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El Parlamentarium 
La porta oberta a la democràcia europea  
 
 
El Centre de Visitants del Parlament Europeu obrirà  les seves portes al 
públic el divendres 14 d'octubre a les 10.00 hores.  Es tracta del centre 
parlamentari de visitants més gran d'Europa i la pr imera exposició que 
serà totalment accessible en 23 idiomes. Ciutadans,  residents a la 
zona i turistes tindran una oportunitat excepcional  de conèixer de 
primera mà les institucions europees i, en concret,  el Parlament 
Europeu, mitjançant una gran varietat d'instruments  interactius 
multimèdia. 
 
 
 
 
 
 
"El Centre de Visitants del Parlament Europeu ofereix un fascinant viatge al cor 
d'Europa, al mateix centre de l'única institució de la UE escollida directament, on 
es prenen decisions que influeixen en les vides de milions de persones. El 
Parlamentarium és el centre més modern del seu tipus. Gràcies a les seves 
exposicions interactives i d'alta tecnologia, els visitants poden gaudir d'un 
recorregut emocionant en qualsevol de les 23 llengües oficials de la UE. Però, més 
important encara, l'exhibició mostra que Europa ha recorregut un llarg camí: ha 
sobreviscut a dues guerres mundials, tornant a unir el continent dividit i compartint 
ara un projecte polític conjunt el qual, estic convençut, prosperarà i prevaldrà 
sobre els desafiaments a què avui ens enfrontem ". 
 

Jerzy Buzek, president del Parlament Europeu 
 
 
 
 
"El Parlamentarium fa que Europa cobri vida en convidar als ciutadans a 
experimentar la vida política europea i la seva atmosfera. Aquest ofereix als 
visitants l'oportunitat única d'acostar-se als membres del Parlament Europeu, 
directament elegits pels ciutadans europeus, de ser informats sobre el seu entorn 
de treball i les seves diverses activitats. Per tant, el Parlamentarium fa una valuosa 
contribució a mostrar la democràcia europea en acció ". 
 

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, vicepresidenta del Parla ment Europeu 
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Introducció  
 

Experimenta el Parlament Europeu com mai 
fins ara 
 
El Parlamentarium —el nou Centre de Visitants del Parlament Europeu—  obrirà les 
seves portes al públic el divendres 14 d'octubre. G ràcies a uns impressionants 
instruments multimèdia, els visitants viatjaran al cor del Parlament Europeu per 
veure com es prenen les decisions i com influeixen en la seva vida quotidiana. Tant 
nens com adults podran conèixer la política europea  de manera innovadora i 
entretinguda. 
 
El Parlamentarium serà el centre parlamentari de visitants més gran d'Europa i la primera 
exposició totalment operativa en les 23 llengües oficials de la UE. Els visitants podran 
posar-se en contacte amb els polítics a través de pantalles multimèdia interactives, podran 
donar la volta a Europa de forma virtual sobre un mapa 3D, descobriran la contribució de la 
Unió Europea a cadascun dels països al llarg del temps i coneixeran més sobre el paper 
que exerceix el Parlament Europeu, entre altres moltes coses. 
 
Parlamentarium: Europa oberta els 7 dies de la setmana 
  
El Parlamentarium és l'única part de les dependències de la UE a Brussel·les a la qual tots 
els ciutadans poden accedir sense passi d'entrada els 7 dies de la setmana. 
 
Amb el Parlamentarium, el Parlament Europeu contribueix a que el barri europeu sigui un 
lloc més animat i reafirma la seva voluntat d'obrir-se al públic. El nou Centre de Visitants és 
un lloc concebut per a famílies i preparat per acollir a adults i nens de Bèlgica i altres 
països. També pretén ser un centre clau per a visites escolars, de manera que s'ofereixi a 
classes senceres un entorn adequat on els nens puguin conèixer una part important del 
món polític que els envolta. 
 
