
Europe in the future  
 

L'objectiu del projecte és fomentar la ciutadania europea i millorar les condicions de participació ciutadana i democràtica a nivell de la Unió 
Europea, mitjançant el desenvolupament de la comprensió dels ciutadans del procés de confecció de la política de la Unió, la seva història i la 
diversitat i la promoció d'oportunitats per al compromís social i intercultural.  
 

  
 
L'objectiu del projecte és fomentar la ciutadania europea i millorar les condicions de participació ciutadana i democràtica a nivell de la Unió 
Europea, mitjançant el desenvolupament de la comprensió dels ciutadans del procés de confecció de la política de la Unió, la seva història i la 
diversitat i la promoció d'oportunitats per al compromís social i intercultural. 
Els objectius específics són: 

- La cooperació mitjançant l'intercanvi d'idees i bones pràctiques per al desenvolupament local. 

- Desenvolupar xarxes de municipis per fer més sostenible la seva cooperació. 

- Oferir recursos a les autoritats locals en l'enfortiment de la participació ciutadana, en el procés de presa de decisions a nivell local i de la 

UE. 

 

Per a més informació del projecte, visiteu el lloc web del projecte: http://europeinfuture.eu (anglès) 
 

Concurs  “The Europe We Want to be”  
- Cada participant pot participar una vegada per categoria (per exemple no es poden rebre dos dibuixos del mateix participant) 
- Els participants han d’enviar les propostes a contest@europeinfuture.eu amb el formulari de sol·licitud. 
- El concurs està obert fins el 31 de gener de 2017 a les 5 de la tarda. 

  

http://europeinfuture.eu/
mailto:contest@europeinfuture.eu


ASSAIG 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 7 -13 anys 
- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 
L’assaig per al concurs “The 
Europe, we want to be!” ha 
d’estar relacionat amb  el 
compromís democràtic i la 
participació cívica, promoure 
la història comú  i els valors 
compartits a Europa, o bé el 
sentit de compromís al 
voltant del desenvolupament 
de la Unió Europea.  
 

1. L’assaig ha d’estar escrit en 
alguna de les següents 
llengües: búlgar, italià, castellà, 

català o anglès. 
2. L’assaig ha de tenir almenys 

300 paraules. 
3. L’assaig ha contenir 5 

paraules clau:  Europa, Futur, 
Multifacètic/a , Unit/da i 
Comunitat. 

4. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 
propietat del material i no fa  
responsable l’organització en 
termes de drets d’autor. 

5. Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

6. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

Criteris de selecció: 
 

- Compliment amb els requeriments 
de la tasca (extensió, paraules 
clau...). 

- Creativitat i originalitat de l’assaig. 
- Claredat en el missatge. 
- Opinió fonamentada 

 
Premis: 

Categories: 21 – 29 anys i  14 – 20 anys 

- Primer Premi- Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 

Categoria: 7-13 anys: 

- Primer Premi: Una tablet 
electrònica. 

- Segon Premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 



DIBUIX 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 7 -13 anys 
- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 

 
El dibuix per al concurs “The 
Europe, we want to be!” ha 
d’estar relacionat amb  el 
compromís democràtic i la 
participació cívica, promoure 
la història comú  i els valors 
compartits a Europa, o bé el 
sentit de compromís al 
voltant del desenvolupament 
de la Unió Europea.  
 
 
 

1. Els dibuixos han de ser mínim 
de 30/40 cm i màxim de 
49/70. 

2. Es por fer servir qualsevol 
material. 

3. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 
propietat del material i no fa  
responsable l’organització en 
termes de drets d’autor. 

4. Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

5. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

 

Criteris de selecció: 
 
 

- Creativitat i originalitat del dibuix. 
- Claredat del Missatge 

 
 

Premis: 

Categories: 21 – 29 anys i  14 – 20 anys 

- Primer Premi- Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Compilació de 
dibuixos. 

- Tercer Premi: Conjunt de regals 
d’un dels socis. 
 

Categoria de 7 a 13  

- Primer Premi: Una tablet 
electrònica. 

- Segon premi: Compilació de 
dibuixos. 

- Tercer Premi: Conjunt de regals 
d’un dels socis. 

 



POESIA 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 7 -13 anys 
- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 

La poesia per al concurs “The 
Europe, we want to be!” ha 
d’estar relacionat amb  el 
compromís democràtic i la 
participació cívica, promoure 
la història comú  i els valors 
compartits a Europa, o bé el 
sentit de compromís al 
voltant del desenvolupament 
de la Unió Europea.  
 
