
 

Un Concurs d’articles convida els joves a 

implicar-se en el debat sobre el futur de la UE 

• Els guanyadors participaran en un viatge de periodistes a Brussel·les i els seus textos 
es publicaran al diari ARA 

• Els participants han d’escriure un text periodístic sobre les eleccions europees 2019 

Implicar els joves en el debat sobre el futur de la UE i impulsar la reflexió sobre el projecte 
comunitari a pocs mesos de les eleccions europees. Aquest és l'objectiu de la nova edició 
del Concurs d'articles sobre la UE que acaben de convocar la Representació de la Comissió 
Europea i l’Oficina d’informació del Parlament Europeu a Barcelona, i que estarà oberta fins 
el proper 21 d’abril.  

Poden participar al concurs estudiants de grau, postgrau o màster matriculats en qualsevol 
universitat de la UE o bé que s’hagin llicenciat durant els darrers cinc anys. Per prendre-hi 
part, cal presentar un text periodístic sobre les eleccions europees que se celebraran el 
proper 26 de maig.  

On s'ha d'enviar l'article: comm-bcn-concurs@ec.europa.eu 

Fins quan: 21 d’abril de 2019 

Informació i bases a la web de la Representació de la Comissió Europea  
Barcelona 

Els textos guanyadors seran publicats al diari ARA i els seus autors participaran en un viatge 
de periodistes a Brussel·les on tindran l'oportunitat de conèixer de prop la realitat 
comunitària i participar amb trobades i reunions amb catalans que treballen a les 
institucions europees. 

Els articles seran valorats per un jurat format per membres de la Representació de la 
Comissió i el Parlament Europeu a Barcelona, de l'Associació de Periodistes de Catalunya i 
periodistes especialitzats en temes comunitaris. Els autors dels treballs guanyadors tindran 
l'oportunitat de participar en un viatge de periodistes a on podran conèixer de prop la 
realitat de les institucions europees. 

El Concurs d'articles sobre la Unió Europea es va organitzar per primer cop el 2007 i, des de 
llavors, ha donat als joves l'oportunitat de conèixer a fons les institucions de la UE i de 
convertir-se, per un dies, en corresponsals a Brussel·les. Des de la primera edició, prop 
d'una vintena d'estudiants ja han participat en visites de periodistes a la capital 
comunitària. Aquestes visites permeten conèixer de primera mà el dia a dia de les 
institucions i accedir a trobades amb membres de la Comissió, eurodiputats i d'altres 
representants de la UE. 

Concurs d’articles sobre la UE 

mailto:comm-bcn-concurs@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/youth/eu-articles_ca
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/youth/eu-articles_ca
https://www.facebook.com/comissioeuropeabcn/app/606984736309081/

