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Notícies UE

LA COMISSIÓ EUROPEA LLANÇA EL CONCURS 'QUÈ ÉS
EUROPA PER A MI?' DIRIGIT A NENS DE 6 A 12 ANYS
De Mallorca hi participen dos centres: CEIP Rei Jaume I de
Palma i CEIP Son Veríde Llucmajor
Amb motiu del Dia d'Europa, que se celebra el 9 de maig, la
Representació de la Comissió Europea a Barcelona ha llançat
un concurs dirigit a tots els alumnes des de primer a sisè curs de
primària. El concurs busca la col·laboració dels centres
educatius per a promoure el coneixement sobre el projecte
europeu i els seus valors, i es proposa com una activitat escolar
en el marc del Dia d'Europa. Per aquest motiu, s'ha creat un
document que recopila recursos didàctics adaptats a les
primeres etapes escolars, de manera que els mestres que ho
desitgin puguin treballar el tema en classe.

font: European Commission - Audiovisual Services

MÉS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/concurs-dedibuix-escoles_es
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Notícies UE

S'AMPLIA EL TERMINI DEL VOT PER CORREU FINS AL DIA 24
DE MAIG A LES 14H.

font: European Commission Audiovisual Services

Una vegada convocades les eleccions, i fins al dia 24 de maig, data en
què acaba el termini per sol·licitar el vot per correu, es pot anar a
qualsevol oficina de Correus i sol·licitar l'imprès per votar per correu.
Un cop emplenat degudament l’imprès, s’ha de lliurar personalment en
qualsevol oficina de Correus, i cal que la persona acrediti la seva
identificació davant el personal d'aquesta oficina, que així li ho requerirà
per tal de comprovar-ne la signatura, amb la presentació del DNI,
passaport o permís de conduir (ja que inclouen la fotografia del titular i
signatura; en cap cas fotocòpia), “és possible que la identitat del votant
estranger sigui acreditada mitjançant la presentació d'un document
oficial expedit per les autoritats espanyoles o de l'Estat d'origen que
inclogui la signatura i la foto de l'elector i que n’acrediti la identitat”
(Acord JEC 7/4/201 1 ).

MÉS INFORMACIÓ:

https://eleccioneslocaleseuropeas1 9.es/ca/web/elecciones201 9/votopor-correo-desde-espana.html
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Notícies UE

QUÈ FA LA UE PER LA IGUALTAT DE GÈNERE?

Acabar amb la desigualtat entre homes i dones és
una prioritat en el dia a dia de tots els ciutadans. Els
nostres comportaments i accions estan enfocades a
aconseguir-ho. I també les nostres polítiques. La
justícia de la igualtat entre gèneres està cada
vegada més a prop de convertir-se en una realitat:
les bases estan assentades i els focus d'atenció clars.
Ara és el moment de remar junts direcció a la
igualtat.
font: Europarl.eu - Audiovisual Services

MÉS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/spain/news/201 90308_Whatis-the-EU-doing-for-gender-equality_es
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Notícies UE

EL 83% DELS ESPANYOLS SE SENTEN CIUTADANS DE LA
UNIÓ EUROPEA
L'últim sondeig de l'Eurobaròmetre mostra que els
espanyols donen suport a les polítiques comunes
europees per sobre de la mitjana de la resta de països
de la UE. L'economia, la migració i el Mercat Únic
Digital són algunes de les prioritats per a les quals
Espanya confia en les institucions europees

MÉS INFORMACIÓ:
font: European Commission - Audiovisual Services

https://ec.europa.eu/spain/news/201 90306_83%25-ofSpaniards-feel-citizens-of-the-European-Union_es
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Notícies UE

EL RECICLATGE ÉS EL FUTUR: AIXÍ HO FEM A LA UE
Quan penses en reciclatge, el més segur és que et vingui a la
memòria els envasos de plàstic, el paper, el vidre i el compostatge.
És el que veiem en el nostre dia a dia! Però, sabies que hi ha altres
materials, com els metalls dels cotxes o les restes de construcció,
que també es reciclen? A la UE treballem per a ser una «societat
del reciclatge».Com?