El Parlamentarium és la pedra angular per al desenvolupament d'un veritable campus 
europeu. A llarg termini, el Parlament Europeu preveu crear un itinerari turístic urbà amb 
visites informatives i educatives al nou Centre de Visitants, l'Infopoint, l'Oficina d'Informació 
del Parlament Europeu a Bèlgica i la futura Casa de la Història Europea. 
 
 
El Parlamentarium en poques paraules 
 
Projecció de 360 graus de l'hemicicle 
Els visitants podran seure enmig d'una enorme pantalla digital envolupant de 360 graus. 
Des d'aquí veuran com es prenen les decisions al Parlament Europeu i descobriran moltes 
coses sobre els diputats al Parlament Europeu, representants de la UE elegits 
democràticament. Podran seguir debats, presenciar votacions i observar el procediment 
legislatiu de manera instructiva i atractiva. També estarà disponible una aplicació amb 
pantalla tàctil perquè els visitants puguin consultar més informació sobre els diputats al 
Parlament. 
 
Viatge virtual per Europa 
Els visitants també podran emprendre un viatge virtual per Europa per descobrir la 
contribució de la Unió Europea a cadascun dels països i comprovar que tots els Estats 
membres són diferents, però que comparteixen un projecte polític conjunt. El recorregut a 
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través d'Europa per «La terra de les històries» (Ground of stories) ofereix un mapa 
d'Europa de 200 m² amb més de 90 punts interactius. Les pantalles mòbils actuaran com a 
guies multimèdia que permetran que els visitants viatgin a un país o a la regió del seu 
interès. 
 
A la mateixa sala, els visitants podran gaudir d'una increïble instal·lació d'il·luminació 3D 
suspesa del sostre, amb la projecció d'un mapa 3D d'Europa que mostra progressivament 
els resultats de diferents enquestes d'opinió. És una de les instal·lacions lluminoses més 
grans del món. 
 
Joc de rol per a estudiants 
El Parlamentarium també ofereix un joc de rol per a grups d'estudiants de secundària. Els 
jugadors podran interpretar el paper d'un diputat al Parlament Europeu i viure els passos 
necessaris per adoptar la legislació europea. El joc està dirigit a estudiants d'entre 14 i 16 
anys i poden participar fins a 32 persones per sessió. 
 
Missatges de vídeo dels diputats al Parlament Europ eu 
Qui són els nostres diputats? Què representen? Per què uneixen els seus esforços en els 
set grups polítics del Parlament Europeu? Es convidarà als visitants a que ho esbrinin a 
través d'una sèrie d'instal·lacions interactives i una pantalla de vídeo gegant amb 
missatges dels 736 diputats elegits al Parlament. 
 
... i de ciutadans de tota Europa 
Així mateix, els visitants escoltaran relats de persones que viuen en diferents països de la 
UE. En aquesta secció de «Vida quotidiana» (Daily Life), 54 europeus contaran la seva 
història i l'efecte que la UE i les seves polítiques han tingut en la seva vida, el seu treball i 
els seus projectes. 
 
Aplicació per a la votació interactiva «Vostè elege ix» 
Altres instal·lacions disponibles presenten «Vostè elegeix» (It's your choice). Mitjançant 
una aplicació interactiva de votació, els visitants poden fer-se una idea de l'àmplia varietat 
d'assumptes polítics que es debaten al Parlament i poden comparar el seu vot amb el 
d'altres visitants. 
 
Viatge en el temps 
L'exposició també ofereix un breu viatge en el temps, amb 150 imatges emblemàtiques i 
nombrosos documents històrics que representen moments importants que han contribuït a 
canviar el rostre d'Europa. 
 
