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1943: Altiero Spinelli funda el MFE

1946: Fundació de la UEF

1949 - 1950: Fundació de JEF-Europe

1957: Tractat de Roma

1972: Refundació de JEF-Europe

28/09/1978: fundació de JEF-Catalunya

1979: JEF-Catalunya integra JEF-Europe

com a representant d'Espanya

2003: Fundació de JEF-Madrid

2011: Refundació de JEF-Espanya

2012: Fundació de UEF-Espanya

2017: March for Europe a Roma

2019: I Choose Europe Campaign

2020: S'estableix la UEF-Catalunya

2021: Celebració del Spring Federal

Committee de JEF-Europe a Barcelona

Algunes dades

JEF-Europe: 13.000 socis
JEF-Espanya: 100 socis
JEF-Catalunya: 20 socis
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La JEF en xifres:

Historia de JEF



La Joventut Europea Federalista de Catalunya (JEF Catalunya) és una associació juvenil creada al
1978 a Catalunya, que treballa en xarxa i de forma integrada a Joves Europeus Federalistes (JEF
Europe) i JEF-Spain, amb més de 13.000 membres arreu de tota Europa. Les seves arrels es
troben en el moviment creat per l’Altiero Spinelli al 1943.

Qui som?
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Desenvolupament sostenible
Democràcia
Solidaritat
Diversitat
En resum, federal

El nostre objectiu principal és la promoció d’una Unió Europa basada en els següents principis: 

Les principals activitats que desenvolupem se centren en la sensibilització, la formació, el debat,
l’intercanvi i el treball en xarxa. En les nostres activitats hi ha un fort component d’intercanvi
cultural, i amb la recent pandèmia, les nostres activitats s'han pogut difondre més, donant la
paraula a gent vinent d'Europa i Espanya.

L'impuls de persones joves genera idees i porta una respiració d'aire fresc en discussions
polítiques europees.  JEF-Catalunya anima al  pensament crític i dóna la benvinguda persones
joves entre 18 i 35 anys per tot arreu de Catalunya, que comparteix una visió d'Europa unida i
democràtica i és obert a cultures diferents.

En l'actualitat, JEF-Cat aspira a ser un punt de referencia en l'activisme europeu en Barcelona i
Catalunya. La nostra implicació en la Xarxa d'Entitats Europeistes de Catalunya i el vincle
desevolupat amb la UEF-Catalunya, el CCME i altres asociacions e institucions permeten oferir
oportunitats i competencies de treball als seus socis pels seus projectes de vida, i oferir una
finestra a noves generacions de joves catalans europeistes a les entitats amb qui treballa.



Organizatció

Representants de secció local
Embaixadors nacionals
Representants d'associacions 

       amb convenis

President
Vicepresident
Secretari
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Despatx i Consell Nacional

Despatx (mandat de 2020-2021):

Consell Nacional (mandat de 2020-2021):
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Victor Lépine Juárez
President

Einstein Acebo Cevallos
Secretari

Alejandro Ormeño Hidalgo
Tresorer

Xesc Mainzer Cardell
Ambaixador Nacional

Marina Vat Peña
Coordinadora de projecte



Que proposem?



Projectes del curs 2020-2021
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Projecte Ecosistema:

Campus Europeu:

El projecte ecosistema es una iniciativa que sorgeix després de la pandèmia de COVID19 i la
crisi de confiança en les institucions europees que ha sorgit. Aquesta crisi, a més de les
oportunitats que ofereixen esdeveniments com la conferència sobre el Futur d'Europa,
posen al primer pla la necessitat d'una veu europeista unida i coordinada a Catalunya. 

