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Què és Horitzó Europa?
“Horitzó Europa” és una associació plural, catalanista i europeista que es va
constituir a Catalunya el 2007 amb la voluntat d’estar oberta a tothom.

Per què Horitzó Europa?
Horitzó Europa neix a partir de la constatació que hi ha una gran distància
entre la ciutadania de Catalunya i el projecte de construcció europea.
Aquesta distància empobreix el debat polític, econòmic i social a Catalunya
i fa de l'Europa actual una estructura burocràtica, llunyana i poc sensible a
la seva veritable diversitat.
Creiem que Europa no hi és tota sense Catalunya, sense entendre i
reconèixer la seva aportació, actual i històrica. La història mil·lenària de
Catalunya ha estat indestriablement lligada a la història de l'Europa
occidental i mediterrània. Cal enfortir la tradicional vocació europeista,
mediterrània i internacionalista del nostre país en un context mundial tant
favorable.

Quina és la missió d'Horitzó Europa?
»
»
»

Promoure el debat sobre els afers europeus i internacionals així com la
contribució de Catalunya en el procés de construcció europea
Apropar els debats polítics, socials, econòmics i culturals sobre el futur
d'Europa a la ciutadania de Catalunya i fomentar-ne la participació
Promoure la reflexió sobre els reptes de la globalització i la governança
internacional per a Europa i per a Catalunya

Quina Europa vol?
»

»

»

Una Europa federal amb institucions potents, capaces de defensar els
drets dels ciutadans i els consumidors i, al mateix temps, de
representar la Unió a nivell internacional;
Diversa, dinàmica culturalment i econòmica, socialment justa,
respectuosa amb el medi ambient i solidària amb les regions més
pobres i;
Que pugui oferir al món un sistema internacional alternatiu a l'actual:
més equilibrat, pacífic i sostenible.

Quina Catalunya vol?
»
»

Una Catalunya que participi de manera sensata i responsable en els
principals debats europeus i internacionals
Un actor compromès amb el procés de construcció europea i amb un
món més just, ric, pacífic i sostenible.

Com ho fa?
»
»
»

Activitats diverses de difusió i sensibilització
Articles de premsa sobre l'actualitat europea
Sopars europeus als quals es convida una persona experta per deliberar
sobre temes europeus i internacionals des de l'any 2004

