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Europe Direct Girona és un centre d’in-
formació i la teva finestra a la província de 
Girona sobre la Unió Europea. Forma part 
d’una xarxa de més de 500 punts d’informa-
ció, repartits en els 28 estats membres.

El servei està adreçat a particulars, empre-
ses, associacions, administració, escoles i 
ciutadania en general.

 Què fem?

 Informem sobre les institucions i polítiques 
comunitàries, els programes europeus i les 
possibilitats de finançament europeu.

 T’assessorem en tot el que necessitis per 
viatjar, treballar, estudiar i viure a la Unió 
Europea.

 Mostrem les possibilitats que tenen les 
empreses gironines en el mercat interior.

 Organitzem cursos, actes, seminaris, ses-
sions de formació, jornades i altres activi-
tats de difusió per fomentar activament el 
debat local i regional sobre la UE i les seves 
polítiques.

 T’ajudem a cercar tota la informació i et 
donem la possibilitat de transmetre infor-
mació de retorn a les institucions europees 
en forma de qüestions, opinions i suggeri-
ments.

 T’oferim publicacions i material divulgatiu so-
bre la UE i accés a la normativa europea. 

 Gestionem la possibilitat de visitar col·lectiva-
ment les institucions de la UE.

 Oferim recursos educatius sobre la Unió Europea

I molt més,
Tot el que vulguis saber i necessitis sobre la Unió 
Europea ho trobaràs a Europe Direct Girona.

 Qui som?

Directora: Mariona Illamola Dausà
Tècnica: Eva Monge
Administrativa: Anna Sans 

 Quan ens trobes

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h; dimarts, de 15 a 18 h.

“ Acostem Europa als gironins.
Europa no ens ha de semblar tan 
lluny. ”
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