Es pot definir el projecte ecosistema amb les paraules següents: "Federar i empoderar".
Federar perquè a Catalunya hi ha cerca de 10 entitats europeistes. Aquestes entitats no
tenen una estructura que pugui permetre coordinació i sinergies plenes, al contrari de
França o Alemanya. Empoderar perquè la ciutadania de Catalunya coneixen les ajudes,
oportunitats, i drets que ofereixen les institucions europees, precisament la gent que més
necessita Europa, com els treballadors precaris, els joves en l'institut o en FP.

Amb aquest projecte, volem establir una estructura dins del Moviment Europeu que
desenvolupi sinergies comuns, crear un espai en el que els ciutadans puguin apropiar-se els
valors europeus i les oportunitats que ofereix l'UE, i fer que els ciutadans puguin proposar
les seves propostes sobre l'organització i les politiques europees, per poder després exercer
una politica de Lobbying per que aquestes propostes siguin portades per les institucions de
Catalunya.

Des de JEF-Catalunya considerem la formació com la columna vertebral del nostre activisme,
perquè creiem que hem d'agrair el temps que ens donen els nostres donant-les eines que
podran utilitzar per construir els seus projectes de vida i projectes professionals. Quan arriba
a JEF un nou soci, òbviament té coneixements e intuïcions, però per desenvolupar, estructura
i defendre aquestes intuïcions, necessita una formació bàsica i obligatòria. La formació que
donem a JEF-Catalunya és política, legal i organitzativa. Aquesta formació es manifesta de
forma indirecta mitjançant actes i debats, i de forma directa mitjançant els Campus
Europeus, un programa de seminaris de formació. Cada trimestre, durant un dia, els JEFers
de Catalunya assisteixen a una sèrie de ponències, de debats, i d’activitats sobre diversos
temes que tracten d’Europa, de federalisme i d’activisme.



Barcelona, sempre. JEF-Europe Spring Federal Committee:

El Federal Committee forma part dels esdeveniments més importants de JEF-Europe. Cada
sis mesos, els òrgans de govern de l’associació es reuneixen en una ciutat de l’UE durant un
cap de setmana. Aquests esdeveniments reuneixen cerca de 135 membres provinent de 40
països d’Europa. Durant aquests dos dies es discuteixen i decideixen les principals
resolucions polítiques i s’informen els socis de la gestió i administració de JEF-Europe. El 4
d’abril de 2020, s’ha triat Barcelona per a acollir el FC de primavera de 2021. Els temes
prevists per aquest FC són els següents: estat de dret, institucions europees, unió fiscal i
Eurozona, canvi climàtic, ampliació de la Unió, Xina i COVID19. Amb aquest FC, la voluntat de
JEF-Catalunya és de proposar una imatge de Barcelona que sigui renovada, una Barcelona
europea, diversa, i oberta al món; inspirant-se de la Barcelona renaixentista i olímpica.
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Del 13 al 15 de Setembre, varis membres de JEF-Catalunya han organitzat el Campus
Europeu 2019, organitzat amb JEF-Madrid, i al que val acudir varis socis de JEF-Espanya.
L'objectiu era reunir a tots els associats de les diferents seccions de JEF-Espanya per a
continuar formant-se en qüestions europees i, de pas, celebrar l'Assemblea General per a la
renovació de l'Executiva Nacional.

Memòria del curs 2019-2020

President: Victor Lépine Juárez
Vicepresidenta: Alina Olsson Martín
Secretari: Riccardo Palazzolo Henkes
Tresorer: Alejandro Ormeño Hidalgo

El 10 de setembre de 2019 celebrar la nostra assemblea general ordinària. Després de mesos
d’estiu, hem pogut trobar-nos un altre cop! Ha sigut una ocasió per donar la benvinguda als
nous JEFers, i aprovar el programa del curs 2019-2020, el pla Renaixement.

