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Barcelona, dilluns 10 d'octubre de 2011 
 
 

L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
desmenteix la informació publicada per alguns 
mitjans sobre el portal no oficial www.europarl.cat  
 
 
En referència a la informació que avui torna a circ ular per alguns mitjans de 
comunicació sobre el portal web www.europarl.cat, p el present comunicat 
l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona vol con statar que: 
 

• No és certa la informació publicada segons la qual "el Parlament Europeu ha 
denunciat el plagi i vol tancar la versió catalana". El Parlament Europeu no ha 
denunciat al creador del portal web www.europarl.cat, així com tampoc li ha instat a 
tancar aquesta pàgina web que existeix des del 2008; 

 
• També és falsa l'afirmació que "fins ara no l'han tancat perquè s'han quedat 

sorpresos en comprovar les moltes visites que està rebent". El Parlament Europeu 
no té cap dada al respecte i la institució compta també des del 2008 amb una pàgina 
web en català, www.europarlbarcelona.eu , amb informació actualitzada sobre 
l'agenda legislativa del Parlament Europeu, les principals notícies de la institució i els 
seus eurodiputats, així com de les activitats que organitza a Catalunya l'Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona; 

 
• El contingut a www.europarl.cat no és oficial, la qual cosa no s'especifica al mateix 

portal web. L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona es lamenta que un portal 
web pretengui suplantar la identitat d'un ens públic amb una versió no oficial sense 
explicitar-ho, la qual cosa pot induir a la confusió i va en detriment de la informació 
que rep la ciutadania de l'única institució de la Unió Europea elegida per sufragi 
directe. 
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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  
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