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JORNADA: “AMPLIANT ELS LÍMITS DE LA 
CIUTADANIA EUROPEA: LA INICIATIVA 

CIUTADANA EUROPEA (ICE)” 
Divendres 11 de maig de 2012 

Parlament de Catalunya- Barcelona 
9.00h – 18:30h 

 

DOCUMENT DE SÍNTESI 

 

INTRODUCCIÓ 

El passat divendres 11 de maig de 2012, en les instal∙lacions del Parlament de Catalunya, es va 
desenvolupar  la jornada “Ampliant els  límits de  la ciutadania europea: La  iniciativa ciutadana 
Europea”. Aquesta jornada forma part del projecte ICE‐LINK coordinat per l’organització ECAS 
(European Citizen Action Service)  i compta amb el suport del programa “Europe for Citizens” 
de  la Comissió Europea. L’objectiu genèric del projecte  ICE‐LINK és, per una banda, divulgar 
entre  la  ciutadania  europea  l’existència  d’aquest  nou  canal  de  participació,  el  primer 
mecanisme transnacional de democràcia directa, i , per l’altra banda, analitzar de forma crítica 
el seu reglament per tal d’anticipar possibles problemes, facilitar el seu exercici i contribuir a la 
revisió  i avaluació del  seu  funcionament que es preveu per al 2015. El projecte  ICE‐LINK es 
concreta  amb  la  realització  de  quatre  jornades  en  ciutats  de  quatre  països  (Brussel∙les, 
Barcelona,  Paris  i Viena)  i  compta  amb  la  participació,  juntament  amb  la  Fundació  Ferrer  i 
Guàrdia i ECAS, del Austrian Institute for European Law and Policy, Toute l’Europe, Goverment 
To You i la Universitat d’Estocolm. 

La  jornada a Barcelona va tenir  lloc pocs dies després de  l’activació de  la  ICE (l’1 d’abril)  i un 
cop s’havien registrat per la Comissió Europea les primeres iniciatives. En el seu disseny, a més 
a més dels objectius genèrics abans esmentats, es van intentar abordar de forma més acurada 
els aspectes relacionats amb les qüestions legals. Cada una de les jornades o conferències del 
projecte  s’especialitza  en  un  àmbit.  A  Barcelona  hem  analitzat  els  aspecte  legals,  a  Paris 
s’aprofundirà en com fer campanyes efectives i a Viena debatrem sobre la fase que s’inicia un 
cop s’han presentat i certificat les signatures corresponents. 

Per la realització de la jornada a Barcelona vam comptar també amb el suport de l’Ajuntament 
de  Barcelona  i  amb  l’inestimable  col∙laboració  del  Parlament  de  Catalunya,  que  molt 
generosament  ens  va  oferir  les  seves  instal∙lacions,  contribuint  de  forma  decidida  al 
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reconeixement de  la  importància estratègica  i  institucional de  la  ICE, tal  i com va remarcar  la 
presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en la inauguració de la jornada. 

La jornada es va desenvolupar durant tot el dia, des de les 9h fins a les 18,30h. L’assistència era 
gratuïta  però  es  requeria  d’inscripció  prèvia.  Va  ser  considerablement  alta,  donat  el  gran 
desconeixement que existeix sobre  la ICE al conjunt de  la societat catalana. Aproximadament 
un  centenar  de  persones  van  acudir  al  Parlament  per  assistir  a  les  diferents  conferències, 
taules  rodones  i  grups  de  treball.  El  perfil  de  les  persones  assistentes  va  ser  heterogeni, 
incloent  especialistes  en  participació  ciutadana,  membres  d’institucions  públiques, 
sindicalistes, membres d’organitzacions socials i estudiants. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS I CONTINGUTS 

