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EDITORIAL
El 2018, Any Europeu del Patrimoni Cultural, ha estat
un any important per a l’Euroregió Pirineus Mediterrània
(EPM).
Com mostra aquest informe, el 2018 ha estat l’any de la
consolidació del projecte de l’EPM i del llançament efectiu
del full de ruta que ha de guiar les nostres accions des d’ara
i fins al 2020. Els projectes europeus que ha liderat —o dels
quals és sòcia— han funcionat a ple rendiment després del
compàs d’espera imposat per la reestructuració viscuda durant el 2017.
Els dotze mesos d’aquest 2018 han estat fonamentals per
situar l’EPM com a actor del projecte de construcció europea. Cinc mesos abans de les eleccions al Parlament, l’EPM
ha treballat per poder actuar en dues grans línies. D’una
banda, la promoció de la idea d’Europa a tots els nivells, extremadament necessària en uns moments en què l’auge del
discurs antieuropeista sembla recórrer una gran part dels
països comunitaris. De l’altra, l’EPM ha volgut enfortir els
seus partenariats, tant a Europa com en el marc del Mediterrani. L’EPM s’ha preparat per a l’arribada, el 2021, dels
propers programes europeus, uns programes que han de
canviar el terreny de joc tal com l’hem conegut fins ara per
situar-se en un entorn cada vegada més competitiu. L’EPM
ha fet diverses accions de lobbying amb l’objectiu de tenir
un paper rellevant davant les institucions europees. En el
mateix sentit d’augmentar la seva incidència, l’EPM ha treballat en la preparació de nous projectes europeus, iniciatives que han de contribuir a traslladar a escala europea els
reptes euroregionals, a fer que el territori disposi de nous
fons europeus i a eixamplar el finançament de l’EPM més
enllà dels fons aportats pels seus tres membres.
Finalment, l’EPM també s’ha presentat com a punta de llança en el terreny de la cooperació territorial. Així, s’ha avançat per trucar a la porta del programa «Horitzó Europa»
d’innovació i recerca, i preparar per a l’escenari post-2020
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un projecte pilot que es desenvoluparà al llarg del període
2019-2021. Iniciativa fins ara inèdita, l’aposta de l’EPM
constitueix un nou horitzó per contribuir a construir una Europa més forta des de les regions.
Així doncs, aquest 2018 l’EPM ha reformulat la seva activitat i s’ha consolidat com un projecte de cooperació ambiciós i dinàmic impulsat des de la implicació de tres governs
regionals, reconegut a Europa, actiu en el Mediterrani, amb
una estructura de funcionament específica i amb l’ambició
de treballar en benefici dels seus ciutadans i de tots els actors dels territoris que la integren.

XAVIER BERNARD-SANS
Director general
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Canal del Migdia, patrimoni
mundial de la UNESCO.
Imatge: Pixabay.

CONSOLIDACIÓ DE
LA REESTRUCTURACIÓ
DEL PROJECTE DE L’EPM

Actualment, l’EPM té cinc comissions sectorials i dos grups
de treball:
• Comissió d’Innovació
• Comissió de Turisme

L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) és un projecte de
cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i la Regió Occitània concebut amb l’objectiu de crear un pol de
desenvolupament sostenible basat en la innovació, la millora de la competitivitat i la integració econòmica al servei de
la ciutadania. L’EPM també té com a propòsit consolidar la
influència de les regions membres en l’escenari europeu,
contribuir activament a les seves polítiques i ser capaç de
mobilitzar-se a favor dels seus territoris pel que fa als fons
europeus.
Des que es va crear, l’any 2004, l’EPM ha viscut dos moments importants en relació amb la seva estructura. El primer va ser el 2009, quan es va convertir en una agrupació
europea de cooperació territorial (AECT), cosa que li permet tenir personalitat jurídica pròpia, dur a terme accions
comunes i presentar-se als programes europeus. L’altre va
ser el 2017, quan l’EPM va traslladar la seu administrativa i
la secretaria general —de Tolosa de Llenguadoc i Barcelona, respectivament— a un nou centre únic de treball ubicat
a Perpinyà. Del 2017 ençà, el projecte euroregional s’ha
consolidat, un fet que també ha permès que l’EPM esdevingui un veritable actor europeu —i mediterrani— capaç de
promoure accions dirigides a enfortir la cohesió social i del
territori.

EL PROJECTE EUROREGIONAL
Durant el 2018, i gràcies a l’impuls de les comissions sectorials, l’EPM ha desplegat el full de ruta elaborat per al període 2018-2020, que es basa en els eixos estratègics següents:
• Actuar amb i per a la ciutadania del territori.
• Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació.
• Contribuir al desenvolupament sostenible del territori.
• Aprofundir en la identitat euroregional.
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• Comissió de Desenvolupament Sostenible
• Comissió de Cultura
• Comissió d’Ensenyament Superior i Recerca
• Grup Aigua
• Grup Energia (en procés de creació)
Cada comissió té un comitè polític i un de tècnic, integrats
per membres de les tres regions. El comitè tècnic prepara
propostes d’accions que han de ser validades per la comissió política, que es reuneix almenys una vegada l’any. Posteriorment, les decisions de la comissió política s’aproven per
deliberació a l’assemblea general.
Per dur a terme els objectius que s’ha fixat, l’EPM compta
amb diversos instruments, que varien d’acord amb l’àmbit i les circumstàncies pròpies de cada cas. Per aquest
motiu, durant el 2018 l’EPM ha apostat per captar fons
de programes europeus, convocar manifestacions d’interès i subvencions i, òbviament, col·laborar amb altres accions d’àmbit europeu, regional i local. En aquest sentit,
s’han mantingut les subvencions a projectes culturals euroregionals, s’han continuat convocant les beques a la
mobilitat en l’ensenyament superior i, en el camp del turisme, s’ha convocat el primer Premi Euroregional d’Innovació Turística, que ha acollit prop de 800 empreses a
Montpeller.
Dit això, i amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat de les
activitats que es duen a terme, l’EPM ha impulsat la participació euroregional en un ampli ventall d’esdeveniments de tots els àmbits (regionals, nacionals i internacionals). A tall d’exemple, cal destacar la presència de
l’EPM en esdeveniments com les fires i congressos Smart
City Expo, 4YFN, Mobile World Congress, B-Travel, Smart
Island World Congress, Healthio i el Campus Europeu de
la Innovació Turística, així com la Universitat d’Estiu de la
e-Salut a Castres i les vuitenes Jornades R+D+I TIC Salut i
Social de Vic.
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A banda d’això, l’EPM també ha participat en quatre projectes europeus, ja sigui com a líder o com a partner, fet que li
ha permès de col·laborar amb una trentena de socis i mobilitzar un import total de tres milions d’euros. Els projectes
treballats aquest 2018 són:
• Links Up (Interreg SUDOE) – Finalitza el juny del 2019
• Kiss Me (Interreg Europe) – Finalitza el 2021
• The Spur (Europa Creativa) – Finalitzat l’agost del 2018
• eHealth Eurocampus (Erasmus+) – Finalitza el juliol del
2019
També cal fer esment, com a recordatori, que el projecte
The Spin (SPort for INclusion) (Erasmus+) es va acabar a finals del 2017.
Paral·lelament, l’EPM està treballant en la presentació de
quatre projectes europeus per al 2019: dos per al programa
LIFE —sobre la reutilització d’aigua a les zones turístiques i
la xarxa euroregional d’espais naturals marins i litorals—, un
altre per al programa MED —sobre les innovacions en la
gestió dels ports turístics mitjans— i el darrer per al SUDOE
—sobre la e-Salut.

