
    

  

 

 
La sessió catalano-balear del Model de Parlament 
Europeu aprova, per primer cop, totes les mocions 

presentades 
 
 

• Entre el 29 i el 31 de gener prop de 60 alumnes de tretze escoles de 

Catalunya i Balears, han debatut assumptes de l’agenda parlamentària. 

 

• La sessió catalana ha estat impulsada per la Singularity Foundation i 
aquest any ha recuperat la presencialitat 

 

• El desafiament dels fluxos migratoris, la jornada laboral de 32 hores, la 
desinformació com a atac a la democràcia i el nou Bauhaus europeu han 
sigut els temes que han debatut els estudiants, recreant les sessions que 
es porten a terme al Parlament Europeu. 
 

Barcelona, 1 de febrer de 2022.- La cinquena sessió catalano-balear del Model de 
Parlament Europeu, en la qual prop de 60 alumnes de 16 i 17 anys han simulat ser 
parlamentaris europeus, ha aprovat per primer cop les quatre mocions presentades per 
les diferents comissions participants a la sessió plenària. 
 
La primera moció aprovada va ser la de la Comissió de Drets Humans que insta la Unió 
Europea a reformar el sistema d’asil europeu i a cooperar amb els països en vies de 
desenvolupament per millorar les condicions de vida dels seus ciutadans amb l’objectiu 
de que no es vegin obligats a emigrar. 
 
En la segona moció, els parlamentaris van proposar la implantació d’un model de treball 
flexible, que s’adapti a les necessitats de les empreses i que permeti implantar 
progressivament la jornada laboral de 32 hores. 
 
La tercera moció aprovada va ser la de la Comissió de llibertats civils, justícia i assumptes 
d’interior que insta la Unió Europea a crear institucions de fact-cheking per lluitar contra 
les fakenews i la creació d’una base de dades pública que registri l’activitat política, entre 
d’altres. 
 
La quarta i darrera moció aprovada proposa diferents iniciatives per fer de les ciutats 
espais més sostenibles, com ara canviar el parc mòbil europeu cap a un parc mòbil més 
sostenible basat en transport públic elèctric i les restriccions d’accés de cotxes a zones 



    

  

densament poblades. Així mateix, considera imprescindible la transició cap a les energies 
renovables. 
 
Per al president d’aquesta cinquena edició del MEP Catalunya i Balears, Ennio Campoli, 
aquesta iniciativa “ ensenya als joves a expressar les seves idees i els permet tenir una 
opinió pròpia. Els joves són el 40% de la població, però al mateix temps són el 100% del 
futur i molts cops se’ls deixa enrere. El MEP és una oportunitat perquè els joves facin un 
pas endavant i comencin a pensar en el futur”. 
 
El Model de Parlament Europeu tracta d’apropar els valors que defineixen el projecte de 
la Unió Europea, així com el coneixement de les seves institucions. Amb aquest objectiu, 
es replica el procediment de discussió emprat pel parlamentaris, definits per la co-decisió 
entre Parlament i Comissió, per arribar a resolucions que afecten temes genuïnament 
comunitaris. L’impulsor de la creació d’aquesta fase catalana del certamen és la 
Singularity Foundation, en col·laboració amb St. Peter’s School i la Universitat Abat Oliba 
CEU. Els  alumnes més destacats seran seleccionats per participar en la Sessió Estatal 
del Model de Parlament Europeu. 
 
 
Descàrrega de material: 
Descarregar fotografies 
Descarregar vídeos 
 
 
Per a més informació: 
 
Síntesi 
Dolors Gordils // 677 484 111 // dolors@sintesi.cat 
 
St. Peter’s School 
Carme Escorcia// 677684499// cescorcia@stpeters.es 
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