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El debat sobre la vinculació i l’apropiació del projecte europeu per part dels ciutadans ha 
estat un tema clau des del Tractat Constitucional Europeu l’any 2005. El període 2008-
2016 i la crisi existencial de la Unió al llarg d’aquests anys no han fet més que confirmar 
que el projecte s’enfronta, ara més que mai, a la qüestió de la legitimitat. 
 
Al mateix temps i paradoxalment, aquest període ha estat marcat per profunds canvis en la 
manera en què les opinions públiques nacionals analitzen, reflexionen i participen en el 
debat públic europeu. Estem assistint al naixement d’una esfera pública continental 
creïble? Hi ha alguna manera, qualitativa i quantitativa, de valorar si les opinions públiques 
han assolit algun tipus de consciència europea durant aquest període?  
 
El seminari abordarà aquestes qüestions examinant tres àrees que es consideren clau en 
l’europeïtzació actual: l’educació europea, els hàbits d'informació paneuropeus i la 
politització de les eleccions europees des del 2014. Aquest seminari és el primer d’una 
iniciativa de recerca a llarg termini centrada en el sorgiment d’una “opinió pública europea” 
en tres àmbits: educació, periodisme i eleccions. Més globalment, aquesta línia de recerca 
es desenvoluparà en paral·lel a l’anomenada Agenda de Líders impulsada per Donald 
Tusk fins el 2019, en què planteja la necessitat d’involucrar els ciutadans i l’opinió pública 
abans de la propera reforma dels Tractats. 
 
 

 09.15 Inscripcions  
 
 09.30 Introducció i presentació: actituds post-crisi a la UE 

Pol Morillas, investigador principal per Europa, CIDOB 
Dídac Gutiérrez-Peris, investigador associat, CIDOB 
 

 10.00 Re-imaginant l’educació per la ciutadania europea 
Moderat per:  Dídac Gutiérrez-Peris, investigador associat, CIDOB 

Xavier Bonal, Special Professor of Education and International Development, Universitat 
d’Àmsterdam; col·laborador, Fundació Jaume Bofill  
Geo Saura, investigador postdoctoral, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Alexandra Theben, investigadora sènior, Open Evidence 

 
 11.00 Pausa cafè  
 
 11.30 Un nou interès en Europa? Noves pràctiques informatives durant la crisi 
Moderat per: Carme Colomina, periodista, Diari ARA; investigadora associada, CIDOB 

Ariadna Trillas, periodista, Alternativas Económicas 
Maxime Sattonnay, director executiu, COMMZ.EU  
Carlos Carnicero Urabayen, corresponsal a Brussel·les, Huffington Post  

 
 12.30 Conclusions 
 