PROMOCIÓ DE LA COHESIÓ
SOCIAL I TERRITORIAL
Al llarg del 2018, l’EPM ha apostat per implicar una base
àmplia d’actors —públics, privats i de la societat civil— per
impulsar els objectius previstos al full de ruta i suscitar, així,
l’interès envers una perspectiva euroregional. La cohesió
social i territorial s’ha plantejat en totes les accions dutes
a terme amb la voluntat de reforçar, sempre, la vocació cooperativa del projecte polític de l’EPM.
√ Així, en matèria d’Innovació, l’EPM s’ha fixat dos objectius estratègics a partir del full de ruta establert per al període 2018-2020. Amb la finalitat de desenvolupar el sistema euroregional de la innovació, l’EPM ha treballat per:
1) Convertir-se en un nucli de cooperació de referència en
termes d’innovació a Europa. Per aquest motiu:
• Ha posat en marxa una estratègia per estimular i accelerar les dinàmiques de cooperació entre les empreses del
territori.
• Ha afavorit la cooperació entre les empreses del territori,
especialment les pimes i els clústers dels sectors de l’ai-

→ Actuació, al Pont del Gard, amb motiu del Fòrum Euroregional Cultures Populars en Diàleg,
organitzat pel Cirdòc amb el suport de l’EPM. Imatge: EPM.
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→ Cartell del Festival de Música Electrònica,
Música Mixta i Videoprojecció celebrat a Palma.
Imatge: Placa Base.

gua, l’agroalimentació, el turisme, la biomedicina, les TIC
i, d’una forma més global, l’economia blava.
2) Sostenir la innovació, el desenvolupament empresarial i
les seves xarxes com a catalitzador.
• L’EPM ha desenvolupat la cooperació entre els centres de
recerca i desenvolupament (R+D) i les pimes i clústers del
seu territori.
• L’EPM ha actuat, en el marc de la conca mediterrània, a
propòsit del «creixement blau», principalment sobre l’aigua i el turisme sostenible.
√ Des del punt de vista de la promoció de la Cultura, l’objectiu de l’EPM ha passat per l’aprofundiment de la identitat
euroregional a partir de les prioritats següents:
• Mantenir i reforçar les convocatòries de projectes, així
com les subvencions als projectes culturals euroregionals
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portats a terme pels actors del territori, amb l’objectiu
d’afavorir una indústria cada vegada més forta i capaç
d’internacionalitzar-se.
• Posar en valor el patrimoni cultural de l’EPM vinculat amb
les manifestacions ja existents al territori.
• Establir una llista de sectors culturals prioritaris capaços
d’esdevenir els motors estratègics de la cultura de l’EPM
i configurar els plans de treball sectorials.
• Reforçar l’evolució digital de les noves indústries creatives.
• Elaborar una cartografia d’operadors culturals de l’espai
euroregional.
• Promoure projectes d’itineraris culturals i turístics conjunts.
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A més, el programa de la presidència catalana ha posat l’accent en dos aspectes més:
• La dimensió euromediterrània i la cooperació entre les
dues ribes del Mediterrani.
• La cultura com a instrument privilegiat de cohesió social
i els joves com a actors essencials en la construcció d’un
projecte futur.
√ Finalment, la promoció de la cohesió social i territorial
també s’ha dut a terme des del Desenvolupament Sostenible dels territoris. Això ha volgut dir:
• Donar suport al desenvolupament de la millora del territori euroregional.
• Promoure la innovació per contribuir a l’adaptació al canvi climàtic.
• Donar suport a les iniciatives de protecció de la biodiversitat i dels espais naturals i, de manera global, a la posada
en valor del patrimoni.
• Abordar els reptes ambientals en l’agricultura.

L’EPM A EUROPA I A LA MEDITERRÀNIA
Durant l’any 2018, l’EPM ha treballat per posicionar-se com
un actor rellevant i actiu en la construcció de l’espai europeu i mediterrani, actuant com a lobby i exemple de bones
pràctiques de cara a les principals xarxes i institucions de
referència. En aquest sentit, s’ha impulsat la visibilitat de
l’EPM davant les institucions europees. Com a punts especialment importants, cal assenyalar:

• La presentació, a Brussel·les, del posicionament
de l’EPM sobre el futur programa Horitzó Europa
Davant la Direcció General de Recerca i Innovació de la Comissió Europea, l’EPM ha presentat, sota l’impuls de la presidència catalana, un recull de propostes per al novè programa marc de recerca i innovació (FP9), que durant el pròxim període de programació s’anomenarà Horitzó Europa.
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→ Presentació del posicionament europeu
a Brussel·les. Imatge: EPM.

• La preparació d’una proposta de programa estratègic euroregional en l’àmbit de la recerca i la
innovació
L’EPM s’ha presentat a la Comissió Europea com un territori que ha demostrat ser capdavanter en recerca i innovació
al conjunt de la Unió Europea. L’EPM ha destacat com a cas
pilot de cooperació territorial pel fet de disposar d’un pla
estratègic comú per a un ecosistema euroregional de la innovació. Com a resposta, els responsables de la CE han sol·
licitat la presentació d’una proposta de programa pilot conjunt als tres territoris per tal d’avaluar-lo i, eventualment,
cofinançar-lo amb fons europeus (període 2019-2021).

• L’impuls d’un posicionament sobre la visió política de l’EPM relativa al nou Marc Financer Pluriennal i la nova política europea de cohesió 20212027
L’EPM ha iniciat els debats per elaborar un posicionament
sobre el proper Marc Financer Pluriennal i la nova generació
de fons i programes, parant una especial atenció als fons de
política de cohesió relatius a la cooperació territorial, que es
presentarà a Brussel·les durant la primera meitat del 2019.
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D’altra banda, l’EPM ha participat en trobades amb altres
actors de la Mediterrània per compartir bones pràctiques i
projectes, especialment amb els veïns del sud, amb la finalitat d’afavorir les sinergies i les xarxes regionals que potenciïn el lideratge de l’EPM en aquest espai. Així mateix, l’EPM
ha explorat les possibilitats de cooperació amb altres aliances euroregionals en temes d’interès compartit amb la perspectiva d’augmentar el seu potencial d’influència i visibilitat. En aquest sentit, dues de les accions més destacades
han estat:

COMUNICACIÓ

• La participació de l’EPM en la trobada de la plataforma
d’AECT celebrada a Grècia sota l’impuls del Comitè de
les Regions, al maig, i de la Declaració d’Atenes, fruit de
les reunions dutes a terme.

• Guanyar visibilitat i reconeixement davant dels actors locals, parant especial atenció a posar en valor els projectes
acompanyats de l’EPM al territori o bé mitjançant el reforç dels continguts euroregionals als mitjans de comunicació locals.

• La participació en les jornades organitzades per la Regió
Occitània i el diari La Tribune, a Tolosa de Llenguadoc,
sobre qüestions lligades a la Mediterrània (setembre).

A grans trets, les línies mestres del pla de comunicació del
2018 han seguit les que es van esbossar a finals del 2017. El
trienni 2018-2020 ha de ser vist com una unitat d’acció i,
per tant, els objectius finals continuen sent vigents:
• Posicionar-se en relació amb els esdeveniments europeus.
• Comunicar davant les institucions europees.

Dit això, el gran repte que l’EPM ha hagut d’afrontar durant
aquest 2018 ha estat doble. D’una banda, l’equip de comu-

→ 8a trobada anual de la Plataforma d’AECT
del Comitè de les Regions a Atenes. Imatge: CdR.
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nicació ha hagut de fer efectiva la transmissió de notícies i
d’informacions relacionades amb la institució i les activitats
que duu a terme de forma habitual i periòdica. D’aquesta
manera, s’ha donat a conèixer l’activitat ordinària, cosa que
inclou la convocatòria de subvencions i d’ajuts, els esdeveniments que ha hostatjat l’EPM o les activitats de cicle anual en
les quals aquesta ha estat —o és— líder o un soci important.
En segon lloc, la posada en pràctica del pla de comunicació
ha comportat la difusió de dades, indicadors i resultats dels
principals projectes europeus. És a dir, The Spur, eHealth
Eurocampus, Links Up i Kiss Me. Així mateix, s’ha intentat
donar cobertura mediàtica a aquells esdeveniments, propis
de cada projecte, de rellevància especial.

