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El projecte «FACTS – From Alternatives Narratives to Citizens True 
EU Stories» ha rebut finançament de la Unió Europea en el marc 

del programa "Europa amb els ciutadans" 

 

 

Mesura 2.3 «Projectes de la societat civil»   

 

 

Activitats preparatòries: varen consistir en 3 reunions amb la participació de 15 persones. 

Lloc/dates: reunions virtuals realitzades el 22 de gener 20221, el 22 d’abril 2021 i el 3 de desembre 2021.  

Breu descripció: reunions preparatòries on hi van participar membres del consorci (CIDOB, IAI, 
ELIAMEP, DPZ, WiseEuropa i l’equip de l’Open European Dialogue del German Marshall Fund) amb 
l’objectiu de planificar i organitzar les diferents activitats de l’acció FACTS. En la primera reunió de 
llançament es va presentar el calendari i contingut de les activitats i productes. Els socis varen reflexionar 
en torn una sèrie de preguntes per a preparar el qüestionari semi-estructurat dirigit als grups focals amb 
ciutadans, es va reflexionar sobre qüestions ètiques i de privacitat al tractar amb participants voluntaris, 
es va aprovar l’estratègia de comunicació i el pressupost intern de les activitats i es varen compartir bones 
pràctiques en qüestions organitzatives. La segona reunió es va dedicar específicament a l’organització 
dels grups focals amb ciutadans a organitzar a cada país (fòrums ciutadans), abordant qüestions com la 
metodologia dels grups, el qüestionari final, la selecció dels participants, els formularis de consentiment 
informat, el registre dels participants i les regles de justificació. La tercera reunió es va dedicar al disseny 
i a l’organització de la conferència final i a discutir de manera preliminar el contingut de la monografia a 
publicar al final de l’acció.  

 

Esdeveniments: varen organitzar-se 11 activitats en el marc del projecte: 10 fòrums ciutadans (2 en cada 
país de la xarxa – 8 esdeveniments virtuals i 2 esdeveniments presencials) i 1 conferència final presencial 
a Barcelona (Espanya).  

 

Esdeveniment 1: Fòrum ciutadà a Espanya   

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 27 ciutadans d’Espanya, dels qual 17 provenien de la 
ciutat de Barcelona, 2 del Bruc, 2 de Mollet del Vallès, 1 del Hospitalet, 1 de Sant Andreu de la Barca, 1 
de Sant Cugat del Vallès, 1 de Sant Joan Despí, 1 de Tarragona i 1 de Terrassa. 

Lloc/Dates : la trobada va tenir lloc presencialment a Barcelona (Espanya), el 08/07/2021.   

Descripció breu : aquest va ser el primer dels grups focals organitzats a Espanya, amb la intenció de 
crear un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans 
de diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del 
CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs).  
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Esdeveniment 2: Fòrum ciutadà a Espanya  

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 28 ciutadans d’Espanya, dels quals 13 provenien de la 
ciutat de Barcelona, 8 participants de Tarragona, 2 del Hospitalet, 1 de Breda, 1 de Caldes d’Estrac, 1 de 
Ripollet, 1 de Sabadell i 1 de Sant Cugat del Vallès.   

Lloc/Dates: la trobada va tenir lloc presencialment a Barcelona (Espanya), el 12/07/2021.   

Descripció breu: aquest va ser el segon dels grups focals organitzats a Espanya, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del 
CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). 

 

Esdeveniment 3: Fòrum ciutadà a Itàlia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 28 ciutadans d’Itàlia, dels quals 9 provenien de la ciutat 
de Roma, 1 participant de Bressanone, 1 de Cagliari, 1 de Casapulla, 2 de Lecce, 6 de Verona, 1 de 
Trento, 2 de Torino, 1 de Siracusa, 1 de Rovigo, 1 de Modena, 1 de Monza i 1 de Milà. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment el 18/06/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el primer dels grups focals organitzats a Itàlia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del 
Istituto Affari Internazionali (IAI). 

 

Esdeveniment 4: Fòrum ciutadà a Itàlia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 25 ciutadans d’Itàlia, dels quals 9 provenien de la ciutat 
de Roma, 3 participants de la ciutat de Nàpols, i 1 respectivament de Quero Vas, Faenza, Sondrio, 
Modena, Taranto, Rende, Cernusco, Vicenza, Brescia, Torino, Pistoia i Collegno. 1 participant es va 
connectar des de Brussel·les (Bèlgica).  

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment el 15/10/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el segon dels grups focals organitzats a Itàlia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del 
Istituto Affari Internazionali (IAI). 

 

Esdeveniment 5: Fòrum ciutadà a Grècia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 25 ciutadans de Grècia, dels quals 10 provenien de la 
ciutat d’Atenes, 2 participants de Patra, 2 de Thessaloniki, i 1 respectivament de Rhodes, Mytilini, Larisa, 
Preveza, Herakleion, Kavala, Samos, Corfu, Alexandroupoli, Ioannina i Chania. 

Lugar/Fecha: la trobada va celebrar-se virtualment el 10/06/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el primer dels grups focals organitzats a Grècia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
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aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip de 
l’Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP). 

 

Esdeveniment 6: Fòrum ciutadà a Grècia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 25 ciutadans de Grècia, dels quals 9 provenien de la 
ciutat d’Atenes, 3 participants de Thessaloniki i 1 respectivament de Kavala, Larisa, Herakleion Crete, 
Samos, Serres, Rhodes, Lesvos, Patra, Agios Nikolaos en Crete, Arta, Corfu, Alexandroupoli i Piraeus. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment l’01/07/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el segon dels grups focals organitzats a Grècia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip de 
l’Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP). 