Informació pràctica 
El Centre de Visitants del Parlament Europeu estarà obert al públic des del divendres 14 
d'octubre a les 10:00 hores. S'espera rebre fins a 450.000 visitants cada any i estarà obert 
tots els dies, excepte dilluns al matí. L'entrada és gratuïta, igual que la guia multimèdia, 
que estarà disponible en els 23 idiomes oficials de la UE. Les instal·lacions són 
accessibles per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. El centre també 
compta amb una botiga de productes amb el logotip del Parlament Europeu, una cafeteria, 
canviadors de nadons i guarda-roba. 
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El joc de rol 
 
Parlamentarium: posa't en el lloc d'un diputat 
al Parlament Europeu 
 
El Parlamentarium proposa un joc de rol per a estudiants de secundària que vulguin seguir 
un curs intensiu sobre el funcionament de la institució europea elegida democràticament. 
Els estudiants es posaran en el lloc dels diputats al Parlament Europeu i hauran de 
negociar amb els seus companys l'aprovació de legislació que repercutirà en la vida 
quotidiana dels ciutadans d'Europa. 
 
Durant el joc, els estudiants descobriran com s'elabora la legislació europea i quines són 
les parts interessades que intervenen en el procés. Els jugadors afrontaran situacions 
d'enorme pressió, similars a les que viuen els diputats al Parlament Europeu: se'ls 
demanarà que formin aliances, que defensin les seves idees en els debats polítics, que 
dirigeixin negociacions polítiques amb altres institucions i que informin de les seves 
decisions als mitjans de comunicació. Els estudiants aprendran l'art del compromís, 
necessari per tenir èxit en la política europea. 
  
Durant el joc, els jugadors entraran en contacte amb experts, grups d'interès i altres agents 
implicats en el procés. Hauran de prendre decisions ràpides sobre quina és la informació 
més important sorgida de les reunions. La diversitat d'idiomes farà més difícil el repte. 
 
S'han creat més de 400 personatges virtuals per a aquest joc i els interpreten actors dels 
27 països de la UE. El guió del joc ocupa unes 250 pàgines i ha estat traduït a les 23 
llengües oficials de la UE (més de 5.750 pàgines de guió entre totes les llengües). 
 
El joc dura unes dues hores i mitja. Els grups han d'estar formats per un mínim de 16 
estudiants i un màxim de 32. La participació és gratuïta. L'edat ideal per gaudir plenament 
del joc és dels 14 als 16 anys. 
 
Jocs de rol similars han tingut un gran èxit a Dinamarca, Suècia i Noruega. 
 
Les sessions de joc poden reservar a: Parlamentarium@europarl.europa.eu i a: 
www.europarl.europa.eu/visiting  
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Dades i xifres 
 
Informació general:  
 
- Superfície:  5.400 m² aproximadament, dels quals 2.890 m² estan dedicats a l'àrea 
d'exposicions. És el centre parlamentari de visitants més gran d'Europa i el segon més 
gran del món, després del del Capitoli, a Washington. 
 
- Idioma:  La primera exposició permanent del món en 23 idiomes. Tot el contingut està 
disponible en les 23 llengües oficials de la UE. Es proporcionarà als visitants una guia 
multimèdia personal. En cada instal·lació, la guia mostrarà informació exhaustiva i breus 
vídeos en l'idioma que triï el visitant. 
 
- Visitants previstos:  450.000 persones previstes a l'any. 
 
- Cost:  Aproximadament 21 milions d'euros, inclosos els costos de planificació i producció 
per als 23 idiomes oficials de la UE (en total).  
 

A títol comparatiu:  
 

- Museu Tintín: 15 milions d'euros, amb una superfície de 3.500 m².  
- Centre de visitants del Parlament australià: 6 milions d'euros, amb una superfície 
de 700 m².  
- Centre de visitants del Capitoli dels EUA: 421 milions d'euros, amb una superfície 
de 53.800 m². 

 
 
- Durada del projecte:  6 anys.  

Decisió de crear el centre: juliol de 2005.  
Licitació del disseny d'interior i exposicions: primavera de 2007. 
Adjudicació del contracte: gener de 2008.  
Inauguració: octubre de 2011. 

 
- Exposicions:  Exposicions permanents i temporals. Primera exposició temporal: «Com es 
va fer» el Centre de Visitants. 
 