Hem pogut també donar les gràcies al president sortint, Riccardo Palazzolo, per la seva feina
i dedicació durant aquest mandat. La nova direcció es compon de les següents persones:

Assemblea General JEF-Catalunya 2019 (10/09/2019):
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Celebració de l'Assemblea General de JEF-Espanya durant el Campus Europeu

Campus Europeu 1a edició (13/09/2019 - 15/09/2019):



Després d'un passeig turístic per la Ciutat Vella i un sopar conjunt durant la tarda i nit del
divendres, l'activitat va començar el dissabte al matí. En l'Espai Jove La Fontana, va tenir lloc
una formació encaminada a reflexionar sobre les estratègies més eficaces en matèria de
political advocacy. A la tarda, es va celebrar l'Assemblea General de socis, es va aprovar
l'informe de gestió de l'anterior Consell Federal i es va triar al nou òrgan directiu, encapçalat
per Xesc Mainzer.

Ja en el matí del diumenge, i últim dia del campus, es va realitzar una acció de comunicació al
carrer la fi del qual era informar els vianants sobre els avantatges de pertànyer a la Unió
Europea o què fa el club dels Vint-i-vuit per tu, entre altres missatges, i atreure nous socis a
JEF.

La trobada del cap de setmana va finalitzar amb un menjar en la qual tots els assistents es
van acomiadar amb ganes d'organitzar més trobades d'aquest tipus.

Jeunes Européens - Strabsourg;
Junge Europäische Föderalisten - Freiburg;
Young Europeans Swiss;

Del 29 de novembre al 1 de desembre els nostres companys, la Berta Loré, l'Alejandro
Ormeño i l'Àlex Fernàndez, van participar com delegats de JEF-Catalunya a la 31a edició dels
"Entretiens de Strasbourg et Fribourg", organitzada per les diferents associacions:

Aquest seminari comptava amb 100 participants originaris de la frontera entre Suïssa, França
i Alemanya amb l'objectiu de tractar la temàtica "d'Europa en les Regions". També, es va dur a
terme un taller sobre les relacions entre la UE i Escòcia i Catalunya, que juntament amb els
companys de YEM-Scotland vam tenir l'oportunitat d'intervenir.

A més a més vam tenir la sort d'interactuar amb diferents eurodiputats francesos, i aprendre
de la seva experiència. Va ser magnífic, conèixer la seva perspectiva respecte als temes de
debat del seminari. Finalment, hem celebrat els 20 anys d’existència de JE-Strasbourg.
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Les 31e entretiens de Strasbourg (29/11/2019 - 01/12/2019):
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El passat dimarts 17 de desembre, vam assistir a la recepció de Nadal al Cercle d’Economia de
Catalunya organitzat pel Consell Catalá del Moviment Europeu i la LECE. Just després hem
anat a celebrar el sopar de Nadal tots els socis junts, on hem pogut celebrar un “amic
invisible” de Nadal i els aniversaris de dues socies.

Sopar de Nadal 2019 (17/12/2019):

El dia 14 de Març de 2020 la JEF-Catalunya
va participar en la nova edició de One Hour
for Europe. A continuació trobareu la
declaració de JEF-Catalunya:

“Des de JEF-Catalunya, ens sumem a la
campanya europea #onehourforeurope,
duta a terme en 12 països de la UE. Les
circumstàncies han fet que aquesta
campanya tingui una significació diferent
de la inicial. En aquests moments de
confinament i de pandèmia, volem
recordar aquest moment en el qual els
pobles d'Europa van decidir, a través de la
Unió, ser més solidaris entre ells: 9 de maig
de 1950. Avui, volem recordar les grans
dates d'aquesta construcció, i demostrar la
nostra solidaritat amb els nostres amics
italians, francesos, i tots els altres països
afectats greument pel Coronavirus.”

One Hour for Europe, edició del 14 de Març de 2020:

Coronavirus desde l'Europa Federal (10/04/2020):

El passat 10 d'abril, malgrat el confinament, hem celebrat un acte sobre el coronavirus i els
últims esdeveniments de Març, des d'una lectura federalista. Hem pogut comptar amb tres
ponents:
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Marta Junqué Suriá: activista i Project Manager en la European Medicines Agency;
Alejandro Ormeño Hidalgo: Tresorer de JEF-Catalunya;
Xesc Mainzer Cardell: President de JEF-Espanya;

La xerrada va ser moderada per Victor Lépine Juárez, president de JEF-Catalunya.

