NOTA DE PREMSA
Perpinyà, 19 de juny del 2019

L’Euroregió participa a l’assemblea general de la Comissió
Intermediterrània de la CRPM
La trobada tindrà lloc a Marsella els dies 20 i 21 de juny i comptarà amb la
participació del vicepresident de la Regió Occitània, Guillaume Cros; de David
Camos per delegació del Govern Català i de Xavier Bernard-Sans, director de
l’EPM, per delegació de la presidenta, Francina Armengol
L’assemblea comptarà amb el seminari internacional titulat Reforçar els
esforços de cooperació per un Mediterrani més cohesionat, inclusiu i sostenible
Els propers dies 20 i 21 de juny tindrà lloc, a Marsella, l’assemblea general de la Comissió
Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes (CRPM). Els principals
focus de treball seran el següents:
-

Transport i política marítima integrada
Sessió interna de l’assemblea general de la CIM

A banda, divendres també tindrà lloc el seminari Reforçar els esforços de cooperació per un
Mediterrani més cohesionat, inclusiu i sostenible.
L’assemblea comptarà amb la participació del vicepresident de la Regió Occitània, Guillaume Cros;
de David Camos per delegació del Govern Català i de Xavier Bernard-Sans, director de l’EPM, per
delegació de la presidenta, Francina Armengol
L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el
suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió Occitània, la Generalitat de
Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer del
2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2018-2020, que,
entre d’altres, comprèn els següents objectius:
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
d) Aprofundir en la identitat euroregional
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