- Planificació general, concepte i disseny de l'exp osició temporal:  ATELIER 
BRÜCKNER, estudi alemany de disseny d'exposicions, guanyador de diversos premis 
d'àmbit nacional i internacional. En els últims 25 anys, ATELIER BRÜCKNER ha dissenyat, 
entre d'altres, el Museu BMW de Munic, el centre de visitants del CERN a Ginebra i la 
Borsa alemanya de Frankfurt. 
 
- Planificació, concepte i disseny del joc de rol:  Mitjana Farm (Noruega). El joc de rol 
pren com a referència projectes de gran èxit en els parlaments de Suècia, Dinamarca i 
Noruega, que reben la visita de desenes de milers d'estudiants cada any. 
 
- Producció audiovisual:  Markenfilm Crossing, Alemanya. Markenfilm Crossing és una 
productora audiovisual guanyadora de diversos premis, amb un important departament de 
disseny interactiu i solucions multimèdia. Markenfilm Crossing és una divisió del grup 
Markenfilm, la principal productora de cinema comercial a Europa, amb més de 50 anys 
d'experiència. 
 
- Concepte inicial:  LORD Cultural Resources Planning & Management Ltd., empresa 
consultora de planificació per a museus i gestió del patrimoni cultural, consultors de més 
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de 1.500 museus i centres de visitants (entre d'altres, el Museu Guggenheim de Bilbao, la 
Tate Modern o el Louvre). 
 
- Disseny gràfic (sota la direcció d'ATELIER BRÜCKN ER): L'estudi gràfic integral ruedi 
baur ha creat una tipografia especial per al Parlamentarium. Cadascun dels símbols gràfics 
es basa en la superposició de diversos idiomes de la UE per reflectir el concepte «Unida 
en la diversitat». Alguns dels símbols es basen en la totalitat dels 23 idiomes oficials de la 
UE. 
 
- Interactivitat:  L'exposició conté al voltant de 100 vídeos i aproximadament 300 
instal·lacions multimèdia. 
 
- Producció multimèdia:  Més de 700 produccions multimèdia multilingües. 
 
 
 
Informació tècnica:  
 
- Actors per al joc de rol:  Més de 400 artistes dels 27 països que conformen la UE.  
 
- Persones entrevistades per a la secció "Vida quotidiana": 54 persones dels 27 Estats 
membres.  
 
- Nombre de punts interactius en la secció "Unida en la diversitat": 90, cadascun amb 
un vídeo sobre una ciutat o regió dels Estats membres de la UE.  
 
- Nombre d'etiquetes RFID a la secció "Unida en la diversitat": Més de 600 etiquetes 
RFID (identificació per radiofreqüència) incorporades.  
 
- Nombre de pantalles:  Més de 100 terminals (pantalles) i projeccions interactives.  
 
- Nombre de díodes LED en l'entrada:  595.968 LEDs (panells de 97x8) x (256 píxelsx3).  
 
- Nombre de fotografies:  Més de 1.400.  
 
- Longitud total dels cables:  Prop de 40 km.  
 
- Mapa interactiu a terra:  Mapa d'Europa en el sòl de 210 m², amb 90 punts interactius.  
 
- Sales de projecció de 360º:  2 sales de 360º, cadascuna amb aproximadament 150 m² 
de superfície de projecció.  
 
- Nombre de guies multimèdia disponibles:  700.  
 
- Instal·lacions d'enllumenat 3D:  a) Sostre de díodes LED 3D amb uns 13.000 LEDs en 
una superfície de 42 m² (el més gran del món), b) anell de díodes LED de 40 m de llarg per 
estadístiques sobre Europa, amb més de 50.000 LEDs. 
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Informació pràctica:  
  
- Dies d'obertura:  Obert 7 dies a la setmana (tancat els dilluns al matí). Dies de 
tancament: 1 de gener, 1 de maig, 1 de novembre i 24, 25 i 31 de desembre.  
 
- Horari d'obertura:  59 hores a la setmana.  

Dilluns, 13.00 - 18.00  
Dimarts i dimecres, 9.00 - 20.00  
Dijous i divendres, 9.00 - 18.00  
Dissabte i diumenge, 10.00 - 17.00  

 
- Preu d'entrada:  Gratuïta.  
 
