NOTA DE PREMSA
Barcelona, 4 de febrer del 2019

L’Euroregió Pirineus Mediterrània celebra el traspàs de
presidència durant l’Assemblea General al Palau de
Pedralbes de Barcelona
La Generalitat de Catalunya ha passat el relleu al Govern de les Illes Balears
La presidència balear s’inaugura amb una forta aposta per crear una aliança
estratègica de regions a la Mediterrània amb l’Euroregió com a actor clau
La cohesió entre els actors de desenvolupament sostenible en les polítiques de
cooperació territorial europea, amb un èmfasi especial en la insularitat,
marcaran l’agenda de la presidenta Armengol
El Govern de les llles Balears ha pres avui possessió de la presidència rotatòria de l’Euroregió
Pirineus Mediterrània (EPM) durant l’Assemblea General de l’entitat, que s’ha celebrat avui al
Palau de Pedralbes a Barcelona. El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència del Govern de la Generalitat de Catalunya, Alfred Bosch, ha lliurat el tòtem de la
presidència de l’EPM al Govern Balear, representat per la consellera de Presidència, Pilar Costa,
durant la cerimònia de traspàs, a la qual també ha assistit Guillaume Cros, vicepresident de la
regió d’Occitània.
La nova etapa de l’Euroregió se centrarà a reforçar la cohesió dels diferents actors de la
Mediterrània per millorar la cooperació territorial davant dels reptes comuns, especialment, pel
que fa al desenvolupament sostenible a la conca Mediterrània. En els darrers dos anys, i sota
l’impuls d’un ambiciós full de ruta redactat per al trienni 2018-2020, l’Euroregió ha fomentat les
actuacions dirigides a promoure la cohesió territorial a escala transregional prioritzant la
dinamització econòmica en base al creixement blau, el turisme sostenible, la gestió de l’aigua i les
energies renovables.
Immediatament després del traspàs, ha tingut lloc el seminari internacional i la signatura
conjunta de la declaració Mediterranean Cooperation Alliance per part dels representants
polítics de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, de la Comissió Intermediterrània de la Conferència
Perifèrica de les Regions Marítimes (CIM-CPRM), de les xarxes Arc Llatí i de l’Euroregió AdriàticaJònica (AIE). Les prioritats de la declaració són:
1) Promoure sinèrgies entre les iniciatives clau emergents entre els diferents organismes,
països i regions que treballen a la Mediterrània.
2) Donar suport a noves iniciatives, accions o projectes adreçats a enriquir la integració
social, econòmica i territorial de la regió.
3) Donar un suport ferm a la cooperació a escala política, tècnica i de projectes entre actors
regionals i locals de la UE, l’IPA i els països socis no euromediterranis.
4) Tenir en compte la insularitat com un element essencial a l’estratègia de l’Aliança
5) Estructurar una xarxa sòlida i operativa multinivell i multiactor per treballar d’una manera
més integrada a llarg termini, dissenyar i desenvolupar projectes plegats i donar suport a
les polítiques elaborades per les Comunitats Temàtiques Interreg MED.