Comunicació institucional
El punt més rellevant ha estat la consolidació de les tasques
pròpies d’un gabinet de premsa, cosa que ha inclòs l’enviament regular de notes de premsa als mitjans —d’acord amb
les prioritats fixades— i el tracte amb aquests.

Xarxes socials
Actualment, l’esfera digital és un espai imprescindible que
cal tenir en compte per consolidar i difondre la imatge de
l’EPM i les seves accions. Les xarxes socials configuren, així,
una eina imprescindible per guanyar presència en aquest
terreny, d’acord amb el pla general de comunicació creat
per al 2018-2020.
Els principals temes difosos a través de les xarxes (en català,
castellà, francès i anglès) han girat al voltant de les principals accions impulsades i/o realitzades per l’EPM.
Així mateix, s’ha fet el seguiment de la preparació i el
desenvolupament dels actes esmentats (les reunions i seminaris celebrats amb els socis dels projectes Kiss Me i Links
Up) i, per descomptat, dels actes propis de l’EPM, com l’assemblea general, celebrada al mes de juny; la posició i la
participació de l’EPM en actes a nivell europeu, com la tro-
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Creixement d’un 16% a Twitter:
de 1.150 seguidors al gener a 1.368 al desembre

bada de la Plataforma d’AECT a Atenes (Grècia) —organitzada pel Comitè de les Regions—, o l’expressió del posicionament de l’EPM davant del programa Horitzó Europa de la
Comissió Europea.

Estratègia a les xarxes socials
La dinamització de les xarxes socials de l’EPM (Twitter, Facebook i LinkedIn) ha permès donar-li més visibilitat. Al llarg
de l’any s’han anat utilitzant les tres llengües de treball de
l’EPM i l’anglès. No obstant això, en determinades ocasions
s’ha prioritzat alguna xarxa perquè les seves característiques permetien una difusió més adequada del missatge a
transmetre. Aquest seria el cas de Twitter, que permet la
possibilitat de transmetre la informació en temps real. És
també el canal més utilitzat per al seguiment de l’actualitat
política, tant pel que fa als actors regionals dels tres territoris com a escala europea. Tanmateix, la limitació del nombre de caràcters porta a la necessitat de triplicar o quadruplicar les piulades a causa de la seva traducció a les diferents llengües de treball de l’EPM. En canvi, el canal de
Facebook no té límit d’espai i això permet fer tàndems de
posts en dos idiomes o, de vegades, en tres —en funció de
l’extensió—. Facebook no ofereix la mateixa immediatesa
que Twitter i s’utilitza per donar a conèixer continguts una
mica més detallats. LinkedIn s’adreça a un públic professional, per la qual cosa la redacció de continguts demana més
elaboració.
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Les estadístiques
El creixement total del nombre de seguidors a les xarxes de
l’EPM ha estat de 296, un nombre que dobla la xifra de
l’any 2017 i que, en termes generals, denota un augment
constant, amb una tendència a l’alça que creix durant els
esdeveniments i, en especial, quan hi participen personalitats rellevants.
En el cas de Twitter, dels 1.150 seguidors registrats a principis del mes de gener s’ha passat als 1.368 a finals de desembre, la qual cosa indica un creixement sostingut del
16% i, per tant, de l’audiència potencial. Entre els nous seguidors cal destacar també comptes rellevants, tant pel seu
nombre de seguidors com per la seva proximitat als ciutadans, com ara el de l’Ajuntament de Girona (que segueix
el compte de l’EPM des del mes de maig, amb 22.000 seguidors), el de la representació de la Comissió Europea a
França (des del mes d’octubre, amb 46.000 seguidors) o
l’oficial del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya, Alfred
Bosch (des del mes de desembre, amb 128.000 seguidors).

Al llarg del 2018, les més de 400 piulades, fetes en diferents llengües (català, castellà, francès i anglès) han vorejat les 300.000 impressions totals, cosa que suposa una
mitjana de 800 impressions diàries. Les piulades més populars han sobrepassat les 3.500 impressions. D’altra
banda, en el període esmentat hi ha hagut més de 6.700
visites al perfil oficial de l’EPM i s’ha arribat a 515 mencions. En termes generals, les millors estadístiques s’han
registrat el mes d’octubre, seguides de les de febrer i
març. El mes d’octubre i el mes de febrer és quan el nombre de nous seguidors ha estat més elevat, amb 40 i 34,
respectivament. Pel que fa a les impressions, el mes d’octubre se n’han registrat fins a 41.700; el mes de febrer,
38.200, i el mes de març, 37.200. El major nombre de
visites al perfil de l’EPM també s’ha donat en aquest període, amb més de 1.000 visites el mes de febrer i 850 el
mes de març.
En el cas de Facebook, la pàgina de l’EPM compta actualment amb 681 seguidors. El creixement al llarg de l’any ha
estat al voltant del 5%, amb un abast mitjà de 178 persones, tot i que els millors posts han arribat a 500 persones.

→ Posts sobre el projecte Kiss Me.
Imatge: Facebook i Twitter.
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Un d’aquests està relacionat amb el projecte europeu The
Spur, a finals del mes de març, i un altre amb el reportatge
sobre l’establiment de la nova seu de l’EPM a Perpinyà de la
televisió francesa ViàOccitanie, a finals del mes de gener. El
nombre de likes a la pàgina de Facebook ha augmentat de
manera moderada però constant, amb un creixement del
4% respecte a l’any anterior.
Pel que fa al nombre d’interaccions, la mitjana anual s’ha
situat en el 7%, tot i que els posts relacionats amb la celebració de l’assemblea general de l’EPM a Barcelona, el mes
de juny, i la presentació del projecte de la rumba catalana,
el març, han doblat la mitjana anual, amb un 16% i un 13%
d’interaccions, respectivament.
Pel que fa a LinkedIn, el compte disposa d’una xarxa de 205
seguidors, la qual cosa ha significat un augment de prop

del 15% respecte al mes de desembre del 2017. Segons les
estadístiques disponibles, els articles més visitats són els
que fan referència als projectes d’innovació i empresa i al
projecte europeu The Spin.

Elaboració d’un vídeo de presentació de l’EPM
Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca de l’EPM de manera fàcil, ràpida i entenedora, a finals del 2018 s’ha realitzat un petit vídeo de presentació de l’EPM. Es tracta d’un
vídeo d’un minut i mig de durada, realitzat mitjançant la
tècnica de motion graphic i on s’han tingut en compte totes
les llengües de l’EPM (català, castellà, francès, occità i anglès). Així mateix, el vídeo ha suposat un nou impuls al
compte de YouTube de l’EPM, a través del qual s’ha pogut
difondre tant al web actual com a la resta de xarxes socials.

→ Vídeo de presentació de l’EPM
a YouTube. Imatge: Mimetico.
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→ Cartell del Festival Sabor de Rumba, celebrat
a Perpinyà i Girona. Imatge: KaRuPROD.