 
 
 

1. Les poesies han d’estar 
escrites en les següents 
llengües: búlgar, italià, 
castellà, català o anglès. 

2. Les poesies han de tenir 
almenys una pàgina (1800 
símbols amb espais). 

3. La poesia ha contenir 3 de 
les 5 paraules clau:  Europa, 
Futur, Multifacètic/a , 
Unit/da i Comunitat. 

4. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 
propietat del material i no 
fa  responsable 
l’organització en termes de 
drets d’autor. 

5. Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

6. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

Criteris de selecció: 
- Compliment amb els requeriments 

de la tasca (extensió, paraules 
clau...). 

- Creativitat i originalitat de l’assaig. 
- Claredat en el missatge. 
- Opinió fonamentada 

 
Premis: 

Categories: 21 – 29 anys i  14 – 20 anys 

- Primer Premi- Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 

Categoria: 7-13 anys: 

- Primer Premi: Una tablet 
electrònica. 

- Segon Premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals d’un 

dels socis. 



 

PROSA 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 7 -13 anys 
- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 
El relat per al concurs “The 
Europe, we want to be!” ha 
d’estar relacionat amb  el 
compromís democràtic i la 
participació cívica, promoure 
la història comú  i els valors 
compartits a Europa, o bé el 
sentit de compromís al 
voltant del desenvolupament 
de la Unió Europea.  
 
 
 

1. Els relats han d’estar escrits 
en les següents llengües: 
búlgar, italià, castellà, català o 
anglès.  

2. El relat ha de tenir almenys 
cinc pàgines (una pàgina = 
1800 símbols amb espais). 

3. El relat ha de contenir 5 
paraules clau:  Europa, 
Futur, Multifacètic/a , 
Unit/da i Comunitat. 

4. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 

propietat de material i no fa  
responsable l’organització 
en termes de drets d’autor 

5.  Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

6. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

Criteris de selecció: 
 

- Compliment amb els requeriments 
de la tasca (extensió, paraules 
clau...). 

- Creativitat i originalitat de l’assaig. 
- Claredat en el missatge. 
- Opinió fonamentada 

 
Premis: 

Categories: 21 – 29 anys i  14 – 20 anys 

- Primer Premi- Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 

Categoria: 7-13 anys: 

- Primer Premi: Una tablet 
electrònica. 

- Segon Premi: Una ploma Parker. 
- Tercer Premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 



 

FOTOGRAFIA 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 
La fotografia per al concurs 
“The Europe, we want to 
be!” ha d’estar relacionada 
amb  el compromís 
democràtic i la participació 
cívica, promoure la història 
comú  i els valors compartits 
a Europa, o bé el sentit de 
compromís al voltant del 
desenvolupament de la Unió 
Europea.  
 
 
 

1. Les imatges no poden ocupar 
menys de 800 KB i no ser 
superiors a 5MB. Format JPEG 
o TIFF. Model de color RGB. 
Tots els participants han de 
facilitar imatges amb una 
resolució suficient per a 
exhibicions impreses o 
materials d’informació.   

2. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 
propietat del material i no 
responsabilitza als 
organitzants en termes de 
drets d’autor. 

3. Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

4. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

Criteris de selecció: 
 

- Creativitat i originalitat de la foto. 
- Claredat del Missatge 

 
Premis: 

- Primer premi: Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Camera 
- Tercer premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 

 

 



 

CLIP 

Categories   d’edat  Tema Normes Altres 

- 14 - 20 anys. 
- 21- 29 anys. 

 
Els menors de 18 anys 
poden participar al 
concurs amb el 
consentiment legal 
dels seus pares. 
 

 
El vídeo per al concurs “The 
Europe, we want to be!” ha 
d’estar relacionat amb  el 
compromís democràtic i la 
participació cívica, promoure 
la història comú  i els valors 
compartits a Europa, o bé el 
sentit de compromís al 
voltant del desenvolupament 
de la Unió Europea.  
 
 
 
 

1.  El clip no pot tenir menys de 
60 segons i ni més llarg de 
180. Software Movie Maker. Si 
la llengua del clop és diferent 
a l’anglès clar incloure 
subtítols en aquesta llengua.  

2. El participant ha de garantir 
que disposa dels drets de 
propietat del material i no 
responsabilitza als 
organitzants en termes de 
drets d’autor. 

3. Els participants cedeixen el 
dret a la Comissió Europea de 
publicar els materials 
presentats. 

4. Els organitzadors es reserven 
el dret a no admetre 
participants que no 
compleixin amb el tema de la 
competició o contradiguin les 
normes generals. 

 

Criteris de selecció: 
 

- Creativitat i originalitat de la foto. 
- Claredat del Missatge 

 
Premis: 

- Primer premi: Visita a un país d’un 
altre soci. 

- Segon premi: Video Camera 
- Tercer premi: Conjunt de regals 

d’un dels socis. 
 

 

 

 

 


