
CITOYEN | EL9NOU.CAT Osona i Ripollès

http://www.el9nou.cat/opinio3_o_0/2/presentacio[08.07.13 08:56:29]

ARTICLES RECENTS

EL 9 NOU

PUBLICITAT

 

Presentació
03-07-2013

El projecte Citoyen és una iniciativa de l'Associació de diaris en
llengües minoritàries d'Europa

El 9 Nou enceta en aquest apartat una sèrie d’informacions relacionades amb
l’activitat al Parlament Europeu i les relacions entre ciutadans a Europa. La
iniciativa forma part del projecte Citoyen (European Citizen Corner), que fan de
forma conjunta els mitjans de comunicació que formen part de Midas, una
associació europea de diaris de llengües minoritàries. De Midas formen part àrees
com Catalunya però també la regió del Tirol del Sud, entre la frontera austríaca i
italiana, la regió frontera entre Eslovàquia i Hongria, la zona de la costa de
Finlàndia on parlen suec, la regió fronterera entre Alemanya i Dinamarca, la també
regió fronterera entre Romania i Hongria i la zona entre Eslovènia i Itàlia. En total,
formen part de Midas 25 publicacions de 12 diaris i 12 llengües diferents. Cada un
dels diaris d’aquestes zones participa en aquest projecte aportant i donant
informació sobre la Unió Europea, amb un ànim europeista i tenint en compte
l’eslògan “Unitat en la diversitat”. 

L’objectiu és, doncs, explicar a la població la importància del Parlament Europeu,
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dels seus membres i competència i fer-ho tenint en compte que es forma part
d’una comunitat d’uns tres milions de persones que parlen llengües minoritàries en
el país on viuen. També es tracta de donar a conèixer els polítics i les propostes
que surten de cada territori en relació amb el que es discuteix a Europa, sobretot
ara que queda un any per a les eleccions al Parlament Europeu. El projecte té
l’ànim també d’oferir més coneixements al voltant dels polítics, de les polítiques i
dels valors i crear un fòrum de discussió i opinió sobre el paper que ha de tenir o
pot tenir el Parlament Europeu sobre les llengües minoritàries. 

A més de publicar articles en aquest espai web d’El9nou.cat, el projecte suposa
també fer un concurs per a gent jove, d’entre 19 i 25 anys, al voltant de la Unió
Europea. Properament es publicaran algunes preguntes al voltant d’aquest ens i
per concursar s’hauran de respondre a més d’acompanyar-les amb una activitat
creativa –un poema, un escrit, un dibuix... –. D’entre les respostes es triarà un
guanyador, que tindrà com a premi un viatge a Brussel•les per visitar les
institucions europees.

El projecte té una durada d’un any, fins al juny del 2013. El mes d’octubre del 2013
es farà una visita d’estudi a Brussel·les, amb periodistes de cada mitjà que
participaran en les entrevistes amb els membres del Parlament juntament amb els
joves premiats en el concurs. Tot el material publicat en aquest apartat es
presentarà al Parlament Europeu. La resta de material, fins al juny del 2014, es
presentarà a l’Assemblea General de Midas.
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