- Aforament:  630 persones simultàniament.  
 
- Personal de sala:  Aproximadament 20 empleats en tot moment.  
 
- Altres serveis:  Guia multimèdia gratuïta, cafeteria i botiga de records amb el logotip del 
Parlament Europeu.  
 
- Per als nens:  S'han creat visites especials d'1 hora per a nens d'entre 8 i 14 anys. Cada 
part de la visita inclou contingut dirigit als nens. Als nens se'ls proporcionaran les seves 
pròpies guies multimèdia portàtils de forma gratuïta. 
 
- Accessibilitat:  Accessible en cadira de rodes. Hi ha personal preparat per prestar 
assistència i diverses cadires de rodes. En cas de necessitar una cadira de rodes, cal 
enviar un missatge a l'adreça Parlamentarium@europarl.europa.eu almenys amb un dia 
d'antelació.  
 
- Per a visitants amb discapacitat visual:  El centre disposa de guies multimèdia amb 
arxius de so especials que descriuen l'espai, els continguts i els elements principals. Hi ha 
mapes tàctils en Braille en alemany, francès, anglès i neerlandès, així com teclats Braille 
en dues seccions del centre. També es permet l'entrada de gossos pigall.  
 
- Per a visitants amb dificultats auditives:  Les guies multimèdia contenen vídeos en 
llenguatge de signes alemany, francès, anglès i neerlandès. S'ofereix una visita especial 
d'1 hora per a visitants amb discapacitat auditiva. A més, el centre està equipat amb bucles 
d'inducció per audiòfons. 
 
- Direcció i dades de contacte:  
Parlamentarium - Centre de Visitants del Parlament Europeu  
Parlament Europeu  
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60  
Edifici Willy Brandt B-1047 Brussel·les 
Correu electrònic: Parlamentarium@europarl.europa.eu  



 

 9/11  

 CAT 

Informació bàsica sobre el 
Parlament Europeu 
 
El Parlament Europeu és l'única institució de la UE escollida directament pels ciutadans 
europeus. Representa aproximadament 500 milions de persones dels 27 Estats membres 
de la UE. Les eleccions se celebren cada cinc anys. Les últimes, celebrades el juny de 
2009, van coincidir amb el 30è aniversari dels comicis per sufragi universal. El 2009 es van 
escollir 736 diputats al Parlament Europeu. Els diputats s'organitzen en grups polítics 
segons la seva filiació política. 
 
Des de 1979, els successius tractats europeus han anat incrementant els poders del 
Parlament Europeu pel que fa a l'elaboració i la votació del pressupost i la legislació de la 
Unió Europea. També s'ha reforçat el control polític de les altres institucions i organismes 
de la UE per part dels diputats. 
 
En la majoria dels àmbits polítics de la UE, les decisions sobre noves lleis europees es 
realitzen de manera conjunta pel Parlament, que representa directament als ciutadans, i el 
Consell de Ministres, que representa els Estats membres. 
 
El Parlament exerceix un paper actiu en l'elaboració d'una legislació que té efectes pràctics 
sobre la vida quotidiana dels ciutadans, per exemple, en matèria de protecció 
mediambiental, drets dels consumidors, igualtat d'oportunitats, transport, lliure circulació de 
treballadors, capitals, serveis i mercaderies, agricultura, seguretat energètica, immigració, 
justícia i assumptes d'interior, sanitat i fons estructurals. El Parlament també comparteix 
amb el Consell el poder de decisió sobre el pressupost anual de la Unió Europea. 
 
Cada any, el Parlament celebra 12 sessions plenàries a Estrasburg. Els diputats es 
reuneixen en comissions parlamentàries a Brussel·les, on també tenen lloc sessions 
plenàries addicionals. En els debats s'utilitzen totes les llengües oficials de la UE, com a 
mostra del compromís per una Unió variada i multicultural, «unida en la diversitat».
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Informació dels arquitectes 
 
 
ATELIER BRÜCKNER – Arquitectura, Disseny d'Exposici ons, Escenografia 
 
Disseny del PARLAMENTARIUM 
 
El PARLAMENTARIUM dóna la benvinguda als visitants a una exposició innovadora i 
coreografiada. El concepte i el disseny del Centre de Visitants és obra d'ATELIER BRÜCKNER, 
l'estudi alemany de disseny d'exposicions contractat pel Parlament Europeu el 2008 per a la 
planificació general. Va ser seleccionat el 2007 en el marc d'un concurs a escala europea. 
 
