
 

 
 
 

 

 Taller d’idees sobre mobilització del vot a les eleccions europees

Dilluns, 29 d'octubre de 2018 
(Can Oleo, carrer de l'Almudaina, 4, Palma 07001
 
16.30 h  Recepció dels participants
   
  Vot simbòlic de les cartolines de 
   
  Assignació del grup de debat per colors
 
17.00 h  Obertura de l'acte
  ROSA MARIA CAÑAMERAS 

  Balears Europa. 
 
17.00 h  Presentació de l
  MARÍA ANDRÉS M
  a Espanya.  
   
  Presentació de 
 
  Resposta a preguntes sobre l
 
17.15 h  Debat en grups de 
 
  "Com heu rebut l
  podem adoptar o millorar per fer
  comprensible?"
   
  "Creus que la gent està mobilitzada per debatre sobre Europa i 
  votar en les pròximes eleccions europees? Quina creus que és la 
  millor estratègia per apropar la importància d
  als joves i ciutadans en general?
   
  "Quins esdeveniments se 
  importància de les eleccions europees a la gent que no t
  intenció de votar? Quin material nece
  l'Oficina del Parlament Europeu?
 

Coordinació a càrrec de
voto".  
 
Conclusions generals

18.00 h  Cloenda. 
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Almudaina, 4, Palma 07001) 

participants i cafè de benvinguda.  

ot simbòlic de les cartolines de "Aquesta vegada voto per...".

grup de debat per colors. 

acte 
AÑAMERAS BERNALDO, directora gerent del Centre  

Balears Europa.  

de l'estratègia de la iniciativa "Aquesta vegada voto
MARÍN, directora de l'Oficina del Parlament Europe

 l'equip local "Aquesta vegada voto". 

Resposta a preguntes sobre l'estratègia. 

Debat en grups de feina i presentació de propostes. 

Com heu rebut l'estratègia "Aquesta vegada voto"? Quins aspectes 
podem adoptar o millorar per fer-la més accessible i   

".   

us que la gent està mobilitzada per debatre sobre Europa i 
les pròximes eleccions europees? Quina creus que és la 

millor estratègia per apropar la importància d'aquestes eleccions 
als joves i ciutadans en general?".  

niments se us ocorren per poder traslladar la  
importància de les eleccions europees a la gent que no té  

de votar? Quin material necessitau que us pugui facilitar 
del Parlament Europeu?".  

ció a càrrec de CARLOS RUL·LAN, membre de l'equip 

Conclusions generals 
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Aquesta vegada voto".  
Europeu   

ins aspectes   
   

us que la gent està mobilitzada per debatre sobre Europa i   
les pròximes eleccions europees? Quina creus que és la   

aquestes eleccions   

   
   

i facilitar   

equip "Aquesta vegada 


