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JA HEM COMPLETAT…
… Nou vídeos nacionals U4EU on joves de
cada país soci comparteixen les seves
visions i preocupacions sobre la diversitat,
el canvi climàtic, les diferents crisis
europees, la identitat i el futur de la UE.

... El documental final U4EU Què significa
Europa per a mi?, on s’ajunten totes les
entrevistes dels i les joves dels 9 països
participants (Grècia, Itàlia, Portugal,
Espanya, Alemanya, Holanda, Hongria,
Bulgària i Bèlgica), per posar en valor les
visions i les preocupacions que tenen sobre
el futur d’Europa. Aquest vídeo final serà
projectat als esdeveniments de diàleg
comunitari i al Parlament Europeu, amb
l’objectiu de donar veu als i les joves que
conformen la ciutadania europea.

… El primer esdeveniment de diàleg
comunitari es va dur a terme de forma
exitosa del 18 al 19 de setembre de 2021.
En ell, joves de 4 països socis (Alemanya,
Espanya, Holanda i Bulgària) van participar
en diferents activitats i tallers, per generar
un debat sobre diversitat i establir altres
camins per crear una unió més
democràtica, així com desenvolupar un
sentiment de pertinença més fort a la UE.

… Sis esdeveniments més sobre diàleg
comunitari a Holanda, Itàlia, Bèlgica,
Hongria, Portugal i Espanya, que tindran
lloc entre novembre de 2021 fins a abril de
2022. El documental: Què significa Europa
per a mi? es projectarà al públic general
durant aquests esdeveniments. A més a
més, s’organitzaran conferències
informatives sobre polítiques europees i
diversos tallers i activitats amb la
participació de persones expertes. El
propòsit d’aquestes trobades és generar
debats sobre diferents temes per
aprofundir en el coneixement dels i les
participants sobre les institucions i les
polítiques de la UE, oferir alternatives als
problemes que existeixen actualment a
Europa i, a més a més, convidar als i les
participants a imaginar el futur d’Europa.

ACTUALMENT ESTEM PLANIFICANT…

Durant la trobada de diàleg comunitari a
Alemanya, els i les participants van assistir a un

taller sobre el medi ambient.
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SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

 

… El documental final U4EU es projectarà
al Parlament Europeu. L’objectiu principal
d’aquesta activitat és donar veu als i les
joves que conformen la ciutadania
europea.

ELS ÚLTIMS PASSOS SERAN…

… Presentar un resum dels resultats de
les trobades de diàleg comunitari en una
publicació en línia titulada Què representa
Europa per als i les joves: Opinions de
camp. Aquesta publicació en línia es
difondrà per tota Europa.

… L’organització de la conferència final a
Atenes (Grècia) al desembre 2022, amb la
participació de joves i les parts
interessades de tots els països socis.

… El taller per a joves que s’organitzarà a
Sofia (Bulgària). Joves de tots els països
socis participaran en aquest taller amb
l’objectiu de donar-los l’oportunitat
d’esbossar recomanacions sobre el futur
d’Europa.

… La jornada informativa que
s’organitzarà a Atenes (Grècia). Entitats
de tots els països participants es reuniran
per tal de realçar i informar a la ciutadania
sobre la importància dels voluntariats i com
aquests poden millorar el respecte mutu i
la tolerància. L’objectiu de l’activitat és, a
més a més, informar i sensibilitzar sobre el
Cos Europeu de Solidaritat.
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