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ASSOCIACIÓ 
DE CIUTATS
GUARDONADES AMB 
EL PREMI D’EUROPA

LES CIUTATS 
GUARDONADES
AMB EL PREMI 
D’EUROPA DES DE 1955

La Comunitat de Treball de 
les Ciutats Guardonades amb 
el Premi d’Europa és una 
associació creada l’any 1984 
que reagrupa totes les ciutats 
que han guanyat aquest 
premi i que es reuneixen com 
a mínim un cop a l’any.

Si voleu més informació sobre el Premi 
d’Europa, els municipis guardonats i els 
països participants, la trobareu en 
l’enllaç següent: 

Aquesta associació permet intercanviar àmpliament els 
esforços fets per cada municipi, compartir idees i comentar 
els projectes i iniciatives en curs.  

EL PREMI
D’E   ROPA
EUROPA DE CIUTAT EN CIUTAT



QUÈ ÉS EL PREMI
D’EUROPA?
El Premi d’Europa el va crear l’any 
1955 l’Assemblea Parlamentària del 
Consell d’Europa a Estrasburg amb 
l’objectiu de recompensar els 
municipis particularment actius en 
la promoció de l’ideal europeu. 
Premia els esforços duts a terme per les autoritats locals per 
desenvolupar l’ideal europeu (mitjançant agermanaments, 
actes d’àmbit europeu, visites d’intercanvi).
Per ser candidats al Premi, els municipis han de postular 
successivament al Diploma Europeu, a la Bandera d’Honor 
i a la Placa d’Honor, que són reconeixements diferents.

Des que es va crear, l’any 1955, el 
Premi no ha parat d’atreure municipis 
d’arreu d’Europa. A començament 
dels anys noranta, quan els països de 
l’Europa central i oriental van entrar a 
formar part del Consell d’Europa, el 
Premi d’Europa va ser particularment 
important perquè permetia bastir 

ponts entre l’est i l’oest del continent.
Gràcies al Premi, milers de joves han viatjat i s’han beneficiat 
d’intercanvis arreu d’Europa. I d’altra banda, el fet de rebre un 
reconeixement d’un organisme internacional fa que molts 
municipis gaudeixin de més visibilitat en l’àmbit europeu. 
El Premi d’Europa també permet expressar l’esperit europeu 
de ciutadans de totes les edats, i els motiva a participar-hi. 

ACCEDIR AL PREMI 
D’EUROPA, PER ETAPES

60 ANYS D’ÈXIT!

Primera etapa: el Diploma Europeu
És un pergamí en el qual consta el nom del municipi i la data 
de concessió, que es lliura als alcaldes dels municipis 
guardonats, en el marc d’una cerimònia oficial que se celebra 
al Palau d’Europa, a Estrasburg, cada any a finals de juny.
Cada any es lliuren diversos diplomes.

Segona etapa: la Bandera d’Honor
Aquest premi —una bandera brodada en or i amb serrell 
d’or— té molt d’èxit. Un membre de l’Assemblea 
Parlamentària del Consell d’Europa lliura aquest premi 
durant una cerimònia organitzada pel municipi i oberta 
al públic. 
Cada any es lliuren una quinzena de banderes.

Tercera etapa: la Placa d’Honor
Representa El rapte d’Europa i els dotze estels d’Europa. 
Un membre de l’Assemblea Parlamentària del Consell 
d’Europa en fa el lliurament al municipi guardonat durant 
una cerimònia a la qual es convida la població. 
Cada any es lliuren entre 8 i 10 plaques. 

Última etapa: el Premi d’Europa
Dels quatre premis, és el més important. Consisteix en un 
trofeu, una medalla de bronze, un pergamí commemoratiu 
i una beca destinada a finançar viatges d’estudi per a joves 
a Europa. Fou creat l’any 1955 i reconeix la tasca de 
foment de l’ideal de la unitat d’Europa. El Premi es lliura 
durant un Dia d’Europa organitzat pel municipi guardonat. 
Ja han rebut aquest reconeixement més de 70 municipis.
Cada any reben aquest premi un 
o dos municipis.  

Envieu-nos les vostres idees 
per a una Europa més unida.
EuropePrize@coe.int 

iel futur?


