
 
 
 
 

Projecte de declaració comuna dels presidents de l’Euroregió 
per a la creació d’un 

“Campus euroregional Pirineus Mediterrània” 
 
 
Els Presidents de l’Euroregió Pirineus Mediterrània reunits el 18 de juny a 
Palma de Mallorca han convingut el següent: 

 
Des de fa uns deu anys, en el context de globalització i d’una competició cada 
vegada més difícil  de caràcter mundial, la competitivitat dels nostres territoris 
de cara al futur exigeix necessàriament innovació i, de facto, un augment de la 
inversió en l’economia del coneixement. 
 
A partir del 2001, la Unió Europea va fer seva aquesta anàlisi quan va llançar 
l’Estratègia de Lisboa, que recomana una inversió en recerca i 
desenvolupament de prop del 3% del producte interior brut (PIB) dels Estats 
membres: una acció voluntarista en matèria d’innovació i un reforç per a les 
polítiques de formació. 

 
En el període de greu crisi econòmica que estem vivint, l’economia del 
coneixement representa més que mai un element fonamental per a la 
recuperació. En el futur, els territoris capaços d’innovar tindran sens dubte més 
possibilitats de refer-se amb rapidesa. 

 
 L’Euroregió comprèn més de mig milió d’estudiants universitaris, més de 
quaranta centres d’ensenyaments superiors (universitats i grans escoles), més 
de quaranta mil investigadors, una inversió pública en recerca i 
desenvolupament molt significativa, amb sectors d’excel·lència ben identificats, 
un gran dinamisme en matèria de dipòsit de patent, etc. 

 
És tracta d’un patrimoni considerable, i és fàcil imaginar les complementarietats 
i el benefici que es podria obtenir d’una autèntica cooperació reforçada per 
l’impuls polític de l’Euroregió. 

 
La realització d’un projecte ambiciós es podria materialitzar en la creació d’un 
“Eurocampus Pirineus Mediterrània”, que ocuparia el setè lloc al món i el primer 
a Europa pel que fa a nombre d’estudiants.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tenint en compte l’extensió geogràfica dels nostres territoris i la diversitat dels 
actors presents, la noció mateixa d’Eurocampus Pirineus Mediterrània es basa 
en tres principis fonamentals: 
 

—  Augmentar els intercanvis, especialment facilitant la mobilitat en el si de 
l’Euroregió. 

 
— Posar en comú els recursos en el si de l’espai virtual. 

 
— Enfortir la cooperació en matèria d’innovació 

 
En conseqüència, la nostra proposta és construir un Eurocampus Pirineus 
Mediterrània al voltant de dos eixos principals mitjançant les accions següents:  
 
 
Eix 1: Afavorir la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels 
investigadors 
 
 
a) Mobilitat estudiantil 
 
Cadascun dels governs membres de l’Euroregió desenvolupa dispositius de 
beques per a la mobilitat. Considerant que la mobilitat estudiantil a l’estranger 
representa un cost elevat, aquestes beques constitueixen un suport essencial i 
sovint determinant per als estudiants a l’hora de triar.  
 
Per tal d’incrementar el nombre d’estudiants que puguin beneficiar-se de la 
mobilitat en el si de l’Euroregió, ens comprometen a augmentar els nostres 
dispositius respectius dirigint-los específicament al territori de l’Euroregió. 
 
Augmentar la mobilitat dels estudiants vol dir també facilitar-ne els 
desplaçaments, i per a això ens comprometen a posar en marxa un mecanisme 
d’ajuts que faciliti els desplaçaments en condicions avantatjoses. 
 
El desenvolupament de programes d’estudis per a l’obtenció de la doble 
titulació ha de constituir un dels objectius fonamentals que es pretenen assolir 
mitjançant la creació de l’Eurocampus. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
b) Mobilitat dels professors i dels investigadors 
 
Per afavorir els intercanvis entre universitats, laboratoris i centres de recerca, 
és igualment essencial facilitar la mobilitat dels professors i dels investigadors. 
 
Així doncs, ens comprometem a promoure la creació de càtedres 
Eurocampus Pirineus Mediterrània, que permetin als professors realitzar un 
seminari en una universitat diferent d’aquella a la qual estan vinculats. 
 