La  jornada a Barcelona es va organitzar per satisfer els objectius generals de divulgar  la  ICE, 
analitzar  la  normativa  i  debatre  sobre  els  punts més  controvertits  però  també  va  intentar 
entomar elements específics, com ara la qüestió de la competència legal o els mecanismes de 
certificació  i protecció de dades dels  signataris. En el  seu disseny,  la  jornada comptava amb 
diferents  formats  de  sessions  que  permetien,  al  seu  torn,  la  divulgació  de  coneixements 
generals, l’aprofundiment en els aspectes legals, el debat i la participació activa dels assistents. 
La major part de  les sessions es van  fer en plenari, amb  l’excepció dels  tres grups de  treball 
que van tenir  lloc a primera hora de  la tarda. Val a dir que  les  instal∙lacions del Parlament de 
Catalunya van facilitar enormement el desenvolupament de  la jornada, no només pel fet que 
les  sales  de  comissió  comptaven  amb  l’infraestructura  adequada  per  permetre  la  traducció 
simultània de les diferents intervencions, sinó perquè també proporcionaven mecanismes per 
incentivar  la  participació  àgil  dels  assistents  (cada  persona  disposava  d’un micròfon  que  es 
podia activar a l’hora de fer les intervencions). 

Pel  que  fa  als  continguts,  la  jornada  va  ser  inaugurada  per  la  Presidenta  del  Parlament  de 
Catalunya,  la Molt Honorable Sra. Núria de Gispert. La Presidenta del Parlament va aprofitar 
per felicitar a la Fundació Ferrer i Guàrdia pel seu 25è aniversari i es va mostrar satisfeta pel fet 
que una jornada sobre la ICE es desenvolupi al Parlament, indicador de la seva voluntat d’obrir 
la institució a la ciutadania, i en una setmana de commemoracions al voltant del Dia d’Europa. 
Així mateix,,  la Presidenta es va mostrar orgullosa de  la vocació europeista de Catalunya, va 
citar  la proposta de designar el 2013  com  a  “any europeu dels  ciutadans”  i  va esmentar  la 
importància  de  divulgar  la  ICE  a  tots  els  nivells.  En  Joan‐Francesc  Pont,  President  de  la 
Fundació Ferrer i Guàrdia, va acompanyar també en la inauguració per destacar la importància 
estratègica de  la ICE, en un moment en que els ciutadans reclamen una major qualitat de  les 
institucions representatives i en un context de creació de la ciutadania europea. Es va referir al 
procés de configuració política de  la Unió Europea  i es va mostrar partidari d’una “república 
europea”, en el sentit filosòfic del terme. 

A continuació va  tenir  lloc una sessió amb  la que preteníem contextualitzar  la  ICE en  l’ampli 
procés de construcció política de la ciutadania europea. Ens interessava, doncs, comptar amb 
una perspectiva global, per poder transitar de lo més genèric a allò més específic. El debat de 
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fons era el moment crític que està passant el conjunt de la Unió Europea, com a conseqüència 
del context de crisi, situant‐nos en una cruïlla en  la que hem de decidir els mecanismes per 
afrontar aquesta situació: enfortint Europa o, al contrari, debilitant‐la. Llavors, la ICE pot ser un 
indicador de la necessitat d’avançar amb la construcció europea, fent de la Unió no només una 
sinèrgia econòmica, comercial  i empresarial, no només una unió d’Estats,  sinó una veritable 
unió  de  ciutadans.  La  taula  va  comptar  amb  les  intervencions  de  Maria  Badia, 
europarlamentària i Jordi Xuclà, diputat al Congrés, i va ser moderada pel professor dr. en dret 
internacional de la Universitat Rovira i Virgili, Santiago Castellà. En el seu discurs Maria Badia 
va fer un repàs històric al procés de construcció de la Unió Europea, destacant que ja des del 
principi, Shumann i Monnet ja entenien que aquest projecte no havia de conduir únicament a 
una unió d’Estats sinó que havia de ser, en darrer terme, una unió de ciutadans. Al Tractat de 
Lisboa s’introdueix la Carta de Drets Fonamentals i es reconeix la ICE, tot i que el reglament no 
s’elabora  fins més endavant, entrant en vigor a partir de  l’1 d’abril de 2012. Es  refereix a  la 
forma com les TIC han modificat la manera d’entendre i exercir la política, destacant que s’està 
obrint un camí envers  la democràcia electrònica, que pot ajudar a  incrementar  la  implicació 
política  de  la  ciutadania.  En  aquest  sentit,  es  lamenta  que  la  crisi  estigui  estimulant 
l’euroescepticisme  i  reclama mesures  per  donar més  protagonisme  a  les  eleccions  i  a  les 
Institucions europees. Cita, per exemple, la proposta d’elaborar llistes transnacionals o que el 
candidat  de  les  diferents  forces  polítiques  europees  sigui  una  única  persona.  Sobre  la  ICE, 
específicament, cita a Zita Gurmai per destacar que és  important que es  reconegui un dret, 
però que el fonamental és que la ciutadania el pugui exercir. En aquest sentit, es lamenta que 
el  reglament  de  la  ICE  és  massa  complex  i  aventura  que  podria  genera  frustració  si  els 
ciutadans/es no són conscients dels seus límits. El més evident és que la ICE ha de versar sobre 
les  competències  de  la  Comissió  Europea.  Ara  bé,  com  a  oportunitats,  en  destaca  el  seu 
caràcter innovador, el fet que millora la qualitat democràtica i que possibilita el sentiment de 
pertinença a Europa. Finalitza la seva intervenció amb una pregunta: “Què més volem fer junts 
els ciutadans i ciutadanes europeus?” 