Notes de premsa i mitjans
Al llarg del 2018, l’EPM ha emès 25 notes de premsa —la
majoria de les quals redactades en català, francès, castellà i
anglès— amb l’objectiu de donar a conèixer les accions més
destacades de l’EPM als mitjans de comunicació de Catalunya, de les Illes Balears i de la regió d’Occitània. Heus-ne
aquí algunes de significatives:

• L’Euroregió presenta el seu full de ruta per al període 20182020 en un debat sobre el futur d’Europa coorganitzat pel
Comitè de les Regions a Atenes (2 de maig del 2018)
• L’Euroregió obre una convocatòria de projectes per seleccionar start-ups que participin en el programa d’acceleració i softlanding del projecte europeu Links Up (3 de
maig del 2018)

• L’Euroregió Pirineus Mediterrània participa a la fira 4YFN
i al Mobile World Congress, a Barcelona, amb el projecte
europeu Links Up (26 de febrer del 2018)

• El projecte europeu The Spur clou dos anys d’accions a
diferents ciutats d’Europa amb un seminari a Es Baluard,
a Palma (1 de juny del 2018)

• L’Euroregió presenta la convocatòria de projectes culturals del 2018, per un import de 170.000 euros, coincidint
amb les Trobades sobre Cultura i Patrimoni organitzades
per la Regió Occitània (27 de març del 2018)

• L’Euroregió convoca el primer Premi a la Innovació Turística (6 d’agost del 2018)

• La Setmana de la Rumba Catalana comença a Perpinyà el
dimarts 17 d’abril amb una sessió de cineconcert dels
Rumberos Catalans i Peret Reyes i la projecció de la pel·lícula El gran Gato (12 d’abril del 2018)

Informe d’activitat 2018 · Euroregió Pirineus Mediterrània

• L’Euroregió participa a la trobada d’autoritats nacionals i
regionals d’AECT, organitzada pel Comitè de les Regions
a Brussel·les (10 de setembre del 2018)
• L’Euroregió apadrina la trobada de vehicles elèctrics més
gran del sud d’Europa i el primer ral·li euroregional, amb
etapes a la Regió Occitània, Catalunya i les Illes Balears
(18 de setembre del 2018)
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→ Nota de premsa sobre la convocatòria
d’ajuts a projectes culturals d’abast
euroregional. Imatge: EPM.

• L’Euroregió coorganitza una conferència de rectors de
les universitats catalanes, occitanes i balears el 19 d’octubre (3 d’octubre del 2018)

• El projecte eHealth Eurocampus porta a Palma un seminari de formació per a professionals de les TIC Salut (5 de
novembre del 2018)

• L’Euroregió porta el talent de tretze empreses innovadores del sector de la salut a la fira Healthio de Barcelona
(10 d’octubre del 2018)

• L’Euroregió Pirineus Mediterrània es presenta davant la
Comissió Europea com a xarxa regional altament competitiva per augmentar l’impacte del programa Horitzó Europa en aquests territoris (14 de novembre del 2018)

• Compartim Turisme Sostenible, Feelobject i Mabrian
Technologies, empreses finalistes del primer Premi a la
Innovació Turística (22 d’octubre del 2019)
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• La menorquina Mabrian Technologies, guardonada amb
el primer Premi Euroregional a la Innovació Turística (23
de novembre del 2018)
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Comunicació amb els mitjans
En general, la comunicació de l’EPM amb els mitjans ha estat
bona i fluïda. Tanmateix, cal apuntar que hi ha una tendència a la fragmentació de l’espai comunicatiu euroregional.
L’adopció d’una òptica euroregional no es produeix de forma
sistemàtica, ja que els mitjans de comunicació solen apostar
per un enfocament regional o autonòmic.
Les aparicions de l’EPM s’han produït en mitjans de tots els
àmbits, tot i que, principalment, han tingut lloc en els autonòmics/regionals i locals. Dit això, cal tenir en compte que no hi
ha cap mitjà d’abast estrictament euroregional, cosa que afavoriria una notorietat mediàtica més gran de la institució, sinó
que, en general, hi ha espais determinats en mitjans d’altres
àmbits. És el cas de L’Indépendant, que té una pàgina destinada a l’euroregió (com a espai geogràfic, no institucional).

COMUNICACIÓ

25 notes de premsa durant el 2018.
Mitjana de 2 de mensuals en quatre idiomes:
català, castellà, francès i anglès

→ Nota de premsa sobre la participació de l’EPM
al 948 Merkatua. Imatge: Govern de Navarra.

Informe d’activitat 2018 · Euroregió Pirineus Mediterrània
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Comunicació esponsoritzada
En un altre ordre de coses, cal assenyalar que determinats
esdeveniments on ha participat l’EPM —o que han estat
cofinançats amb fons euroregionals— han comptat amb
equips de màrqueting i comunicació que han reforçat l’aparició als mitjans, especialment els de proximitat, i n’han esponsoritzat els continguts. En aquest sentit, cal citar la Universitat de la e-Salut de Castres i la Fira Mediterrània de
Manresa. En ambdós casos la cobertura mediàtica ha estat
gran, ja que la premsa local i/o regional ha gaudit de la inserció publicitària de l’organització.

Premsa especialitzada
També cal assenyalar que, d’acord amb la temàtica, hi ha
publicacions o agències de comunicació especialitzades que
han estat centre d’atenció de l’EPM. En aquest sentit, cal
tenir en compte l’Agence Europe, que difon específicament
informació d’àmbit europeu.

Identitat visual
La renovació de la identitat visual de l’EPM ha estat un dels
projectes més ambiciosos del 2018. És previst que s’executi
durant el 2019.

Paral·lelament, s’ha obert la licitació de la renovació de la
pàgina corporativa. Òbviament, es tracta d’un altre projecte
emblemàtic, que en aquest cas pretén agrupar totes les pàgines web de l’EPM. És previst que la renovació de la pàgina
web s’executi durant el 2019.

Seguiment dels projectes europeus
LINKS UP
La comunicació del projecte ha comprès diverses accions,
com ara la inserció de redaccionals en diaris, la dinamització
de la pàgina web del projecte i la difusió a les xarxes socials,
especialment Twitter, Facebook i LinkedIn.
La comunicació del projecte també ha volgut contribuir a
l’essència de Links Up: millorar la competitivitat de les startups a través de l’accés al finançament, al mercat i a la professionalització mitjançant l’especialització sectorial en els
àmbits de l’e-turisme i de l’e-salut.

eHEALTH EUROCAMPUS
La principal acció de comunicació ha consistit a elaborar i
actualitzar la pàgina web de referència del projecte.

THE SPUR
Aquest projecte de cooperació cultural, centrat en les arts
visuals, ha tingut una bona difusió en els mitjans de proximitat dels centres que hi han participat.
A més a més, també s’ha completat la pàgina web, s’han
confeccionat dues revistes digitals i s’ha elaborat el catàleg
del projecte.

→ Logotip actual de l’EPM combinat amb
els logotips dels tres socis. Imatge: EPM.
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→ Pàgina web del projecte europeu eHealth
Eurocampus. Imatge: EPM.

KISS ME
La difusió s’ha dut a terme, principalment, a través a les xarxes de comunicació de l’EPM: Twitter, Facebook i la pàgina
web corporativa.

Mapa euroregional
L’EPM ha endegat un projecte de mapa euroregional a partir de la col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya. Aquest mapa, que es realitzarà mitjançant
l’eina Instamaps, s’integrarà a la nova pàgina web un cop
hagi estat confeccionat.

Informe d’activitat 2018 · Euroregió Pirineus Mediterrània

→ Mapa euroregional realitzat amb
Instamaps per l’ICGC. Imatge: ICGC.
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Salt de Plens de la Patum de Berga,
obra mestra del Patrimoni Oral
i Immaterial de la Humanitat per la
UNESCO. Imatge: Manel Escobet
–Foto Luigi– (Berga).

LES COMISSIONS
INNOVACIÓ
La Comissió d’Innovació
A grans trets, durant el 2018 la Comissió d’Innovació ha
participat en els projectes europeus en curs (Kiss Me i Links
Up) i en altres esdeveniments d’interès comú.
Sota la iniciativa de la presidència catalana, la Comissió ha
proposat un enfocament nou de les reunions respecte a les
que s’havien fet fins al 2017. Així, durant el 2018 la Comissió s’ha reunit sis vegades, procurant fer coincidir les trobades amb esdeveniments i fires de sectors clau de l’estratègia
euroregional d’innovació i que, a més, tinguin lloc a l’espai
euroregional. En aquesta nova orientació, les dinàmiques
de trobada del projecte europeu Kiss Me també han estat
decisives.

