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http://www.eu2010.es 
 
El Govern va presentar el passat 11 de desembre la pàgina web de la presidència 

espanyola de la UE página web de la presidencia española de la UE, amb continguts 

íntegres en espanyol, anglès i francès (bona part d'ells els oferirà en català, gallec i 

basc). La pàgina està dotada d'eines per facilitar el seu ús a les persones amb 

discapacitats i per ser mostrada en tot tipus d'ordinadors, dispositius mòbils i altres 

suports amb connexió a Internet. 

 

Aquest nou portal vol canalitzar tota la informació generada durant el semestre de 

mandat espanyol, que  s’iniciarà l’1 de gener de 2010. Té com a objectiu ser un 

instrument "útil, de fàcil ús i interactiu", dirigit a facilitar la tasca dels mitjans de 

comunicació i a apropar la presidència de l'UE a tots els ciutadans. 

A més de les seccions relacionades amb la UE, la pàgina oferirà informació cultural i 

turística sobre activitats d'interès, com el Camí de Santiago i l'any Xacobeo, per 

projectar la imatge d'Espanya a l'exterior. 

 

A la pàgina d'inici també es mostra el logotip que Espanya compartirà amb Bèlgica i 

Hongria, els països que prendran el relleu en la presidència. Per primera vegada en la 

història de la Unió Europea, hi haurà un  logotip comú per al trio de països que 

presidiran la Unió Europea des de l'1 de gener de 2010 fins al 30 de juny de 2011.  

Això sí, aquest logo tindrà variacions: el color de las lletres 'eu' correspondrà al de la 

bandera del país que presideixi la Unió en aquell semestre en concret. El logo de la 

presidència en trio és fruit d'un concurs llançat entre les escoles d'art dels països que 

ostentaran la presidència de 18 mesos, en el qual Antoine Durieux, un alumne de 23 

anys d'una escola d'art de Brussel·les, va resultar ser el guanyador. 

 

La Presidència del Consell de la Unió Europea una durada de sis mesos i és duta a 

terme per tots els països de l'UE des de 1958. És la quarta presidència espanyola de 

l'UE, anteriorment la va tenir el 1989, el 1995 i el 2002 (es pot accedir aquí als logos 

de llavors i consultar en aquest enllaç, més informació sobre tots els països que han 

ostentat la presidència, junt amb els logotips, la data i el nom de cada president.  
 