A  continuació, en  Jordi Xuclà argumenta que  la  ICE és un  instrument  fàcil,  ja que  requereix 
d’un  nombre  relativament  baix  de  signatures,  sobre  tot  si  es  compara  amb  les  lleis  d’ILP 
espanyola o catalana. Seguint amb el  tema encetat per  la Maria Badia, es queixa de  la poca 
importància  que  donem  a  les  qüestions  europees  i  que,  per  exemple,  en molts  cassos  les 
eleccions  europees  es  plantegin  a  partir  d’estratègies  i  debats  domèstics.  Es  lamenta,  en 
aquest sentit, que el sistema d’elecció espanyol dels europarlamentaris sigui de circumscripció 
única. També es mostra preocupat pel fet que a Europa no hi hagi un lideratge polític clar. 

Per tancar  la taula, en Santiago Castellà  indica que vivim un moment clau pel futur d’Europa. 
La  ciutadania  mostra  un  alt  nivell  de  desacord  i  d’indignació  davant  el  paper  que  estan 
desenvolupant  les  institucions  polítiques  per  afrontar  la  crisi  i  estem  en  un  moment 
d’indefinició sobre quin ha de ser el paper d’Europa al món. En la seva opinió Europa ha de fer 
bandera  dels  Drets  Humans  i  ha  d’enfortir  el model  democràtic.  Destaca  que  hi  ha  dues 
lògiques en el procés de construcció de  la ciutadania europea. Per una banda, el Parlament 
Europeu  va  guanyant  cada  cop més  pes  polític  i més  poder  i,  per  l’altra,  la  ciutadania  va 
prenent cada cop més protagonisme. Ara bé, identifica Europa, fent servir un joc de paraules, 
amb un OPNI, Objecte Polític No Identificat, i destaca el paper de la ICE com a primer pas per 
consolidar drets ciutadans a escala transnacional. Així, es felicita que la ICE sigui “ciutadana” i 
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no “popular”, com en el cas de les ILP’s, ja que això denota un interès per superar els límits de 
les  comunitats  tancades,  fent  de  la  ciutadania  el  nexe  comú  de  tots  els  europeus.  També 
destaca el fet que la ICE trenca amb la idea que la Comissió Europea ostenta el monopoli (i la 
legitimitat) de  la  iniciativa  legislativa europea. Finalment, conclou destacant el valor simbòlic 
de la ICE i afirmant que pot esdevenir un baló d’oxigen per a l’Europa indignada. 

En el torn de paraula s’esmenta que  la ICE pot generar també  la creació de xarxes de ciutats, 
de donar més protagonisme a  les  ciutats per  tal de defensar  interessos  conjunts. També es 
comenta que la ICE pot fer de lligam entre les necessitats de la ciutadania i els partits polítics. 
En  la seva  rèplica, Maria Badia  respon a una pregunta de  l’Ex‐President de  la Generalitat de 
Catalunya el Sr. Pasqual Maragall, afirmant que els punts claus de  la política comuna han de 
ser la justícia, la defensa i l’economia. Al seu torn, en Jordi Xuclà fa referència al dret de petició 
i  reclama  que  també  sigui  estimulat.  Per  concloure  el moderador  indica  que  no  existeix  la 
possibilitat de constituir associacions de caràcter europeu i esmenta que aquest podria ser una 
bona demanda per incloure en una ICE. 

