
 

 

QUÈ PENSA CATALUNYA D’EUROPA? 
Presentació de dades estadístiques i monitoratge de xarxes 

 
Barcelona, 11 de maig de 2022, 16.30 hores 

Sala Cotxeres del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107) 
 
De què parlen els catalans quan parlen d’Europa? Què en pensen els catalans dels fons 
europeus? I de les institucions europees? Quin és el grau de confiança que els mereixen? En el 
marc de la Conferència sobre el Futur d’Europa (CoFoE) i coincidint amb la setmana del dia 
d’Europa, DIPLOCAT, juntament amb el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i l’Institut Internacional 
Català per la Pau (ICIP), fan una presentació conjunta dels resultats de tres enquestes i informes 
recents que intenten respondre aquestes i altres questions. L’acte està pensat especialment per a 
periodistes i investigadors interessats en qüestions europees. 
 

PROGRAMA                      #CatalunyaUE 

16.30h Benvinguda i moderació 
 Joan Maria Piqué, director general de Prospectiva i d’Innovació en l’Acció Exterior 

del Departament d’Acció Exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

16.35h Què en pensen els catalans d’Europa? 
 Jordi Muñoz, director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO).  

El CEO va fer una sèrie de preguntes sobre Europa en la darrera enquesta Òmnibus, 
amb entrevistes presencials entre el 17 de novembre i el 17 de desembre de 2021. Hi 
havia preguntes sobre el grau d’europeisme, els fons europeus i l’opinió sobre les 
diferents institucions de la UE. També es presentaran resultats referents a la UE 
inclosos en els Baròmetres d’Opinió Política i altres estudis. 

16.45h L’actitud dels catalans envers les institucions de la Unió Europea 
 Pablo Aguiar, coordinador de l’àrea de Diàleg social i polític de l’Institut 

Internacional Català per la Pau (ICIP). 
L’ICIP va publicar el març de 2022 un estudi fet conjuntament amb l’ESADE Center 
for Economic Policy on, entre d’altres qüestions, preguntava els catalans sobre el 
seu grau de confiança envers les institucions de la Unió Europea. També va fer 
aquesta mateixa pregunta a ciutadans de diferents territoris de l’Estat espanyol. 

16.55h De què parla Catalunya quan parla d’Europa? 
 Laura Foraster i Lloret, secretària general de DIPLOCAT. 

DIPLOCAT va encarregar un informe a l’empresa Nethodology, amb dades 
recollides a final de 2021, sobre la conversa digital en relació a Europa que té lloc a 
Catalunya. El monitoratge se centrava en les xarxes socials obertes i diferenciava 
entre la presidència de Jean Claude Juncker i la d’Ursula von der Leyen. 

17.05h Torn de preguntes  
17.15h Conclusions i cloenda  

 Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de 
Catalunya. 
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