 

Esdeveniment 7: Fòrum ciutadà a Polònia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 29 ciutadans de Polònia, dels quals 4 provenien de la 
ciutat de Kielce, 4 participants de Gdańsk, 4 de Varsòvia, 4 de Bydgoszcz, 2 de Radom i 1 respectivament 
de Dywity, Głogów, Leszno, Łódź, Lublin, Piła, Poznań, Śmigiel, Wałbrzych, Wieczorkowska i Breslàvia. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment el 20/07/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el primer dels grups focals organitzats a Polònia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip de 
WiseEuropa. 

 

Esdeveniment 8: Fòrum ciutadà a Polònia 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 28 ciutadans de Polònia, dels quals 3 provenien de la 
ciutat de Kielce, 3 participants de Gdańsk, 2 de Varsòvia, 3 de Bydgoszcz, 3 de Rzeszów i 1 
respectivament de Bonowice, Bytom, Gdynia, Łowicz, Lublin, Pabianice, Piaseczno, Piła, Poznań, Radom, 
Rębielice Królewskie, Starogard Gdański, Turość Kościelna i Breslàvia. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment el 22/07/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el segon dels grups focals organitzats a Polònia, amb la intenció de crear 
un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans de 
diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip de 
WiseEuropa. 

  

Esdeveniment 9: Fòrum ciutadà a Alemanya 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 31 ciutadans d’Alemanya, dels quals 4 provenien de la 
ciutat de Berlín, 3 participants de Frankfurt, 2 de Munic, 2 de Pleven i 1 respectivament de Bergisch 
Gladbach, Birkenwerd er, Bonn, Düsseldorf, Essen, Gießen, Halle, Herzberg am Harz, Hesel, Kandem, 
Karlsruhe, Leipzig, Ludwigsburg, Münster, Neu-Isenburg, Olfen (Oberzent), Offenbach am Main, 
Oldenburg (Oldb), Rostock i Stuttgart. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment en dues sessions: 07/07/2021 i el 12/07/2021.    

Descripción breu: aquest va ser el primer dels grups focals organitzats a Alemanya, amb la intenció de 
crear un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans 
de diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
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aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del Das 
Progressive Zentrum (DPZ). 

 

Esdeveniment 10: Fòrum ciutadà a Alemanya 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 28 ciutadans d’Alemanya, dels quals 6 provenien de la 
ciutat de Berlín, 3 participants de Stuttgart, 2 de Bremen, 2 de Leipzig, 2 de Lüneburg i 1 respectivament 
de Bottrop, Düsseldorf, Frankfurt, Göttingen, Hamburg, Hameln, Heiligenhafen, Heinsberg, Lonsheim, 
Neunkirchen am Potzberg, Pfungstadt, Siegburg i Wörth. 

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se virtualment el 30/08/2021.    

Descripció breu: aquest va ser el segon dels grups focals organitzats a Alemanya, amb la intenció de 
crear un espai de diàleg entre ciutadans de diferents grups d’edat, amb paritat de gènere i amb ciutadans 
de diferents contextos culturals, per debatre sobre perspectives personals del futur de la UE, les seves 
institucions i polítiques, així com l’impacte de les notícies falses i la desinformació sobre la UE, i com 
aquestes pràctiques afecten a la vida dels ciutadans. El fòrum va ser organitzat i guiat per l’equip del Das 
Progressive Zentrum (DPZ). 

 

Esdeveniment 11: Conferència final a Espanya 

Participació: l’activitat ha permès la trobada de 37 participants, dels quals 30 varen ser registrats com a 
ciutadans, i 7 com a parlamentaris electes, dels següents països i ciutats: 11 participants d’Espanya, que 
provenien 7 de Barcelona, 1 de Sant Cugat del Vallès, 1 d’Asteasu, 1 de Tossa de Mar y 1 d’Ourense; 7 
participants d’Itàlia, que provenien 2 de Roma, 1 de Quero Vas, 1 de Pisa, 1 de Taranto, 1 de Piossasco 
i 1 de Varese; 6 participants de Grècia, que provenien 4 d’Atenes, 1 de Greta i 1 de Mytilini; 6 participants 
de Polònia, que provenien 1 de Varsòvia, 1 de Kielce, 1 de Łódź, 1 de Rębielice Królewskie i 1 de Gdańsk; 
i 7 participants d’Alemanya, que provenien 2 de Berlín, 1 de Munic, 1 de Leipzig, 1 de Stuttgard, 1 de 
Paderborn i 1 de Heinsberg.  

Lloc/Dates: la trobada va celebrar-se presencialment a Barcelona (Espanya), del 20/05/2022 al 
21/05/2022.    

Descripció breu: conferència final del projecte FACTS, que va reunir a 30 ciutadans i 7 parlamentaris 
nacionals de diferents estats membres. Els equips experts del CIDOB (Espanya), IAI (Itàlia), Eliamep 
(Grècia), WiseEuropa (Polònia), DPZ (Alemanya) i de l’Open European Dialogue del German Marshall 
Fund d’Estats Units (oficina de Brussel·les) varen organitzar i participar en aquesta conferència final. 
L’activitat es va realitzar després d’haver organitzat grups de discussió nacionals en els diferents països 
de la xarxa. En la conferència de dos dies varen explorar-se les narratives i les actituds cap a la Unió 
Europea. Va ser un exercici conjunt entre parlamentaris nacionals i ciutadans de diferents estats membres 
que ja havien participat en els grups focals previs, amb edat, gènere i estat de mobilització política dispar. 
Durant la conferència es va reflexionar de manera conjunta entorn narratives passades, presents i futures 
de la UE. La conferència va ser organitzada i liderada per l’equip de l’Open European Dialogue del German 
Marshall Fund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