A continuació es va encetar un panell per, seguint amb  la  línia argumental d’anar concretant 
l’objecte de la jornada, presentar el marc normatiu i competencial de la Unió Europea i entrar 
a explicar amb més detall el reglament de  la  ICE. Per aquesta tasca es va convidar a en Max 
Vives‐Fierro,  director  de  la  Fundació  Catalunya‐Europa  i  a  Lidia  Santos,  professora  de Dret 
Internacional  a  la Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  La moderació  de  la  taula  va  anar  a 
càrrec de Joaquin Millán, advocat i consultor en l’àmbit europeu. 

En  la  seva  intervenció  en  Max  Vives‐Fierro  destaca  que  la  ICE,  com  a  mecanisme  de 
democràcia directa, es perfectament compatible i complementari amb el model de democràcia 
representativa. Assegura que la Comissió ha estat valenta al tirar endavant amb la ICE, tot i les 
resistències  que  s’han  donat,  i  confia  en  què  aquest  mecanisme  pugi  ajudar  a  reduir  la 
distància entre  la UE  i  la ciutadania. Llavors, de forma sistemàtica relata el procés de creació 
del  reglament,  les  funcions dels diferents actors, els drets  i  responsabilitats dels  impulsors  i 
destaca, finalment,  la possibilitat de tramitació digital,  la transparència en el finançament  i  la 
participació i el paper dels Estats membres, com a mesura de subsidiarietat. Ara bé, també es 
refereix a  la ambigüitat de criteris per acceptar o  rebutjar, per part de  la Comissió Europea, 
una proposta d’ICE. 

La  professora  Lidia  Santos  complementa  l’anàlisi  del  reglament  des  d’una  perspectiva més 
jurídica,  citant  textualment  alguns  dels  seus  articles.  Diu  que  el  concepte  de  ciutadania 
europea avança malgrat  les reticències que posen els Estats membre  i recorda que  la  ICE és 
producte d’una clara demanda de la ciutadania. Destaca que, segons la normativa, la ICE no es 
pot  considerar  com  “iniciativa  legislativa”,  sinó més  aviat  a  “iniciativa  ciutadana”,  ja  que  la 
primera  continua  atribuint‐se  a  la  Comissió.  En  cap  cas  s’ha  d’entendre  que  la  ICE  tÉ  un 
caràcter  vinculant,  ja  que  simplement  expressa  la  voluntat  d’un  sector  de  ciutadans/es.  El 
Parlament és qui té la legitimitat per representar la majoria dels ciutadans/es i és ell qui té la 
potestat d’acceptar o  rebutjar  les  iniciatives que passin el  filtre de  la Comissió. Aquest  filtre 
hauria de ser molt  laxa, de  forma que  la decisió política correspongui al Parlament  i no a  la 
Comissió.  Així,  interpreta  que  la  utilització  de  la  paraula  “manifestament”  en  els  criteris 
d’exclusió  d’una  ICE  actua  al  seu  favor,  deixant  màniga  ampla  i  obligant  a  la  Comissió  a 
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justificar el seu eventual rebuig. En aquest sentit, es pregunta per quina raó una ICE no es pot 
presentar directament al Parlament Europeu. 

En  el  torn  de  paraules  hi  ha  persones  assistents  que  es  queixen  de  que  la  Comissió  pugui 
impedir la tramitació d’una ICE, indicant que l’organisme que hauria de rebutjar‐les hauria de 
ser el Parlament. D’altra banda, es proposa que sigui la Comissió qui ajudi, mitjançant els seus 
mitjans  de  comunicació,  a  divulgar  l’existència  d’una  ICE.  Finalment,  es  posa  de  relleu  la 
importància que els organitzadors/es d’una ICE puguin mantenir el contacte amb les persones 
que la recolzen, sense que això impliqui vulnerar l’estricte compliment de la normativa relativa 
a la protecció de dades. 

