medium=321-Tanca_1&utm_campaign=enviament-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=SwsAmQNBLD4
https://www.coe.int/en/web/congress/home