Accions del 2018
Interclúster Aigua
Iwater és el Saló Internacional del Cicle Integral de l’Aigua,
que organitza la Fira de Barcelona. En aquesta segona edició, ha centrat la seva atenció en la innovació i la tecnologia
com a principals motors capaços d’assegurar una gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics a les ciutats i en l’agricultura i la indústria. L’esdeveniment ha aportat coneixements específics sobre la reutilització de l’aigua, la modernització necessària de les infraestructures i el repte de la
transformació digital del sector.
En el marc d’Iwater va tenir lloc, el 14 de novembre, la reunió interclúster Aigua. Durant aquesta reunió, es van presentar les estratègies de cada clúster de l’EPM i es van analitzar diverses pistes de col·laboració i estratègia comunes.
En aquest sentit, es va acordar elaborar una convocatòria
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conjunta de projectes el 2019, liderada per l’EPM, per promoure la col·laboració empresarial, estructurar el territori i
enfortir la cohesió.
Per assolir aquest objectiu es desenvoluparan i estructuraran partenariats d’actors euroregionals, especialment pimes, per encoratjar-los a presentar projectes europeus en el
període 2019-2022 en els sectors prioritaris de l’estratègia
euroregional d’innovació (projectes innovadors relacionats
amb el sector de l’aigua). De forma paral·lela s’organitzarà
un matchmaking event a Palma, on participaran pimes i actors rellevants del sector de l’aigua de les tres regions per
promoure el coneixement compartit i la formació de consorcis.

Healthio 2018
Healthio s’emmarca en la Barcelona Industry Week —un
dels congressos més importants que hi ha a la capital catalana després del MWC— i inclou les fires Industry i Internet
of Things (IoT). Es tracta de l’únic esdeveniment que, en un
mateix espai, aplega ciutadans, pacients, innovacions mèdiques, professionals i empreses del sector de la salut. Els assistents hi poden conèixer, provar i experimentar les innovacions que es troben a l’avantguarda de la sanitat.
Aquest 2018 l’EPM ha participat, per primera vegada, en
una fira amb un espai propi de 125 metres quadrats, format
per dotze estands. Mitjançant una convocatòria pública,
s’han seleccionat dotze empreses del sector de la salut de
les tres regions participants. Les empreses han format part
dels itineraris i han tingut accés a l’àrea d’exhibició. A més,
se’ls ha donat visibilitat a través del web, de les xarxes
socials i d’una newsletter. També s’han inclòs en l’informe
Healthio 2018.
Les empreses participants han estat DNA Family Book,
biWel, Mowoot, Rem, SocialDiabetes, ÁlamoConsulting,
New Health, Community, Koovea, My Family Up, NuMat
Medtech, Apploading i Clínica Humana.
De forma paral·lela, ACCIÓ ha organitzat una visita a la Barcelona Industry Week amb empreses i centres de recerca
participants en l’espai euroregional de la fira Healthio.
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Accions del projecte Links Up
Entre el 28 de febrer i l’1 de març s’han dut a terme les trobades empresarials del projecte europeu LINKS UP en un entorn
d’excel·lència empresarial (la fira 4YFN i el Mobile World Congress). També s’ha organitzat una visita per a les start-ups
participants en els sectors de la salut i del turisme. Aquesta
delegació ha estat formada per vint-i-quatre start-ups (tretze
del sector de l’e-salut i tretze del sector de l’e-turisme).

Links Up
El projecte Links Up té com a objectiu estimular el creixement i la competitivitat de les start-ups del sud-oest d’Europa en els sectors de l’e-turisme i de l’e-salut, tot creant vincles entre les empreses emergents i les consolidades que
permetin una transferència del coneixement i crear acords
de col·laboració entre elles.
El pressupost total del projecte és d’1.045.000 €, 785.500
dels quals són cofinançats a través del Programa Interreg
SUDOE (75%). La participació de l’EPM és de 200.000 €. Els
socis del projecte són l’EPM com a líder, la Fundació BIT
(Illes Balears), ACCIÓ (Catalunya), Castres-Mazamet Technopôle/CMT (Occitània), la Fundación Universidad Empresa
(FUERM, Múrcia), el Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior, BIC (Castelo Branco, Portugal) i, com a partner
associat, AD’OCC (Occitània).

Posteriorment, la tarda del dia 1 de març, s’ha fet un taller
d’innovació oberta a la seu d’ACCIÓ, on un expert ha fet
una presentació sobre aquest concepte en els sectors de
l’e-salut i l’e-turisme. Cal assenyalar que les grans empreses
han presentat els dispositius d’innovació oberta i, seguidament, les start-ups han fet pitchs davant de les empreses
participants en dos apartats: un per a l’e-salut i l’altre per a
l’e-turisme.
Aquesta acció s’ha complementat amb un sopar de networking on tots els participants han pogut acabar d’intercanviar idees i projectes i parlar de possibles sinergies i col·
laboracions.
Al mes de maig, Castres-Mazamet Technopôle ha presentat
les bases del programa d’acceleració i softlanding del projecte. L’EPM i la resta de socis han obert a les seves respectives regions una convocatòria per seleccionar empreses
emergents que participessin en aquest programa.

→ Links Up a la Universitat d’Estiu de la e-Salut de Castres.
Imatge: EPM.
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→ Links Up a la Fira 4YFN i al Mobile World Congress de Barcelona.
Imatge: EPM.

A més a més, el 29 de maig els socis s’han reunit a Covilhã
(Portugal), on ha tingut lloc el comitè de selecció. De totes
les propostes rebudes, els socis de Links Up han seleccionat
sis start-ups finalistes per participar en el programa d’acceleració i softlanding. Les empreses seleccionades han estat:

• Hervé Pingaud, director de l’Institut Nacional Universitari
Champollion (FR)

• Paddle in Spain (ACCIÓ)

D’aquesta manera, les sis start-ups seleccionades s’han beneficiat d’una sessió de formació i coaching on han pogut
fer un pitch i rebre feedback, consells i oportunitats de negoci o finançament d’un talent-pool d’experts format per
consultors de desenvolupament empresarial, corporacions i
professionals de la innovació.

• Uphill Lda (CIEBI/BIC)
• Medexprim (CMT i AECT)
• La Mochila (CMT i AECT)
• Apploading (FBIT)
• Cella Medical Solutions (FUERM)

• Pascale Xelot-Dugat, Program Director Europe d’IBM
Cloud (FR)

El programa d’acceleració consisteix en un pla d’acció personalitzat de sis mesos, serveis de suport a la innovació i
la col·laboració amb empreses/corporacions reconegudes.
Quant al programa de softlanding, consisteix en un viatge

El 5 de juliol, a Castres, en el marc de la Universitat de la
e-Salut (Occitània), els socis del projecte, les sis start-ups seleccionades i un grup d’experts han participat en el taller
Go to Market Pitch Training Sessions. El pool d’experts ha
estat format per:
• Tiago Ferreira, International Business Developer de
SELLTRADING (PT)
• Alix Howard, Consulting Department Director de SQLI (FR)
• Nauman Khan, Business Development Consultant de
Blue-Channel (FR)
• Alain Picasso, Development Agency Director d’EDF (FR)
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→ Links Up a la Universitat d’Estiu de
la e-Salut de Castres. Imatge: EPM.
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→ Pàgina inserida al diari ARA coincidint amb
la Fira 4YFN i el MWC de Barcelona. Imatge: Diari ARA .

INNOVACIÓ:
MOBILITZACIÓ DELS
ACTORS EUROREGIONALS
Èxit en l’equilibri d’actors euroregionals
IB (13)
Occitània (17)
Catalunya (22)
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de negocis de cinc dies a altres regions de l’àrea SUDOE (Espanya, Portugal i sud-oest de França).
Durant el segon semestre del 2018, les start-ups seleccionades han començat a treballar en els plans d’acció personalitzats i a preparar, juntament amb Castres-Mazamet Technopôle i la Fundació BIT, el programa de softlanding.
Paral·lelament, el 22 de novembre, aprofitant una reunió de
consorci del projecte LINKS UP a la seu de l’EPM, a Perpinyà, els socis del projecte han tingut una formació, organitzada per ACCIÓ, sobre la metodologia a seguir per identificar els instruments de finançament alternatiu existents a
les seves regions. Posteriorment, els socis faran accions de
benchmarking i recopilaran els instruments en un catàleg,
que serà accessible al públic a través de la pàgina web del
projecte.
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Kiss Me
L’objectiu del projecte KISS ME (acrònim de Knowledge &
Innovation Strategies Involving SME) és reforçar la capacitat
d’innovació de les petites i mitjanes empreses a partir de la
comparació de quatre regions transfrontereres diferents per
millorar la competitivitat de les empreses de manera conjunta. Els socis implicats pertanyen a les regions frontereres d’Alemanya i els Països Baixos (Euroregió Rhine-Waal),
França i Espanya (Euroregió Pirineus Mediterrània), Croàcia
i Hongria (HAMAG BICRO) i Suècia i Noruega (consell d’administració del comtat de Värmland i Hedmark County
Council). El projecte preveu la difusió dels resultats del projecte a escala europea amb l’objectiu de servir les regions
que treballen en la competitivitat de les pimes.

• Stakeholder Meeting (octubre), en el marc de la fira
Healthio, que ha aplegat a Barcelona els clústers de salut
i de biotecnologia de Catalunya, les Illes Balears i Occitània amb representants dels actors del sector de la innovació dels tres territoris. La trobada entre clústers ha permès abordar les iniciatives que pot fomentar l’EPM per
millorar la capacitat d’innovació de les empreses. La reunió de la Comissió d’Innovació ha tractat les accions que
es poden incloure en el pla d’acció que s’ha de presentar
a finals de maig del 2019.
• Organització de la reunió interregional del projecte
europeu Kiss Me (segon semestre del 2018), que ha tingut lloc els dies 6 i 8 de novembre a Barcelona sota la
presidència catalana. La trobada ha comptat amb:
• La visita, per part dels socis i stakeholders, al Canòdrom Parc de Recerca Creativa.
• La presentació del projecte Miro in Cube —del qual
l’EPM és sòcia—, que té la participació de les incubadores de la Universitat de Perpinyà i de la Fundació BIT
de les Illes Balears.
• La presentació de bones pràctiques relacionades amb
la propietat intel·lectual i la dimensió empresarial.

El pressupost total del projecte és d’1.045.000 €, 785.000
dels quals estan finançats pel programa Interreg Europe
(75%). La participació de l’EPM és de 200.000 €.

Accions del projecte Kiss Me
• Interregional Meeting a Düsseldorf (maig). Alba Sánchez, d’ACCIÓ, i Pep Lluís Pons, director general d’Innovació i Recerca de les Illes Balears, han assistit a la reunió
com a stakeholders convidats i han presentat la política
de clústers de les seves regions.
• Trobada de stakeholders (juliol), coincidint amb la
Comissió d’Innovació, en el marc de la Universitat d’Estiu de la e-Salut, a Castres. S’hi han presentat els principals avenços del projecte i les properes accions a portar
a terme.
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INNOVACIÓ: TIPOLOGIA
D’ACTORS MOBILITZATS

83 actors en total
34 start-ups i 8 grans empreses
7 centres de recerca
6 clústers
28 actors innovació europeus
(regions KISS ME)
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TURISME

Accions del 2018

La Comissió de Turisme
L’EPM ha identificat el turisme com un catalitzador, la qual
cosa respon principalment al segon eix del full de ruta (desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació) i a
l’objectiu estratègic de suport a la innovació i el desenvolupament de les empreses i les seves xarxes. Per aquest motiu, l’EPM treballa en la cooperació entre els centres de recerca i de desenvolupament (R+D) i les pimes i clústers del
seu territori.

Les accions principals del 2018 s’han centrat en:
• La participació i el suport de l’EPM a esdeveniments organitzats en el sector del turisme euroregional (a les tres
regions).
• La promoció de la cooperació i de les start-ups regionals
innovadores en l’àmbit turístic.
• La cooperació euroregional al voltant del turisme blau.

La Comissió de Turisme es va crear l’any 2014, durant la presidència de les Illes Balears, i treballa en tots els camps d’acció possibles en matèria euroregional i en la definició d’interessos comuns de les regions membres.
La Comissió obre les convocatòries de manifestacions d’interès, analitza i selecciona els projectes entre les candidatures rebudes i participa en projectes europeus i en altres esdeveniments d’interès comú. Així mateix, les temàtiques de
desenvolupament sostenible i les qüestions ambientals són
un camp d’acció identificat com a vector de comunicació
interessant per a les empreses turístiques. Aquest 2018 la
Comissió s’ha reunit dues vegades: una a principis d’any,
per aprovar el pla d’acció per al 2018 i el pressupost associat, i l’altra el desembre, per fer un balanç de les accions
del 2018 i començar a preparar les del 2019.

TURISME

Participació a Miro In Cube 2018:
40 candidats i 3 guanyadors
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→ Lliurament de premis de l’hackató
Miro In Cube. Imatge: EPM.

Miro In Cube
Miro In Cube és una hackató de 46 hores ininterrompudes
en la qual els concursants treballen per crear un projecte
innovador en el marc del mobile-tourism en els àmbits de la
mobilitat i la cultura. Organitzada per la Universitat de Perpinyà - Via Domícia en el marc del programa Miro, la competició ha tingut lloc els dies 20 i 22 de febrer a la seu
d’aquesta universitat. Hi han participat més de quaranta
candidats.
L’EPM ha participat en la primera edició del concurs com a
coach i jurat a partir d’un acord establert entre l’EPM i la
Universitat. La proposta guanyadora ha estat Wine Scape,
un servei de descoberta de vinyes a distància a diferents
punts del planeta.
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Fira B-Travel
Del 20 al 22 d’abril s’ha celebrat a Barcelona la 26a edició
de la fira B-Travel, la fira de turisme de Catalunya, que, amb
més de 200 expositors, ha aplegat les propostes de totes les
comunitats autònomes de l’Estat espanyol i d’una quarantena de destinacions internacionals. L’edició del 2018 ha
confirmat la B-Travel com una gran plataforma de reserva
de viatges i de referència en el turisme d’experiències, amb
més de 30.000 visites. En aquest marc, l’EPM ha organitzat
una conferència, amb el suport de la presidència catalana,
sobre estratègies turístiques innovadores i sostenibles al seu
territori, en la qual han participat representants dels tres
territoris membres.

Campus Europeu d’Innovació Turística
El Campus és una trobada de professionals europeus de
l’àmbit de la innovació turística que aplega, a Montpeller,
els actors de l’ecosistema innovador en forma d’esdeveniments, tallers participatius, showrooms i conferències amb
l’objectiu d’intercanviar idees i solucions innovadores i de
reflexionar sobre el futur del sector. En l’edició del 2018,
que ha tingut lloc el 22 de novembre, hi ha hagut més de
300 trobades de caire empresarial, que han permès intercanviar opinions, consells i solucions a més de mil participants del sector turístic. La majoria de les empreses s’ha
mostrat satisfeta de les trobades. La Comissió de Turisme hi
ha acompanyat una delegació empresarial integrada per diverses start-ups del sector i, aprofitant l’avinentesa, ha lliurat el primer Premi Euroregional d’Innovació Turística.

TURISME

Participació al Campus Europeu d’Innovació Turística
Nombre de visitants: més de 1.800
800 empreses
8 empreses euroregionals
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→ Lliurament de premis del Premi Euroregional
d’Innovació Turística. Imatge: EPM.

Primer Premi Euroregional d’Innovació Turística
El Premi Euroregional, convocat per primera vegada l’estiu
del 2018, neix amb la voluntat d’estimular la innovació i la
competitivitat en el turisme amb l’objectiu de recompensar
les start-ups o joves empreses en l’àmbit de la innovació turística, facilitar la relació entre els professionals per millorar
l’oferta de serveis o productes, fer xarxa i enfortir el teixit
empresarial de l’EPM.
La creació del premi s’ha treballat des del mes d’agost amb
l’obertura de la convocatòria, a la qual s’han presentat més
de vint candidatures procedents de les tres regions membres. A finals de setembre, s’ha fet una primera selecció de
les tres millors idees, i el mes de novembre s’han anunciat
els guanyadors. La primera posició ha estat per a la menorquina Mabrian Technologies, especialitzada en anàlisi de
dades de turisme intel·ligent. La catalana Compartim Turisme Sostenible i l’occitana Feelobject també han estat guardonades amb el Premi del Jurat i el Premi Coup de Cœur,
respectivament.
El lliurament del premi ha comptat amb la presència de la
presidenta de la Regió Occitània, Carole Delga; del director
general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi
Bono; del director general d’Innovació i Recerca de les Illes
Balears, Pep Lluís Pons; del director general de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, Jaume Alzamora; i del
director de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier BernardSans.
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DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Comissió de Desenvolupament
Sostenible
Actualment, l’EPM s’està posicionant en relació amb les
prioritats que comparteixen els seus membres i sobre les
accions descrites al full de ruta. D’aquesta manera, l’EPM
vol contribuir al desenvolupament sostenible del territori i
vincular-lo, sempre, a les prioritats d’Europa. Per a la ciutadania, les accions estretament relacionades amb el medi
ambient —com el tractament de residus, la millora de qualitat de l’aire o les problemàtiques vinculades a l’aigua—
són una prioritat. També ho són per a l’EPM, que, a més a
més, vol donar suport a les iniciatives de protecció de la
biodiversitat i dels espais naturals i, de manera més global,
a la valorització del patrimoni. És per aquesta raó que l’EPM
ha facilitat, de manera especial, l’intercanvi de bones pràctiques i la cooperació en la gestió dels espais naturals protegits i de la biodiversitat.
Així mateix, l’EPM lluita per mitigar els efectes del canvi climàtic i promoure mesures d’adaptació a través de pràctiques innovadores. Durant el 2018 s’han organitzat cinc
reunions.

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

→ Trobada de la comissió i d’actors de medi
ambient a Banyuls de la Marenda. Imatge: EPM.

Accions del 2018
Trobada ambiental marítima a l’Observatori
Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda
Aquest febrer s’ha organitzat una trobada de representants
dels governs dels tres membres de l’EPM encarregats de les
polítiques ambientals i de la gestió de parcs marins. La trobada ha aplegat més de trenta professionals del sector de
la recerca sobre les problemàtiques de les aigües marines i
de les zones del litoral del territori euroregional.

Nombre d’actors mobilitzats el 2018
Administradors de parcs: 12
Grup energia: 12
Transport sostenible: 12
Grup aigua: 23

Arran de la trobada, s’ha fet palesa la manca d’intercanvis i
de coneixements entre els professionals i les institucions del
sector. Per tal de canviar aquesta situació, els participants
han proposat l’organització d’un simposi científic dirigit a
professionals, institucions i centres de recerca sota l’aixopluc de l’EPM.

Agricultura i viticultura: 4

Total: 63
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Preparació d’un projecte MED sobre
la competitivitat dels ports mediterranis

Trobada d’actors públics en l’àmbit
del canvi climàtic

Al llarg de l’any s’ha organitzat un partenariat euroregional
amb l’objectiu d’elaborar una proposta de projecte per
aconseguir finançament del programa europeu MED. En
concret, s’ha treballat amb diversos ports de Catalunya, de
les Illes Balears i d’Occitània, amb clústers d’innovació i amb
associacions empresarials per millorar la competitivitat dels
ports turístics mitjans i petits del Mediterrani.

Durant la reunió, que ha tingut lloc al setembre, s’han debatut algunes propostes d’acció per dur a terme al començament del 2019, com ara:

És previst que el projecte tingui la col·laboració de socis de
Croàcia, Montenegro i Grècia. A través d’aquesta proposta,
s’espera aconseguir el 85% de finançament europeu del
programa Interreg MED sobre un pressupost total de prop
de tres milions d’euros.

• Presentar una proposta a la convocatòria del programa
LIFE la primavera del 2019 gràcies als coneixements adquirits durant la participació de l’EPM al seminari d’informació a Brussel·les que ha tingut lloc al maig.
• Crear un observatori sobre el canvi climàtic centrat en la
regió Mediterrània.
• Pensar en el llançament d’una manifestació d’interès, per
part de l’EPM, a finals del 2019.

→ Inauguració de REVER 2018 a Ribesaltes.
Imatge: EPM.
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Trobada amb representants dels espais
naturals marins i litorals de l’EPM
El 18 de novembre ha tingut lloc a Barcelona una trobada
entre gestors d’espais marins i litorals i representants de les
tres regions membres. L’objectiu ha estat la creació d’una
xarxa euroregional dels espais marins per realitzar projectes
de cooperació un cop detectades problemàtiques comunes, com ara:

→ REVER a Barcelona.
Imatge: Rever.

• La sobreexplotació dels espais naturals a les zones marines davant la pressió del turisme, com per exemple els
ancoratges.
• La traçabilitat de les espècies invasores.

Cal assenyalar que el programa LIFE és l’únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de manera exclusiva, al
medi ambient. L’objectiu general per al període 2004-2020
és contribuir al desenvolupament sostenible i a l’assoliment
dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 i de la resta d’estratègies i plans de la Unió Europea en matèria de medi ambient i clima.

• La qualitat i quantitat d’aigua a les zones humides.

Participació en l’organització del REVER 2018

• Parc Natural del Cap de Creus

REVER, acrònim de Trobada Euroregional de Vehicles Elèctrics de Ribesaltes, per les seves inicials en francès, és una
trobada de prop de 150 cotxes elèctrics amb l’objectiu de
promoure la mobilitat elèctrica i les energies renovables. La
primera trobada i exposició de cotxes s’ha fet a Ribesaltes el
29 de setembre i, tot seguit, s’ha organitzat un ral·li per la
costa catalana i les Illes Balears entre els dies 30 de setembre
i 6 d’octubre. El REVER 2018 ha atret més de 200 visitants al
conjunt de les tres regions. L’EPM ha participat conjuntament
amb les institucions públiques regionals, l’associació VoltTour, AUVE i professionals de l’àmbit de l’automoció.

• La comunicació de les institucions i dels professionals en
relació amb l’educació ambiental, sobretot de cara al gran
públic.
A la reunió hi han participat representants dels parcs següents:

• Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
• Parc Natural de Ses Salines
• Parc Natural Es Trenc
• Àrea Marina Protegida de la Costa d’Agde
• Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

REVER: 150 participants en els tres territoris
i esdeveniments a les ciutats participants
amb més de 200 visitants.
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Accions del 2018
Convocatòria de subvencions a projectes
Amb l’objectiu d’impulsar la cooperació cultural euroregional de manera estructural al territori, l’EPM convoca, des
del 2010, subvencions per a projectes comuns. D’aquesta
manera, els membres de l’EPM es proposen:
• Posar en valor la diversitat cultural dels territoris i dels
seus ciutadans, especialment els joves.
→ Trobada dels directors dels
parcs de l’EPM. Imatge: EPM.

