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PONENTS 

Davide Tonon, Project Applicant 

Romeral Ortiz, Project Coordinator 
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Projecte de la Societat Civil del Programa Europa 
amb els Ciutadans 

Exemple de bona pràctica 

 

Projecte “E-volution: bringing Europe to another level” 
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La idea 

 

 

La construcció 

Europea es 

troba a una 

cruïlla... 
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Els no votants 
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Houston, we have a problem! 
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Podem portar el 
procés de 

construcció Europea 
a un altre nivell? 
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El projecte: “E-volution: bringing Europe to another level” 

 

Objectiu 
 

 Analitzar, discutir i promoure nous models i accions per tal de portar el 

procés de construcció unitària europea unitat a un altre nivell estratègic, 

més atent al valor de les diferències i de l¡autonomia, a l’empoderament de 

les persones (especialment les noves generacions) per a la solidaritat i la 

participació, al fomentant de la idea que "una altra Europa és possible" 
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Accions 
 

 El Kick-off meeting serà a Barcelona 

 Un treball de grups locals es farà a les regions de Barcelona, 

Turí (Itàlia), Atenes (Grècia) i Varsòvia (Polònia) 

 El Seminari “Euro-skepticism, euro-criticism and citizens’ 

movements: another Europe is possible?”, a Turí (Itàlia) 

 El Festival “Cultural diversity and Europe: where is the link?”, 

a Atenes (Grècia) 

 L’Acció “Volunteering in action for Europe: how volunteering 

can apply to the citizens’ empowerment for the European 

unity process”, a Varsòvia (Polònia) 

 La Tool Fair “E-volution: bringing Europe to another level”, a 

Barcelona 
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Impacte esperat 
 

 Contribuir a trobar respostes i eines 

innovadores cap a qüestions vitals pel 

futur d'Europa 

 Proporcionar una àmplia gamma 

d'oportunitats de participació directa i 

donar estímul i oportunitats per a la 

participació ciutadana en el futur 
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Elements clau 
 

Perspectiva 

 Interès i mirada dels ciutadans (especialment joves) europeus i no de la 

Unió Europea com a punt de partida 

Innovació 

 Idea d’apropar els ciutadans a Europa a través d’un D.A.F.O. 

Consorci internacional 

 Socis amb compromís social, de països que estan vivint els canvis en la 

seva pell 

Disseny del projecte 

 Coherència del pla d’acció: seqüència d’activitats i relació entre nivell local 

amb nivell internacional 
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Dificultats i recomanacions 
 

Disseny del projecte 

 Imaginar un projecte amb sentit, on només les activitats internacionals són 

considerades pel finançament: allò més important és dissenyar un projecte 

que sigui coherent amb els objectius que es proposa 

 Pensar en una intervenció innovadora en aquest tema: és important tenir 

un pensament crític, ser autèntics (hem de promoure el que creiem!) i 

atrevir-se 

Desenvolupament de la idea 

 En tots els projectes és important, però aquí és essencial desenvolupar la 

idea conjuntament amb els socis des del començament 

Sol·licitud 

 La lògica de cada Programa és diferent: cal demanar aclariments als 

responsables europeus, normalment són molt atents i curosos 
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Dificultats i recomanacions 
 

 

Implementació del projecte 

 Consorci amb les entitats sòcies  

 Nova línia de finançament 

 Justificació 

 Comunicació amb el donant 

 Pressupost 
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Davide Tonon i Romeral Ortiz 
info@nexescat.org 

http://www.nexescat.org 

 

 

MOLTES GRÀCIES! 
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