La nova etapa iniciada pel Govern Balear subratlla així una aposta ferma per la creació d’una
aliança estratègica a la zona mediterrània com a continuació de la tasca iniciada per la
presidència occitana i mantinguda durant el mandat català.
Durant la presidència catalana, l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha demostrat un fort dinamisme
en les àrees d’innovació, creixement sostenible, turisme, cultura i ensenyament superior. Així
mateix, ha promogut més d’un centenar d’activitats, incloent-hi dotze seminaris, quatre fires, un
fòrum i dues escoles d’estiu, activitats que s’emmarquen en cinc projectes europeus: Links Up,
Kiss Me, e-Health Eurocampus, The Spur i Spin.
La presidència balear ja ha anunciat que impulsarà noves iniciatives que permetin compensar els
condicionants derivats del fet insular per desenvolupar una veritable cohesió que tingui en
compte les particularitats dels territoris membres. D’altra banda, la nova presidència continuarà
treballant en les accions d’àmbit europeu per reforçar la solidesa de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània per convertir-se en un interlocutor de referència al sudoest de la Mediterrània davant
de les institucions europees.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM)
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial nascut l’any 2004
amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres el Govern de les Illes Balears, la
Regió d’Occitània i la Generalitat de Catalunya, que n’ha ostentat la presidència rotatòria des del
juny del 2017 fins al 4 febrer del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta
per al trienni 2018-2020, que es compromet a actuar amb i per a la ciutadania del territori;
desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació; contribuir al desenvolupament sostenible
del territori i a aprofundir en la identitat euroregional, entre altres.
L'EPM també té com a propòsit la consolidació de la influència de les regions membres en
l'escenari europeu, contribuir activament en les seves polítiques i ser capaç de mobilitzar-se
respecte als fons europeus a favor dels seus territoris. L’EPM representa un territori de més de 15
milions d’habitants i un PIB agregat de 423.700 milions d’euros.
L'any 2009, l'EPM es va convertir en una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), una
estructura jurídica de dret comunitari que dota l'entitat de personalitat jurídica i li permet dur a terme
actuacions comunes i presentar-les als diversos programes europeus existents. Les institucions
membres de l'EPM disposen així d'un marc on recolzar-se per mancomunar recursos i accentuar
les complementarietats. L’AECT Pirineus Mediterrània disposa de 5 comissions de treball
encarregades de dur a terme els seus objectius en les àrees temàtiques de innovació i
desenvolupament econòmic, desenvolupament sostenible, turisme, cultura i ensenyament superior
i recerca. Entre els objectius de l’AECT, es troba la preparació i presentació de projectes a
convocatòries d’ajuts a la Unió Europea emmarcades en programes de cooperació territorial.
En els darrers dos anys, l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha viscut importants canvis estructurals
que han comportat una renovació gairebé total de l’equip així com la seva reagrupació en una
única i nova seu, a Perpinyà (Regió Occitània).
La Comissió Intermediterrània (CIM)
La Comissió Intermediterrània (CIM) és una de les sis comissions geogràfiques de la Conferència
de les Regions Perifèriques Marítimes d'Europa (CRPM), que aglutina més de 150 regions de 28
estats de la Unió Europea i països veïns, i que opera com un grup d'interès, think tank i plataforma
per a la cooperació política i tècnica des del 1973. La Comissió Intermediterrània, va ser creada
l'any 1990 per expressar els interessos comuns de les regions del Mediterrani en importants
negociacions europees i, des de la Declaració de Barcelona i la creació de la Unió per la
Mediterrània (UpM), el seu valor afegit respecte a les polítiques i la cooperació Euromediterrània.

Avui dia, la CIM està integrada per 44 regions de 9 països Mediterranis (Albània, Xipre, Espanya,
Itàlia, França, Grècia, Malta, Marroc i Tunísia). Totes col·laboren per desenvolupar accions
d'incidència política, intercanvis d'experiències i projectes de cooperació territorial en temes
relacionats amb l'economia blava, la protecció de la biodiversitat, els transports, la cohesió
econòmica i social, el turisme sostenible, la gestió de l'aigua i l'eficiència energètica, entre altres.
En aquest marc, l'organització col·labora amb un ampli ventall d'ators territorials del món acadèmic,
del sector privat i de la societat civil de tota la conca Mediterrània.
D'altra banda, la Comissió Intermediterrània desenvolupa moltes més de les seves accions en
sinèrgia amb les estratègies emergents (WestMED, BLUEMED, EUSAIR) en les que pretén
contribuir com per exemple, la Unió pel Mediterrani (p.e. En matèria d'economia blava i medi
ambient), l'ARLEM (Assemblea Regional Local Euro-Mediterrània), les institucions europees i les
principals xarxes d'actors territorials de la conca.
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