En  aquest  punt,  havent  dedicat  una  sessió  a  contextualitzar  la  ICE  en  l’ampli  procés  de 
construcció de la ciutadania europea i una altra a analitzar de forma crítica el reglament que la 
desplega, en  la tercera sessió vam voler  introduir alguns exemples, de  forma que poguéssim 
avançar  en  el  coneixement  de  cassos  pràctics  i  conèixer,  de  la ma  dels  seus  impulsors,  les 
facilitats  o  dificultats  que  s’estaven  trobant.  Així,  vam  comptar  amb  la  participació  d’en 
Fernando J. Antón Pérez, representant de l’European Federation of Public Service Unions, que 
promou una  ICE per sol∙licitar que  l’accés a  l’aigua sigui considerat un dret humà bàsic,  i de 
Luca Copetti, representant del Comitè Promotor de  la  ICE Fraternité 2020,  la primera en ser 
registrada  i  aprovada  per  la  Comissió.  Les  seves  aportacions  van  ser  precedides  per  la 
intervenció d’en Tony Venables, director de l’ECAS, que va aportar una visió general dels casos 
pràctics que  s’estan donant,  i  la moderació va anar a  càrrec de Carme Colomina,  cap de  la 
secció internacional del Diari Ara. 

En Tony Venables, seguint  la  línia encetada per  l’anterior panell, assegura que  la  ICE  intenta 
reduir  la  distància  entre  els  ciutadans/es  i  les  institucions  i  afirma  que  la  Comissió  hauria 
d’acceptar  a  tràmit  totes  les  ICEs,  ja  que  el  seu  rol  no  ha  de  ser  el  de  generar  frustració. 
Informa  que  s’han  presentat  10  propostes  d’ICE  només  en  el  primer mes  de  vigència  del 
reglament i que n’hi ha moltes d’altres en fase de concreció. Sobre els aspectes legals, recorda 
que  seran  rebutjats  només  aquells  casos  que  es mostrin manifestament  en  contra  de  les 
competències de la Comissió o dels valors de la unió i afirma que és necessari assessorar bé als 
impulsors  d’ICEs  per  tal  que  coneguin  la  complexa  arquitectura  competencial  de  la  Unió. 
Destaca,  en  aquest  sentit, que  la  ICE pressiona  els  límits de  la  legislació  europea,  cosa que 
valora  positivament.  Conclou  la  seva  intervenció  anunciant  que  està  previst  un  procés  de 
revisió del reglament, l’any 2015, i destaca tres grans reptes: el primer, que es faci una millor 
divulgació de  la  ICE entre els ciutadans/es dels Estats membres per tal que aquest dret sigui 
abastament  conegut;  el  segon,  que  no  es  sigui  tan  exigent  amb  el  procés  de  recollida 
d’adhesions  i signatures,  ja que els requisits són excessius (sobretot si tenim en compte que, 
en  el  fons, no  es  tracta   d’un procés  legislatiu  genuí)  i que  es pugui  ampliar  el  termini per 
realitzar  les  campanyes  a  18 mesos  i,  el  tercer,  que  es  pugui  abordar  convenientment  el 
problema del  finançament,  atès que  el  cost  aproximat d’una  ICE podria  apropar‐se  al milió 
d’euros  i  les  institucions no ofereixen  cap  tipus d’ajuda  financera. En aquest  sentit, anuncia 
que  l’ECAS  està  preparant  un  “Helpdesk”  i  que  han  elaborat  una  guia  sobre  recerca  de 
finançament. 
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En  les  posteriors  intervencions,  en  Fernando  J.  Antón  i  en  Luca  Copetti  van  explicar  els 
objectius i els continguts de les ICEs que, respectivament, estan impulsant. No entrarem en els 
detalls  particulars  però  sí  que  considerem  dir  que,  en  el  primer  cas,  en  Fernando  J. Antón 
assegura que el seu objectiu no és únicament aconseguir  l’aprovació de  la seva proposta pel 
Parlament, sinó que destaca el valor dels objectius de procés, és a dir, de  la  importància de 
generar  un  debat  social  al  voltant  de  la  problemàtica  de  l’accés  i  el  sanejament  de  l’aigua 
independentment  de  si  la  ICE  s’acaba  aprovant  o  rebutjant.  Sobre  qüestions  pràctiques,  es 
queixa que la certificació de la pàgina web i el sistema de recollida de signatures “on line” per 
part de la Comissió és lent i car i que, per exemple, el registre i, per tant, el termini de recollida 
de signatures, s’ha iniciat abans de què la web i el mecanisme de recollida d’adhesions s’hagi 
validat  i  certificat.  Per  la  seva  banda,  en  Luca  Copetti  destaca  la  importància  de  les  xarxes 
socials  virtuals  i  la  importància d’internet  tant per  la  coordinació  com per  la divulgació  i  la 
recollida  de  suports  per  a  una  ICE  (essent  un  mecanisme  horitzontal  i  que  permet  la 
participació  de  baix  a  dalt).  També  indica  que  és  necessari  comptar  amb  una  àmplia  xarxa 
d’activistes voluntaris. Ara bé, també es  lamenta de  l’alt cost que  implica tot el procés  i posa 
l’exemple del que els han demanat per poder llogar un servidor en el que allotjar el software 
cedit per  la Comissió Europea per  la  recollida de  signatures  (uns 11.000€ anuals). En  la part 
final de la seva intervenció manifesta que la ICE pot esdevenir un mecanisme que permeti que 
els ciutadans/es incideixin directament en les polítiques europees, però també alerta sobre el 
risc de  frustració que podria afectar als ciutadans més europeistes si  les seves propostes no 
prosperen. 