Posada en escena - Filosofia subjacent al projecte  
 
ATELIER BRÜCKNER és conegut internacionalment per les seves solucions espacials a mida, 
desenvolupades d'acord amb el lema «la forma segons el contingut». L'estudi alemany ofereix 
concepció, planificació i execució escenogràfiques com una unió entre arquitectura i contingut. A 
través d'un procés de disseny multidisciplinari, els objectes exposats cobren vida, transmetent les 
històries que alberguen i el context en què es van originar. 
 
«Volem donar veu al context, que expliqui històries que arribin al visitant i creï una experiència 
que perduri en la memòria», afirma el Professor Uwe R. Brückner.  
 
El PARLAMENTARIUM proposa una seqüència dinàmica d'entorns individuals. Cada part de 
l'exposició té un estil diferent, escollit per transmetre de la millor manera possible les històries dels 
objectes exposats i el contingut específic de cadascuna de les unitats de l'exposició. Això no 
només permet la comprensió educativa de la complexa història d'Europa i la política europea, sinó 
que també estimula l'accés emocional. Els visitants podran submergir-se en un món informatiu i 
interactiu, aconseguint així una comprensió més fàcil del paper del Parlament i de les seves 
accions polítiques. 
 
Fundat el 1997 - Múltiples referències 
 
ATELIER BRÜCKNER va ser fundat el 1997, després de l'exposició «Expedition Titanic», que va 
tenir lloc a la ciutat portuària d'Hamburg (Alemanya). Des de llavors s'han emprès més de 70 
projectes addicionals: la sala principal de transaccions de la Borsa alemanya a Frankfurt del Main, 
el Museu BMW a Munic, el Centre de Visitants del CERN a Ginebra i el State Grid Pavilion a la 
EXPO de Xangai (Xina), entre d'altres.  
 
El Museu Samsung d'Història a Yongin-si (Corea del Sud), el Museu Marítim d'Amsterdam 
(Països Baixos) i l'exposició permanent al Museu Alemany del Cinema de Frankfurt del Main 
(Alemanya) són només alguns dels diversos projectes en marxa actualment -al voltant d'una 
dotzena-, dissenyats tots ells per equips interdisciplinaris ubicats a l'oficina alemanya de Stuttgart. 
 
En l'actualitat, l'estudi està integrat per 70 empleats de nou àmbits professionals: arquitectes, 
escenògrafs, dissenyadors d'interiors, dissenyadors d'il·luminació, dissenyadors de comunicació i 
gràfics, dissenyadors de productes, assessors artístics i historiadors de l'art.  
 
La Junta Executiva està composta per Shirin Frangoul-Brückner, directora general, el professor Uwe 
R. Brückner, els professors Eberhard Schlag i Britta Nagel. Michelle Bühler, Britta Nagel i René 
Walkenhorst, col·laboradors d'ATELIER BRÜCKNER, s'encarreguen de la gestió del projecte del 
PARLAMENTARIUM. 
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Contacte 
 
Constanze BECKERHOFF  
Agregada del Servei de Premsa del Parlament Europeu  

 0032 2 28 44.302 (Brussel·les) / 0033 3 881 73 780 (Estrasburg) 

 0032 498 983 550 

 Constanze.Beckerhoff@europarl.europa.eu 
 
 
 

Sergi BARRERA 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 +34 93 272 20 44 

 +34 679 896 498 

 sergi.barrera@europarl.europa.eu 

 www.europarlbarcelona.eu 

 www.facebook.com/EuroparlCAT  

 http://twitter.com/Europarl_CAT  
 
 

 


