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El Club Europa és l’òrgan de participació
i activisme de la Fundació Catalunya
Europa (FCE), un conjunt de persones que
subscriuen uns principis generals centrats
essencialment en l’europeisme des de
Catalunya i que, al mateix temps, han
de permetre crear vincles de cooperació
amb altres fundacions i institucions amb
objectius semblants a nivell internacional.
En un ambient de premeditada proximitat,
es vol promoure la reflexió compartida entre
experts, representants públics i societat civil.

Declaració

Si el més lluny que es pot arribar en aquest món
és allà on som, com no hauria d’afectar-nos l’aleteig
d’una papallona a qualsevol indret? Que depenem
els uns dels altres no és opinable ni modificable, enllà
de la ficció robinsoniana. El que està al nostre abast
canviar és la natura d’aquesta interdependència:
si desigual i forçada, si relativament equilibrada i
voluntària; i a nivell individual com col·lectiva, on el
mot subsidiarietat esdevé crucial: poder decidir el
més a prop dels ciutadans possible i fer-ho a una
escala més gran només quan sigui més eficient i
més just.
El Club Europa, l’òrgan de participació i activisme de
la FCE, entén Catalunya com l’entorn més proper,
on més autogovern hi ha d’haver i Europa i la
Mediterrània com el seu “hinterland” de connexió
mundial. I entén el socialisme i el capitalisme com
dues expressions temporals d’una tensió més
profunda i permanent entre individu i societat,
entre la primacia del primer i la segona. Una tensió
històricament millor resolta com més s’equilibraven
els pols.

Aquests són els objectes de debat del Club Europa i
els eixos de la seva acció, desenvolupats en un entorn
europeista. Convençuts que no hi ha res més pràctic
que una bona teoria. Ni més necessari avui, quan les
vigents s’han demostrat incapaces de resoldre els
reptes actuals i els previsibles, que ja truquen a la
porta. Per veure-hi lluny cal pujar a les espatlles de
gegants: la guaita i descoberta mai no han estat fetes
a la solitud d’una torre d’Ivori.
Qualsevol hegemonia és el vector suma d’altres amb
diferents intensitats i direccions. Per redreçar l’actual
creiem que cal un nou vector amb la màxima intensitat
i una direcció orientada cap a una Europa federal dels
pobles. Mai més a recer d’altres colossos, ans al
contrari, plenament responsable del rol que ocupa al
món i amb capacitat per influir-hi.
Per això, l’existència del Club Europa és un espai
de pensament i actuació compartida, sense més
compromís que aportar reflexió i experiència des de
la humilitat necessària davant la immensitat del que
desconeixem.

Funcionament

Quota anual: 60 euros
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L’activitat del Club Europa es desenvolupa en tres
formats, per mitjà de conferències temàtiques:

E - mail

› Debats i trobades a l’entorn d’una qüestió

T el è f o n

› Presentació de llibres o novetats publicades

NIF/CIF

rellevant o a petició d’un grup de socis.

electrònicament o en paper amb participació
de l’autor.

› Participació per mitjà de la col·laboració dels
socis del Club, que podran escriure i aportar
documents a l’espai web, que tindrà difusió
pública.

P o b laci ó

D ata

/

/

S i g natu r a

Objectius

Els resultats de les conferències, debats, seminaris,
etc., han de tenir la intenció de ser publicats.
Tanmateix, el Club redactarà i subscriurà declaracions
o manifestos aliens.
El Club Europa té vocació internacionalista, per
tal d’incidir més enllà dels límits del propi Club i de
Catalunya, existint amb el compromís d’ampliar
les aliances del Club amb d’altres institucions, tant
d’Europa com d’Amèrica i d’arreu del món, per tal de
fer arribar les seves opinions quan més enllà millor.
La FCE no es farà responsable dels continguts dels
escrits que apareguin en el seu espai. En aquest sentit,
vol ser un espai prou obert perquè tots els que han
estat capaços de subscriure la declaració fundacional
respectin els principis d’aquesta declaració.

FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA
Carrer Pons i Subirà, 3
08005 Barcelona
info@catalunyaeuropa.net
93 238 89 32

Accepto que les meves dades personals siguin incloses
en un fitxer automatitzat inscrit a I’Agència de protecció de
dades amb el número 2052420206. Podré exercir el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant petició
dirigida a l’adreça electrònica info@catalunyaeuropa.net (llei orgànica 15/1999).