En el torn de preguntes es demana per què la Comissió ha facilitat el software per la recollida 
de dades però no  la part operativa  i es qüestiona  sobre  com  superar  tots els  inconvenients 
citats.  Les  respostes  incideixen  en  el  valor  de  ser  els  primers,  d’obrir  camí  i  poder  generar 
aprenentatges  que  puguin  facilitar  la  tasca  dels  que  prenguin  el  relleu  i  en  la  necessitat 
d’assumir algun tipus de “professionalització”, ja que el volum de feina que es deriva d’una ICE 
difícilment es pot realitzar des de l’amateurisme. També s’informa que els responsables de la 
certificació  de  les  signatures  en  els  diferents  països  s’estan  reunint  per  posar  en  comú  les 
seves respectives dificultats i per buscar solucions conjuntes a les mateixes. 

Amb aquest tercer panell es va arribar a l’hora de dinar. L’organització va oferir als assistents la 
possibilitat  de  fer‐ho  en  el  restaurant  del  Parlament,  assumint‐ne  el  cost.  Això  també  va 
facilitar la continuïtat en els treballs i la interrelació entre els assistents a la jornada. 

En  la represa, a  l’inici de  la tarda, es van portar a terme tres tallers simultanis que pretenien 
aprofundir  en  diferents  temes  i  que  anaven  adreçats  a  diferents  perfils  de  participants.  El 
primer d’ells tenia un caràcter més divulgatiu  i es centrava en explicar com funciona una  ICE 
pas per pas. En ell vam comptar amb  les  intervencions de Andreu Olesti, catedràtic de Dret 
Comunitari  Europeu  de  la Universitat  de  Barcelona, Albert Royo,  de  la  representació  de  la 
Comissió Europea a Barcelona i David del Valle, responsable d’Euronews a Espanya i promotor 
de  la  ICE  “Let me  vote”.  La moderació va anar a  càrrec de Marc Cases, president d’Esplac  i 
especialista en el treball associatiu internacional. El segon tenia un caràcter més especialitzat, 
fent  referència  als  sistemes  de  recollida  d’adhesions  i  signatures  i  les  problemàtiques 
associades a  la protecció de dades. Per aquest taller vam comptar amb en Jose Luis Viedma 
Lozano,  subdirector  de  l’Oficina  del  Cens  Electoral,  l’organisme  que  s’encarregarà  de  la 
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certificació de signatures a Espanya, que ens va explicar com funcionaria el mecanisme de  la 
ICE  en  l’Estat  Espanyol,  en  Josep  Domingo,  de  la  Càtedra  de  privacitat  de  dades  de  la 
Universitat  Rovira  i  Virgili  i  en  Jordi Herrera,  professor  del  departament  d’Enginyeria  de  la 
Informació  i de  les Comunicacions de  la Universitat Autònoma de Barcelona. El  taller va  ser 
conduit per Joffre Villanueva, patró de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Finalment, el tercer taller 
incorporava  una  dimensió més  analítica  sobre  el  conjunt  del  reglament  i  pretenia  debatre 
sobre el paper de la Comissió Europea i les opcions que restaven als ciutadans en el cas que la 
seva  ICE  no  hagués  superat  el  requisit  d’acceptació.  Vam  comptar  amb  la Montserrat  Pi, 
professora de Dret Internacional de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va analitzar en 
detall els articles del reglament,  l’Àngels Tomàs, representant del comitè promotor de  la  ICE 
per un fons europeu de desenvolupament social i solidari, i en Marc Esteve del Valle, membre 
del  Consell  Executiu  de  la  secció  catalana  de  la  Joventut  Europea  Federalista  (JEF),  que  va 
relatar el paper de la JEF en el procés d’elaboració de la normativa sobre la ICE i va destacar el 
paper que poden jugar els joves en el seu desenvolupament. El taller va ser conduit per Jesús 
Sanz,  investigador de  l’Institut d’Anàlisi  Social  i Polítiques Públiques de  la  Fundació  Ferrer  i 
Guàrdia. Un cop finalitzat els tallers, els tres moderadors van comparèixer en plenari per tal de 
sintetitzar  els  continguts,  les  idees  i  els  debats  que  havien  suscitat,  de  forma  que  tots  els 
assistents  van  poder  tenir  coneixement  del  que  s’havia  treballat  en  els  tallers  als  quals  no 
havien assistit. 