Després d'una introducció feta per Victor, que recapitulava els últims esdeveniments i la
cruïlla en la qual es troben les institucions europees; Marta va començar exposant les accions
dutes a terme per la UE en resposta a la pandèmia i els escenaris que prevé. Aquesta
presentació va ser seguida per la d'Alejandro, qui va recapitular la percepció de la situació per
part de la ciutadania. Finalment, Xesc va tancar el torn de ponència exposant les posicions
preses en JEF-Europe i les possibles accions que s'haurien de prendre. Després de les tres
ponències, els participants van poder intervenir i fer diverses preguntes o comentaris als
ponents.

Federalisme(s) (18/04/2020):

Mireia Grau: cap de recerca de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern
Pablo Faura: advocat, expresident de JEF-Catalunya, expresident de JEF-Espanya i
expresident de UEF-Espanya
Sebastiano Putoto: vicepresident de JEF-Europe

El passat 18 d'abril hem celebrat l'acte "Federalisme(s)", en el qual hem pogut parlar d'aquest
concepte d'organització complex i controvertit. En aquest acte, hem pogut comptar amb la
ponència de tres persones importants en l'estudi del federalisme i l'activisme europeu.

Aquest debat era moderat per Luis Fernandez Sánchez, soci de JEF-Catalunya i vicepresident
del CJB.

Després d'una introducció per Luis, Mireia va començar fent una introducció del que és el
federalisme des d'un punt de vista acadèmic, aportant exemples pràctics, com són Alemanya,
Espanya o Estats-Units.

Pablo va seguir amb la ronda de ponències parlant de la seva experiència en l'activisme
europeu, i la percepció que la ciutadania espanyola té del federalisme en general: idea
d'esquerres, i el primer passo a la partició del país.

Finalment, la intervenció de Sebastiano es va centrar sobre el federalisme europeu, vist com
una ideologia, i va tractar de contestar a diverses qüestions, com per exemple com ha de ser
la república federal europea, si es pot ser federalista europeu sense ser federalista mundial, i
les pròximes dates importants per al federalisme europeu, i si el procés ha de ser gradual, o
constitucional. Acabades les ponències, tots els participants van poder fer la seva ronda
d'intervencions i de preguntes.
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Acte del CCME “La crisi d’identitat europea: valors fundacionals vs identitat europea”
(Palau Macaya; 12/11/2019)
Acte del CCME “XXIX Jornada Europea 2020 en el repte europeu de sostenibilitat”
(Generalitat de Catalunya, 27/01/2020)
Acte de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica (LECE): “Xina i Europa: socis o
competidors?” (circulo Ecuestre; 28/01/2020)
Acte de la representació permanent de la Comissió Europea a Barcelona: “Les sis
prioritats: els principals reptes de la nova comissió” (La pedrera; 17/02/2020)
Acte de la LECE: “Brexit: la fase decisiva. Visió política. europea i empresarial catalana”
(Circulo Ecuestre; 02/03/2020)
JEF-Europe Federal Committee online (04/04/2020 – 05/04/2020). En aquest FC es va
aprovar la proposta de JEF-Catalunya per acollir el FC de primavera de 2021 a Barcelona.
Acte de JEF-Espanya “El futuro de Europa después de la COVID19” (09/05/2020)
Debat del 9 de Maig de 2020 organitzat per Volt España (Facebook Live, intervenció de
Alejandro Ormeño, tresorer de JEF-Catalunya)
Assemblea General de UEF-España (19/06/2020)

Durant el curs 2019-2020, JEF-Catalunya va assistir / intervenir a:


