
  

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània: cinc anys compartint un projecte de futur 

Nosaltres, els presidents dels governs de l’Euroregió, ens hem reunit al Palau Reial 
de Pedralbes per reafirmar, cinc anys després de la seva declaració constituent, el 
nostre compromís en fer de l’Euroregió Pirineus Mediterrània un pol d’innovació, 
d’integració i de desenvolupament sostenible obert a la Mediterrània.. 

El balanç d’aquests cinc anys ha estat altament satisfactori: hem consolidat el 
nostre espai de relacions i els nostres vincles, i hem recollit i potenciat la vocació de 
cooperació de les nostres societats civils amb la consolidació d’un nombre 
significatiu de xarxes euroregionals dels àmbits econòmic, universitari, 
mediambiental i cultural. 

Arribem als cinc anys d’existència amb sis eixos de treball en curs: 

- Ens hem dotat d’una AECT (Agrupació Europea de Cooperació Territorial), 
és a dir, d’un instrument amb reconeixement legal i jurídic que ens 
permetrà dur a terme projectes en nom dels nostres territoris membres i 
rebre finançament comunitari o d’altres organismes internacionals. 

- Hem desenvolupat una estreta cooperació cultural, visible a través del Portal 
Cultura de l’Euroregió, que ha obtingut un fort finançament del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

- Estem treballant per fer de l’Euroregió un pol econòmic competitiu i 
atractiu a escala europea i internacional posant l’accent en el coneixement i 
la formació, promovent la creació d’un espai comú universitari i afavorint 
els intercanvis i la cooperació amb les empreses, especialment en els 
aspectes vinculats al desenvolupament sostenible i el turisme sostenible.  

 



  

 

 Per aquest motiu, estem posant en marxa un Eurocampus Pirineus-
Mediterrània, que esdevindrà el primer campus universitari europeu, amb 
510.000 estudiants i un important pol d’innovació i excel·lència. 

- Hem realitzat nombroses accions conjuntes davant dels governs espanyol i 
francès i davant les institucions europees sobre les grans infraestructures 
terrestres i marítimes. 

 En aquest sentit, estem impulsant la relació amb altres euroregions, en 
particular amb l’Euroregió Alps-Mediterrània, per a la inclusió del Corredor 
Mediterrani i les seves principals xarxes de connexió com a eixos prioritaris 
de la Xarxa Transeuropea de Transport. 

 La millora de les xarxes de transports és un mitjà imprescindible per a 
superar els factors condicionants i els reptes que planteja el fet insular i 
aconseguir una veritable cohesió territorial europea. 

- Hem potenciat la creació i la consolidació de xarxes de cooperació entre els 
nostres territoris, amb un esforç per implicar-hi la nostra societat civil  

- Volem contribuir al futur de la política europea de cohesió per al període 
2014-2020, posicionant els espais euroregionals en els programes de 
cooperació territorial.  

Ara és el moment de fer un pas endavant. Sense deixar de banda el nostre 
compromís amb el creixement d’una Europa cohesionada des del punt de vista 
econòmic i social, volem reforçar la nostra acció al voltant de dos eixos que ja 
recollíem en la nostra declaració constituent: contribuir al desenvolupament 
sostenible dels nostres territoris i esdevenir un interlocutor privilegiat en les 
polítiques euromediterrànies. 

La creació de la Unió per la Mediterrània obre una nova via a la cooperació en 
aquesta regió amb la definició d’un seguit de projectes prioritaris en els àmbits de 
la sostenibilitat, les infraestructures, les pimes i l’educació superior, àmbits on 

 



  

 

l’Euroregió és competent, suma expertesa i en els quals estem disposats a 
participar activament. 

Per aquest motiu, avui, reunits en el Palau de Pedralbes, on vam signar la nostra 
declaració constitutiva el 29 d’octubre de 2004 i en la que serà la seu de la 
Secretaria de la Unió per la Mediterrània, volem confirmar la nostra voluntat ferma 
de treballar per la creació d’un espai mediterrani compartit construït des de la 
proximitat. 

Comptem amb el bagatge d’una llarga trajectòria de cooperació fructífera que 
volem posar al servei de la Unió per la Mediterrània. En aquest sentit, saludem la 
propera constitució de l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM) als 
treballs de la qual contribuirem des de la nostra experiència reeixida de cooperació. 
La implicació de tots els actors territorials de la Mediterrània és la millor garantia 
per apropar el projecte de la Unió per la Mediterrània a la ciutadania, un objectiu 
que l’Euroregió Pirineus-Mediterrània  assumeix com a propi. 

Barcelona, 29 d’octubre de 2009. 
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