Per concloure la jornada vam comptar amb una conferència final oferta per l’especialista en la 
matèria Johannes Pichler, Director de l’Austrian Institute for European Law and Policy. A ell li 
havíem encarregat una ponència de caràcter discursiu, no tan analítica com les anteriors, que 
ens ajudes a  situar  la  ICE en el  full de  ruta de  la construcció de  la ciutadania europea  i que 
estimulés  la reflexió sobre  les oportunitats  i els reptes que es deriven de  la ICE  i, en un marc 
més general, dels mecanismes de consolidació dels drets dels ciutadans europeus en  l’actual 
context de crisi. La  intervenció del professor Pichler va ser brillant, mantenint  l’alt nivell dels 
oradors  convidats  al  conjunt  de  la  jornada.  En  un  primer  moment  va  mostrar  empatia  i 
preocupació per molts dels elements crítics que havien sortit durant la jornada. En va citar, per 
exemple, el  fet que no s’havia realitzat una difusió adequada de  la  ICE, que el termini de 12 
mesos  per  recollir  signatures  era massa  reduït,  que  els  requisits  que  es  posen  per  la  seva 
recollida i certificació són massa exigents o que la complexitat i el cost de les ICEs requereixen, 
a  la pràctica, de coneixements especialitzats  i de disposar del suport de grans organitzacions. 
Tot  i  això,  el  seu  discurs  va  ser  altament  optimista. Malgrat  les  dificultats,  es  va mostrar 
convençut que la ICE marca el primer pas d’una nova era en la política europea, una era en la 
qual els ciutadans/es tenen un nou protagonisme. En aquest sentit els convida a “reconquerir 
Europa” i avançar en la construcció política de la Unió. Entén que cal considerar la ICE com un 
primer pas. En el futur s’hi afegiran l’elecció directa de l’executiu i de la presidència europea o 
els referèndums d’abast europeu. Segons la seva opinió la Comissió Europea ha de vetllar per 
tal  que  el  procés  de  les  ICE  no  generi  frustració  entre  els  seus  promotors  i  per  això  es  fa 
necessària molta  pedagogia  política.  Independentment  de  si  s’acaba  aprovant  o  no,  la  ICE 
ajudarà a general consciència de pertinència europea, generant xarxes a nivell  internacional, 
cohesionant les organitzacions, situant un determinat tema en l’agenda política i alçant la veu 
dels ciutadans/es davant les institucions.  
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A  continuació es va procedir a  l’acte de  clausura, que va  comptar amb  les  intervencions de 
Carles  Llorens,  Director  General  de  Cooperació  al  Desenvolupament  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, Tony Venables, director de  l’ECAS  i coordinador del projecte  ICE‐LINK  i Oriol  Illa, 
Director de  la  Fundació  Ferrer  i Guàrdia.  El primer  en  intervenir  va  ser Oriol  Illa.  En  el  seu 
discurs  va  destacar  que  la  jornada  havia  servit  per  posar  de  relleu  els  aspectes  positius  i 
negatius de l’aplicació pràctica de la ICE i va vincular aquest nou dret al procés de construcció 
