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L’oficina

Carrer del Bonaire 2 baixos
08003 Barcelona
Catalunya

De dilluns a divendres, 
De 10h a 14h i de 16h a 19h

https://www.juntsxeuropa.cat
contacte@juntsxeuropa.cat

930 378 578

Catalunya  Brussel·les  Estrasburg

Per què hem obert 
l’oficina?
Per crear un espai on les entitats de la 
societat civil, empreses, organitzacions no-
governamentals, veïns i ciutadania del país 
puguin apropar-se als representants electes 
de Catalunya i portar propostes, idees o 
queixes a les institucions europees.

Què fem a l’oficina?

• Defensem l’exili i la lluita dels exiliats des 
del cor de Catalunya

• Expliquem i divulguem la tasca 
parlamentària del president i dels 
eurodiputats

• Acollim propostes d’organitzacions, 
entitats, empreses, activistes i ciutadania 
que es puguin tractar, reivindicar o 
defensar des del Parlament Europeu

• Organitzem actes amb experts, entitats i 
electors, i trobades telemàtiques amb el 
president i els eurodiputats

Puigdemont.
Comín.
Ponsatí.
Oficina
Europarlamentària



Carles Puigdemont i Casamajó
• Comissió de Comerç Internacional

• Comissió de Transport i Turisme

• Delegació en la Comissió Parlamentària d’Estabilització i 
Associació EU-Montenegro

• Delegació per a les Relacions amb el Parlament Panafricà

Antoni Comín i Oliveres
• Comissió de Medi Ambient, Salut i Seguretat Alimentària

• Comissió de Desenvolupament i Ajuda Humanitària

• Comissió Especial sobre Lluita contra el Càncer

• Delegació per a les Relacions amb Austràlia i Nova Zelanda

• Delegació en la Comissió Parlamentària Mixta EU-Mèxic

• Delegació en l’Assemblea Parlamentària Paritària ACP-EU

• Delegació en l’Assemblea Parlamentària Euro-
llatinoamericana

Clara Ponsatí Obiols
• Comissió d’Indústria, Recerca i Energia

• Subcomissió d’Afers Fiscals

• Comissió d’Afers Econòmics i Monetaris

• Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor

• Delegació en la Comissió Parlamentària d’Estabilització i 
Associació EU-Serbia

• Delegació per a les Relacions amb la República Federativa 
de Brasil

• Delegació en l’Assemblea Parlamentària Paritària ACP-EU

Defensem els drets i les 
llibertats
Treballem per defensar els drets i les llibertats del 

poble de Catalunya, però també els d’incomptables 

pobles, persones i moviments d’arreu del món; 

hem donat suport des de l’hemicicle als presos 

polítics de Catalunya, Bielorússia, les Tribus del Rif, 

Guatemala i d’arreu del món i promogut l’alliberament 

de Julian Assange i Alexei Navalny, en defensa de la 

llibertat d’expressió i de premsa.

Hem promogut mesures perquè cap estat membre 

de la Unió vulneri els drets del col·lectiu LGTBI+. 

També hem pressionat la Comissió perquè deixi de 

col·laborar amb estats tercers on els drets LGTBI+ 

són vulnerats i criminalitzats i aturi el finançament i 

els acords econòmics amb aquests països fins que 

siguin respectats.

Lluita contra el canvi 
climàtic
Conscients de la gravetat de l’emergència climàtica, 

els eurodiputats han estat a primera línia de feina 

per assegurar que les lleis i els pressupostos 

europeus contribueixin a lluitar contra la crisi 

climàtica i ecològica i estiguin alineats amb el 

Pacte Verd Europeu. Hem treballat per promoure les 

energies renovables i per rebaixar l’abusiu preu de 

l’electricitat a Europa i sobretot a Catalunya.

Estat de dret europeu 
Hem defensat, sempre, que la llei europea 

ha de prevaldre sobre la llei espanyola i hem 

denunciat les violacions del dret europeu per 

part de l’Estat Espanyol en tots els camps: 

polític, social, econòmic i ambiental.

Des del Parlament Europeu treballem dia a dia 

per internacionalitzar el dret del poble català a 

l’autodeterminació, avalat pel dret internacional, i 

per denunciar la repressió de l’Estat Espanyol, que 

ha decidit avantposar la unitat de l’estat als drets 

fonamentals més bàsics dels seus ciutadans.

Per aconseguir aquesta fita duem a terme reunions 

constants amb personalitats del món polític i social 

europeu i d’arreu del món, entrevistes als mitjans, 

actes públics, preguntes parlamentàries, cartes, 

debats entre altres activitats.
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