Els governs membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània que donem suport 
als investigadors principalment mitjançant beques per a tesis, ens 
comprometen a promoure la creació beques per a tesis en co-tutela en el si 
de l’Eurocampus que permetin un augment del cofinançament per a 
investigadors que treballin amb diverses universitats de l’Euroregió. 
 
 
c) Afavorir l’aprenentatge de les diferents llengües de l’Eurocampus 
 
Els membres de l’Euroregió comparteixen un patrimoni i unes arrels comunes. 
Tanmateix, les diferències de llengua encara constitueixen massa sovint un fre 
per als intercanvis.  
 
Convençuts que és el nostre deure afavorir el multilingüisme i que la millor 
manera de fer-ho és facilitar l’aprenentatge de les diferents llengües de 
l’Euroregió entre els joves, ens comprometem a promoure mecanismes per a 
facilitar els certificats en llengües estrangeres.  
 
 
Eix 2: Creació d’un Eurocampus virtual 
 
La història recent ens mostra que les noves tecnologies de la informació ja 
permeten crear autèntiques comunitats virtuals coherents i dinàmiques.  
 
Aquest és l’objectiu que volem aconseguir comprometent-nos a crear un 
autèntic Eurocampus virtual. 
 
Materialitzat en un ambiciós portal d’Internet, en les diferents llengües de 
l’Euroregió, aquest Eurocampus permetrà oferir un gran nombre de serveis als 



 
estudiants, professors i investigadors i garantir alhora la difusió internacional de 
la seva activitat. 
 
D’aquesta manera, el portal permetrà accedir al conjunt de l’oferta de formació 
disponible en el territori de l’Euroregió, així com als dispositius d’ajudes 
articulats pels seus membres. Aquest portal constituirà, d’altra banda, una 
important plataforma d’intercanvis per als actors de l’Eurocampus, tant per a 
estudiants (per exemple, per a qüestions relacionades amb l’habitatge) com per 
a investigadors (en particular, per a qüestions relacionades amb el seu treball).  
 
El portal de l’Eurocampus constituirà, en definitiva, una eina en evolució capaç 
d’anar proposant més serveis en funció de les expectatives dels actors de 
l’Eurocampus. 
 
 
Eix 3: Enfortir la cooperació en matèria d’innovació 
 
Un dels criteris fonamentals de l’eficàcia de les polítiques d’innovació es basa 
en l’apropament de les estructures de recerca i de les empreses del mateix 
sector que treballen en el desenvolupament d’aplicacions comercials. Des 
d’aquest punt de vista, els quatre territoris de l’Euroregió han desenvolupat 
nombrosos clústers o pols de competitivitat al voltant dels seus sectors 
d’excel·lència. 
  
Per guanyar pes a nivell europeu, volem afavorir l’apropament i les interaccions 
entre aquestes estructures per aconseguir principalment oferir respostes 
comunes a les convocatòries de projectes de la Unió Europea. 
 
Seguint aquesta mateixa lògica, ens comprometen a donar suport a les 
iniciatives encaminades, a escala europea, al desenvolupament de trobades i 
contactes entre els estudiants postdoctorals i el món de l’empresa, així com a 
afavorir el desenvolupament de pràctiques comunes innovadores en matèria de 
formació professional en l’ensenyament superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Conclusió:  
 
Els presidents de l’Euroregió, reunits avui a Palma de Mallorca, confirmen la 
seva voluntat de promoure l’establiment d’una autèntica cooperació reforçada 
en matèria d’ensenyament superior i recerca, que es materialitzarà en la 
construcció d’un “Eurocampus Pirineus Mediterrània” basat en les propostes 
esmentades.  
 
Conscients de les especificitats dels sectors afectats dins els nostres quatre 
territoris i de la diversitat dels actors mobilitzats, ens comprometem a vincular-
los al màxim possible amb la materialització d’aquesta ambiciosa iniciativa 
garantint-los el nostre compromís de treballar amb un profund respecte mutu, 
prestant una atenció particular al conjunt del món universitari.   
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