de  la UE.  En  la  seva  opinió,  la  ICE  significa  una  porta  oberta  i  un  estímul  a  la  participació 
democràtica que cal saber aprofitar. Al seu torn, en Tony Venables es va mostrar preocupat al 
percebre una certa  impaciència per emetre un  judici sobre  la bondat o maldat de  la  ICE  i va 
reclamar  temps per  tal de poder analitzar‐a amb  certa perspectiva. Els  ritmes de  la UE  són 
lents  i  seria un error esperar  resultats  immediats.  Les  ICE  s’han de plantejar  com processos 
llargs. L’experiència ens permetrà corregir els errors i millorar la qualitat l’eficiència i l’eficàcia 
d’aquest mecanisme. Per això creu convenient generar un clima  favorable de confiança, tant 
per part dels ciutadans com de les institucions. Per tenir un judici equilibrat és recomanable no 
menystenir  les oportunitats  i sobreponderar  les amenaces. El camí que s’enceta és  llarg  i des 
de  ECAS  i,  seguint  amb  la  línia  encetada  pel  projecte  ICE‐LINK,  es  plantegen  la  necessitat 
d’oferir  serveis d’informació  i assessorament a  les persones que  vulguin promoure una  ICE. 
Compartir  la  informació  i  l’experiència  és  la  clau  de  l’èxit.  En  aquest  sentit,  convida  als 
assistents a seguir el conjunt del projecte i anuncia les properes conferències, que tindran lloc 
al juny a París i a l’octubre a Viena. Finalment, en Carles Llorens com a representant del govern 
català fa felicitar a la Fundació Ferrer i Guàrdia pel seu 25é aniversari, per la idoneïtat del tema 
de  la  jornada  i  per  la  seva  correcta  organització. Manifesta  que,  malgrat  els  entrebancs, 
Catalunya  és  un  país  obertament  europeista  i  mostra  confiança  de  que  els  ciutadans/es 
catalans mantindran aquesta vocació i faran bon ús del nou dret de participació col∙lectiva que 
es posa al seu abast. 

 

Des de  la Fundació Ferrer  i Guàrdia ens mostrem satisfets pel funcionament  i pels continguts 
de la jornada. Pensem que s’han assolit convenientment els objectius que es perseguien i que 
la jornada ha ajudat a donar a conèixer la ICE al nostre entorn i a avançar en els debats sobre la 
seva aplicació. Volem mostrar el nostre agraïment a totes les persones participants i assistents, 
així  com  molt  especialment  al  Parlament  de  Catalunya.  Totes  les  intervencions  es  van 
enregistrar  i estan disponibles  resums de  les diferents  taules de debat per  facilitar‐los a  les 
persones que en  tinguin  interès. Durant  la  jornada un equip de  la Universitat d’Estocolm va 
enregistrar  imatges  i va  realitzar diferents entrevistes a ponents  i assistents amb  la  intenció 
d’editar un material que pugui ajudar a divulgar el conjunt del projecte ICE‐LINK i que sortirà a 
la llum a finals de 2013. 

 

"Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. La publicació reflecteix el punt de vista de 
l’autor, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui fer la de la informació que contingui. 

 