MÉS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/spain/news/201 9031 8_Recycling-is-thefuture-we-do-it-in-the-EU_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

CRIDADES MÉS BARATES DINS LA UE!
A partir del pròxim dimecres 1 5 de maig s'aplicarà un nou
preu màxim per a totes les trucades internacionals i SMS
dins de la Unió Europea

MÉS INFORMACIÓ:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-1 9-2429_es.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

LA UE ENLLESTEIX ELS TREBALLS PREPARATORIS
DAVANT LA POSSIBILITAT D'UN BRÈXIT SENSE
ACORD

Malgrat els esforços de la UE per una sortida ordenada del Regne
Unit, hi ha un risc real d’una sortida sense acord. Davant d’aquest
é escenari, cal que els Estats Membres, els ciutadans i les
empreses europees estiguin preparats. La Comissió Europea ja ha
finalitzat els preparatius per si es produeix aquesta situació. En
aquesta pàgina hi ha informació pràctica sobre com mitigar els
danys d’un Brèxit sense acord, amb fitxes practiques i links als
principals documents i pàgines web. El president Juncker ha
afirmat que: “tot i que una sortida sense acord no és el que
desitjo, la UE ha d’estar preparada davant d’aquesta possibilitat”.

MÉS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-ue-enllesteix-elstreballs-preparatoris-davant-la-possibilitat-dun-br%C3%A8xitsense-acord_es
font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

LA UE HA ESTAT UN ACTOR CLAU PER ACONSEGUIR LA
PRIMERA IMATGE D'UN FORAT NEGRE

font: European Commission - Audiovisual Services

Aquest dimecres s'ha revelat la primera imatge mai feta d’un
forat negre. Aquest gran assoliment científic és el resultat de
la col•laboració internacional duta a terme mitjançant el
projecte Event Horizon Telescope (EHT), en el qual han tingut
un paper clau els investigadors finançats per la UE. Aquesta
observació significa un canvi de paradigma en la nostra
comprensió dels forats negres, confirma les prediccions de la
teoria general d’Albert Einstein i obre noves línies de recerca
sobre el nostre univers. La primera imatge d’un forat negre
mai captada ha estat anunciada alhora en sis rodes de
premsa fetes simultàniament arreu del món.

MÉS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/la-ue-ha-estatun-actor-clau-aconseguir-la-primera-imatge-dun-foratnegre_es
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER DUR A TERME ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A INFANTS, JOVES I DONES.

O
BJECTIUS
Els objectius de la convocatòria

són prevenir i lluitar contra la
violència de gènere i la prevenció i
lluita contra la violència cap als
infants.
Les activitats finançables són:
• Activitats de conscienciació i
apoderament.
• Capacitació i formació per a
professionals.
• Disseny i implementació de
protocols, desenvolupament de

metodologies i eines de treball.

MÈS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/recrdap-gbv-ag201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31 094501 ,3
1 094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSear
chTablePageState
La data límit per a la presentació de propostes es el: 9 de maig de 201 9
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA URBACT DE XARXES DE PLANIFICACIÓ
D’ACCIONS DE CIUTATS

M
ÉS INFORMACIÓ:
O
BJECTIUS
http://www.enicbcmed.eu/
L’ENI CBC Med és el programa de

cooperació transfronterera a la La data límit per a la presentació de propostes es el: 3 de juliol de 201 9
Mediterrània que es finança en el
marc de l’Instrument europeu de
veïnatge (ENI). La seva finalitat és
establir llaços de bon veïnatge
amb els països veïns de la Unió al
Mediterrani, sota els valors de la
democràcia, l’estat de dret i el
respecte dels drets humans .
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA H2020: FACTORS HUMANS, SOCIALS I ASPECTES
ORGANITZATIUS PER A SOCIETATS RESILIENTS ALS DESASTRES

