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Barcelona, dilluns 6 de setembre de 2010 

 

L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

publica retrats audiovisuals dels set eurodiputats 

catalans a la seva pàgina web 
 

Als clips, de dos minuts, els diputats expliquen quines són les seves 

principals tasques a l'Eurocambra i els seus objectius per la legislatura 

 
     

El Parlament Europeu, actualment format per 736 diputats, compta amb 50 

eurodiputats escollits a Espanya, set dels quals són catalans. Com ja es va fer a la VI 

legislatura amb els llavors eurodiputats catalans, l'Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona ha publicat retrats audiovisuals als seus respectius perfils a la secció "Els seus 

diputats" a la pàgina web www.europarlbarcelona.eu. En clips de dos minuts els 

diputats descriuen les seves responsabilitats dins la institució i els seus principals 

objectius polítics. 

 
 
El vicepresident i membre de la mesa del Parlament Europeu Aleix VIDAL-QUADRAS 
recalca al seu vídeo de perfil que a banda del nivell local, l'autonòmic i l'estatal, existeix 
"un quart nivell, tant important com aquests tres, que és el nivell europeu". "Les 
institucions europees impulsen i executen polítiques i programes al servei dels 500 
milions d'europeus", descriu Vidal-Quadras, que destaca també l'increment del poder del 
Parlament Europeu amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa: "Avui dia el Parlament 
és una cambra legislativa amb un enorme poder i, probablement, la institució més 
poderosa de la Unió". 

 
El seu company al grup del Partit Popular Europeu Santiago FISAS, vicepresident de la 
delegació a la comissió parlamentària mixta UE-Mèxic i membre titular de la comissió de 
Cultura i Educació, descriu com procura fer al Parlament Europeu també "de diputat 
català": "Tots els divendres estic a Barcelona amb reunions amb gent que ens volen 
demanar coses al Parlament Europeu. Moltes no tenen res a veure amb la meva comissió, 
però sóc el seu intèrpret per tirar endavant les seves inquietuds aquí". 
 
L'eurodiputada Madia BADIA, vicepresidenta del grup de l'Aliança Progressista de 
Socialistes i Demòcrates, realça la possibilitat de poder presentar una iniciativa legislativa 
europea ciutadana, que brinda el Tractat de Lisboa. En aquest sentit, l'eurodiputada 
comenta que té "tres iniciatives al cap per intentar portar a terme en el moment que 
sigui més oportú": presentar una iniciativa per "acabar d'una vegada per totes amb la 
diferència salarial entre homes i dones"; una altra per posar fi a "la manca de 
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reconeixement del català en aquesta cambra"; i, finalment, demanar "que les regions 
europees amb capacitat legislativa tinguin un estatut especial". 

 
El també eurodiputat del grup dels Socialistes Europeus Raimon OBIOLS, membre de la 
comissió d'Afers Exteriors, subratlla que dins aquesta s'ocupa principalment dels drets 
humans i dels temes relatius al mediterrani. Raimon Obiols assegura que els ciutadans 
"veuen la UE i el Parlament com una cosa una mica llunyana". "Molt sovint, anant pel 
carrer em diuen: 'Com va per Europa?'. Jo els hi dic: 'Però si esteu a Europa vosaltres, 
encara que estigueu a Granollers, a Barcelona o a un poble català", descriu l'eurodiputat. 
 
Ramon TREMOSA, membre del grup de l'Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa, 
destaca que el Parlament Europeu és una cambra "més territorial que ideològica, on pesa 
molt més el component nord-sud, que no pas el component dreta-esquerra". 
L'eurodiputat, membre titular de la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris i suplent de 
la comissió de Transports i Turisme, explica que una de les tasques que centrarà els 
darrers anys de la legislatura serà "redefinir tota la Política Agrícola Comuna". "Aquesta 
qüestió ja m'ocupa ara i intentaré a mitja legislatura passar de la comissió de Transports a 
Agricultura per ser actiu i present en aquesta comissió", anuncia Tremosa. 
 
El vicepresident del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea Raül ROMEVA explica que al 
Parlament Europeu fa "una feina que té com a factor de convergència tot el que són la 
defensa dels drets i les llibertats", tot mencionant els drets humans, socials, 
mediambientals i de les generacions futures. Romeva descriu al seu vídeo de perfil com 
un dels eixos centrals actuals d'interès del seu grup "com des de la perspectiva de gènere 
s'afronta les crisis". L'eurodiputat defensa que "vincular aquests dos aspectes és clau, per 
entendre que hi ha una responsabilitat d'igualtat, de promoure la igualtat entre les dones 
i els homes a escala europea". 
 
Oriol JUNQUERAS, també membre del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea, assegura 
que "l'objectiu prioritari" del Parlament és "intentar aconseguir una Europa millor", i que 
és en aquest sentit que es fan "directives pensant en els 500 milions d'europeus". "És 
inevitable que, en la mesura que jo sóc un diputat que represento a Catalunya i a votants 
catalans, també pensem en el nostre país, que forma part d'Europa i, per tant, allò que 
fem per Europa d'alguna manera també és millor pel nostre país", reconeix Junqueras. 
L'eurodiputat sosté també que "a vegades, és més fàcil defensar els interessos de 
Catalunya des d'un àmbit europeu que fer-ho des d'una perspectiva de l'Estat espanyol". 
 
Els retrats audiovisuals dels set eurodiputats catalans poden veure's als seus respectius 
perfils a la secció "Els seus diputats" a la pàgina web www.europarlbarcelona.eu, així com 
al perfil YouTube de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
www.youtube.com/parlamenteuropeu. 
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Portal de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i perfils 2.0 

La pàgina web de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 
www.europarlbarcelona.eu, va ser inaugurada el 5 de desembre de 2008. Des de l'1 de 
gener d'enguany ha tingut 30.690 usuaris únics absoluts i ha rebut 34.455 visites de 
pàgina.  
 
27 de les 33 Oficines d'Informació del Parlament Europeu compten amb pàgines web que 
treballen amb el mateix sistema de gestor de continguts. La de Barcelona és una de les 
pàgines més visitades entre aquestes, només per sota de les pàgines de les oficines de 
Berlín (amb més de 100.000 usuaris únics absoluts) i de Roma (més de 35.000).  
 
L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona també compta amb perfils a les xarxes 
socials Twitter (www.twitter.com/Europarl_CAT) i Facebook 
(www.facebook.com/parlamenteuropeu), des d'on es pot seguir l'actualitat de la 
institució i les activitats que realitza l'Oficina. Al perfil Flickr 
(www.flickr.com/parlamenteuropeu) es comparteixen imatges de les activitats 
organitzades o co-organitzades per l'Oficina. 
 
 

CONTACTE 
Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

Sergi BARRERA 

: +34 93 272 20 44 

: +34 679 896 498 

: sergi.barrera@europarl.europa.eu 
www.europarlbarcelona.eu 
 

 