O
BJECTIUS
Aquesta convocatòria

Horizon
2020 pretén afavorir la recerca i MÈS INFORMACIÓ:
innovació en la resposta a https://ec.europa.eu/info/fundingescenaris de desastres provocats tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/super causes naturals o atacs
terroristes, per tal de construir infra02-201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=una societat preparada i resilient ,31 094501 ;programCode=H2020;programDivisionCode=31 04801 0;fo
als riscos. Aquesta acció busca cusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;s
com a resultat que els Estats ortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=
membres i les autoritats topicSearchTablePageState
regionals, així com les autoritats
municipals i metropolitans es La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 d’agost de 201 9
beneficien de recomanacions i
eines per millorar l’adaptabilitat i
la preparació de les societats a
diferents riscos de desastres,
basant-se en instruments.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE DE MEDI AMBIENT

OBJECTIUS

M ÉS INFORMACIÓ:

El passat 4 d’abril, la Comissió va https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inlinepublicar les convocatòries de nav-0
propostes del programa LIFE
La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 2 de juny de 201 9
201 9.
El programa LIFE és l’instrument
de finançament de la Unió
Europea
per
a
projectes
relacionats amb el medi ambient i
l’acció climàtica. Aquest es
divideix en dos subprogrames, un
per al medi ambient i un per
l’Acció Climàtica.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA 2019 D’AJUTS A PROJECTES CULTURALS
EUROREGIONALS I EUROPEUS

OBJECTIUS

europeu d’entre 28.000 euros i 1 00.000 euros. En ambdós casos el cofinançament
màxim és del 60%.
La durada dels projectes euroregionals és de 1 2 a 24 mesos, i la dels projectes de
La convocatòria es realitza en caràcter europeu és de 1 2 a 48 mesos.
dues fases: la primera consisteix
en la presentació del projecte
amb una descripció general i, en
la
segona,
els
candidats
seleccionats han de presentar-ne http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-201 9-dajuts-projectesels detalls i la documentació culturals-euroregionals-i-europeus
oficial.
La dotació financera total de la La data límit per a la presentació de propostes es el: 27 de maig de 201 9
convocatòria és de 1 40.000 euros,
amb una dotació als projectes
d’abast euroregional d’entre
1 4.000 i 27.999 euros, i amb una
dotació als projectes d’abast

M ÉS INFORMACIÓ:
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Convocatòries de Programes Europeus
AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EN EL MARC DEL
PROGRAMA D'EXTENSIÓ DE LA BANDA AMPLA DE NOVA GENERACIÓ

O
BJECTIUS
L'objectiu que persegueix aquesta

permetrà millorar la funcionalitat i la qualitat dels serveis digitals i amb això
augmentar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans, contribuint a l'èxit d'un
convocatòria és el d'accelerar model de creixement sostenible.
l'extensió de la cobertura de les
xarxes
públiques
de
MÉS INFORMACIÓ:
comunicacions
electròniques
capaces de proporcionar serveis http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/bandade banda ampla d'alta velocitat i ancha/Paginas/Index.aspx
de molt alta velocitat a les zones
sense cobertura actual ni prevista La data límit per a la presentació de propostes es el: 20 de maig de 201 9
en els pròxims anys, el que
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA CULTURA DE
SUPORT ALS PROJECTES DE TRADUCCIÓ LITERÀRIA

O
BJECTIUS
Els principals objectius dels ajut

paquet d'obres de ficció elegibles amb un alt valor literari. Les activitats poden
esdeveniments incloure especials i activitats de comercialització o distribució
als projectes de Traducció organitzats per promoure les obres de ficció traduïdes dins i fora de la UE.
Literària són donar suport a la
diversitat cultural i lingüística,
promoure la circulació de les
obres literàries d’elevada qualitat, https://www.europacreativamedia.cat/noticies/deti millorar-ne l’accés per tal publicada_la_convocatoria_deuropa_creativa_cultura_de_suport_al
d’arribar a nous públics. Així s_projectes_de_traduccio_literaria_eacea_07_201 9_i23301 2
doncs, la present convocatòria
d’ajuts va adreçada al suport de La data límit per a la presentació de propostes es el: 4 de juny de 201 9
projectes de traducció, edició,
distribució i promoció d'un

M ÉS INFORMACIÓ:
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES ADREÇATS A LA
FORMACIÓ I INSERCIÓ D’ADULTS

O
BJECTIUS
M ÉS INFORMACIÓ:
Aquesta convocatòria, llançada https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=55
des del Programa Europeu 1 &furtherCalls=yes
d'Ocupació i Innovació Social
(EaSI), pretén donar suport als La data límit per a la presentació de propostes es el: 8 de juliol de 201 9
països participants en la
implementació d’una oferta
d’aprenentatge a mida, flexible i
de qualitat per a adults amb poca
formació,
tot seguint les
recomanacions del Consell.
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Legislació i Documentació
CANVI CLIMÀTIC

Decisió 2019/719 de la Comissió, de 30 d'abril de 2019, sobre la proposta d'iniciativa
ciutadana denominada «La solució ràpida, equitativa i efectiva al canvi climàtic»
(DOUE L 122/49, 10.5.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9D071 9&from=EN

POLÍTICA DE COHESIÓ

Decisió 2019/721 de la Comissió, de 30 d'abril de 2019, sobre la proposta d'iniciativa
ciutadana titulada «Política de cohesió per a la igualtat de les regions i la
preservació de les cultures regionals» (Cohesion policy for the equality of the
regions and sustainability of the regional cultures) (DOUE L 122/55, 10.5.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9D0721 &from=EN

FRAU FISCAL

Directiva 2019/713 de 17 d'abril de 2019, sobre la lluita contra el frau i la falsificació
de mitjans de pagament diferents de l'efectiu i per la qual se substitueix la Decisió
Marco 2001/413/JAI (DOUE L 123/18, 10.5.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9L071 3&from=EN
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Legislació i Documentació
RENOVACIÓ D’EDIFICIS

Recomanació 2019/786 de la Comissió, de 8 de maig de 2019, relativa a la renovació
d'edificis (DOUE L 127/34, 16.5.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9H0786&from=ES

MANIFEST DE LA BIBLIOTECA PER A EUROPA

Les biblioteques són importants per a Europa : són llocs clau per a l'aprenentatge i el
compromís cívic, finestres per a la cultura i el patrimoni, i motors de la recerca i la
innovació. I al seu torn, Europa importa per a les biblioteques. Per a poder construir
societats més fortes, més intel·ligents i més justes, les nostres institucions depenen de
les decisions preses a Brussel·les, Estrasburg i Luxemburg. Busquem una Europa que ens
ajudi a complir la nostra missió. És per això que nosaltres, organitzacions que
representen biblioteques en tota Europa, ho encoratgem a llegir i donar suport a aquest
manifest.
https://www.europe4libraries201 9.eu/es/
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Legislació i Documentació
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Decisió del Supervisor Europeu de Protecció de Dades, de 2 d'abril de 2019, relativa
a les normes internes sobre les limitacions de determinats drets dels interessats en
relació amb el tractament de dades personals en el marc d'activitats realitzades pel
Supervisor Europeu de Protecció de Dades. (DOUE L 99 I/01, 10.4.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9Q041 0(01 )&from=ES

BREXIT

Decisió 2019/584 del Consell Europeu presa d'acord amb el Regne Unit, d'11 d'abril
de 2019, per la qual es prorroga el termini previst en l'article 50, apartat 3,
del TUE [fins al 31 d'octubre de 2019] (DOUE L 101/01. 11.4.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9D0584&from=EN
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Legislació i Documentació
BREXIT

Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió
Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (DOUE C 144 I/01,
25.4.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:1 201 9W/TXT(01 )&from=ES

MERCAT LABORAL

Avaluació de la Recomanació del Consell relativa a la integració dels aturats de
llarga durada en el mercat laboral (COM(2019) 169 final, 11.4.2019)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201 9DC01 69&from=ES

ESTAT DE LA UNIÓ EUROPEA 2019

VIII Informe sobre l'estat de la Unió Europea 2019: el Parlament Europeu abans unes
eleccions transcendentals

Fundació Alternatives i la Friedrich-Ebert-*Stiftung, 2019

https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/viii-informe-sobreel-estado-de-la-union-europea-201 9-el-parlamento-europeo-antes-unas-eleccionestrascendentales
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