• Parc Natural del Delta de l’Ebre
• Parc Natural de S’Albufera de Mallorca
• Parc Natural Regional de Narbona

CULTURA
La Comissió de Cultura
La Comissió de Cultura defineix les noves temàtiques sectorials de cara a les convocatòries de projectes de cooperació
euroregional, analitza i selecciona els projectes candidats a
les convocatòries euroregionals i participa en projectes europeus i en altres esdeveniments sectorials d’interès comú.
Al llarg del 2018, la Comissió s’ha reunit dues vegades. La
primera, a finals del mes de gener, per validar el contingut,
els imports i les modalitats d’obertura de la convocatòria de
projectes. L’altra, a finals d’any, per seleccionar els projectes
de la convocatòria oberta i començar a preparar el pla d’acció per al 2019.

• Fer de l’EPM un lloc de referència en matèria de creació
artística i preservar el patrimoni natural, històric i cultural
comú en el marc del desenvolupament turístic sostenible.
Aquest 2018 la dotació financera de les subvencions ha estat de 170.000 €. En total s’hi han presentat divuit projectes: disset de dimensió euroregional i un de dimensió europea. Els seleccionats han estat vuit projectes de dimensió
euroregional. Cal assenyalar que en aquesta ocasió l’EPM
ha fet un gran esforç per donar difusió a la convocatòria de
les subvencions a través de diversos seminaris organitzats a
diferents indrets del territori durant la primera meitat de
l’any. L’objectiu, arribar al màxim nombre possible d’actors
euroregionals del sector de la cultura. Les presentacions
s’han fet a Carcassona (29 de març), Palma (19 d’abril), Barcelona (4 de maig), Eivissa (4 de juliol) i Menorca (5 de juliol). També s’ha fet una altra presentació, en el marc del
fòrum «Cultures Populars en Diàleg», el 18 de maig al Pont
del Gard, on s’ha fet un brokerage event.
Els beneficiaris, líders dels projectes seleccionats, han estat
els següents:
• L’associació Taller de Cinema, de Sant Pere de Ribes (Catalunya), amb el projecte Reacciona Ara, sobre l’audiovisual i educació visual, ha rebut una subvenció de 23.000
euros. Els altres socis són la Cinémathèque de Tolosa (Occitània) i MOM Works (Illes Balears).
• L’associació Amics del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, d’Eivissa (Illes Balears), amb el projecte InterMedit, sobre arqueologia i patrimoni cultural, ha rebut
una subvenció de 22.500 €. Els altres socis són el Musée
d’Ensérune - Oppidum (Occitània) i Untikesken Amics
d’Empúries (Catalunya).
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→ Cartell del Fòrum Euroregional al
Pont del Gard. Grafisme: Rémi Rohart.

• L’associació Flashback 66, de Perpinyà (Regió Occitània),
amb el projecte CMPM Réseau de Création Musicale
Pyrénées-Méditerranée, sobre música contemporània i
noves tecnologies, ha rebut una subvenció de 20.000 €.
Els altres socis són Phonos (Catalunya), La Unió Social de
Flix (Catalunya) i Placa Base (Illes Balears).
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• L’associació Nord/Sud Films, de Perpinyà (Regió Occitània), amb el projecte Cinéma à la frontière 2019 - Rencontres professionnelles eurorégionales, en el camp audiovisual, ha rebut una subvenció de 22.000 €. Els altres
socis són Cinémaginaire (Occitània), Girona Film Festival
(Catalunya) i Cineciutat (Illes Balears).
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ca, sobre audiovisual, cinema i literatura, ha rebut una
subvenció de 22.500 €. Els altres socis són Godo Films
(Occitània) i APAIB (Illes Balears).

• L’Associació La Central del Circ, de Barcelona (Catalunya), amb el projecte Cirque au carré, de circ i arts del
carrer, ha rebut una subvenció de 22.500 €. Els altres socis són La Grainerie (Occitània), La Verrerie d’Alès (Occitània) i Alcem (Illes Balears).

Participació en esdeveniments culturals
A banda de la convocatòria de projectes culturals, l’EPM ha
participat en altres esdeveniments per tal de mantenir i reforçar la xarxa d’actors culturals i augmentar la visibilitat de
l’euroregió. Al llarg del 2018, l’EPM ha participat a la Jornada Cultural del Consell Comarcal de la Selva, a Perpinyà
(8 de juny); a la Fira-B, de Palma (el 28 de setembre), i al Festival Cinema a la Frontera, a Prats de Molló (entre el 6 i el 8
de novembre).

• El Consell Insular de Mallorca, comunitat territorial de
Mallorca (Illes Balears), amb el projecte La cultura oral
dels paisatges rurals de l’EPM, sobre patrimoni material i
immaterial, ha rebut una subvenció de 15.000 €. Els altres socis són Le Saloir - Commune de Roquefort-sur-Soulzon (Occitània) i l’Institut Ramon Muntaner (Catalunya).
• La societat limitada Mago Produccions, de Barcelona
(Catalunya), amb el projecte Cinema Lliure a la Bibliote-
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→ Elaboració: EPM
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Accions de The Spur
Entre l’1 de febrer i el 31 de març s’ha desenvolupat la tercera residència de sis artistes a les ciutats de Girona, Palma,
Albi, Montpeller, Roma i Bratislava. A banda de les residències, en el primer semestre del 2018 s’han organitzat dos
seminaris de temàtiques artístiques. El primer, els dies 29 i
30 de març a Albi (Occitània), amb el títol «Com inspirar un
artista?», i el segon, entre els dies 31 de maig i 2 de juny a
Palma (Illes Balears), titulat «Com comunicar l’art contemporani?».
Per últim, els dies 9 i 10 de juliol s’ha fet una trobada final
d’intercanvi d’experiències entre artistes, de la qual ha sorgit una guia de bones pràctiques sobre l’acollida d’artistes
en residència, redactada conjuntament entre tots els participants.

The Spur
The Spur —l’esperó, en anglès— és un projecte europeu
que, com a objectiu principal, ha volgut cohesionar un grup
de treball basat en la cooperació transnacional europea i la
internacionalització a través de l’impuls de noves formes de
residències d’artistes. Amb una durada total de dos anys i
mig, l’acció més innovadora ha estat la creació de centres
d’incubació de projectes creatius en espais abandonats o
oblidats a diferents ciutats dels quatre països on s’ha desenvolupat el projecte.
El pressupost total del projecte ha estat de 333.333 €,
el 60% dels quals ha estat finançat pel Programa Europa
Creativa i el 30% per la convocatòria de projectes culturals
de l’EPM del 2015.
Els socis del projecte han estat el Bòlit. Centre d’Art Contemporani, de Girona (Catalunya), com a líder; Le LAIT. Centre d’Art, d’Albi (Occitània); Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Illes Balears); el Bureau des
Arts et Territoires, de Montpeller (Occitània); la Fondazione
per l’Arte, de Roma (Itàlia), i Sputnik Oz, de Bratislava (Eslovàquia) de l’EPM.

→ Portada del catàleg del projecte europeu
The Spur. Imatge: Sputnik Oz.
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ENSENYAMENT SUPERIOR I RECERCA
La Comissió d’Ensenyament
Superior i Recerca
L’EPM té com a objectiu principal posar en marxa una cooperació reforçada entre les àrees d’ensenyament superior i
de recerca a escala euroregional, de manera que es faciliti la
mobilitat i els intercanvis entre estudiants, docents i investigadors. De la mateixa manera, l’EPM dona suport a la consolidació de l’oferta de formació d’ensenyament superior i
d’aprenentatge i la seva adaptació al teixit econòmic.
És per això que la Comissió d’Ensenyament Superior i Recerca defineix noves temàtiques sectorials, amb l’objectiu
d’obrir noves convocatòries de projectes de cooperació euroregional. També analitza que els projectes enviats pels
candidats s’adeqüin a les convocatòries i participa en projectes europeus i en altres esdeveniments sectorials d’interès comú. La Comissió d’Ensenyament Superior i Recerca
s’ha reunit dues vegades l’any 2018: el 4 d’abril i el 14 de
desembre.

Accions del 2018
Eurocampus Pirineus Mediterrània
Des de l’any 2009, la cooperació euroregional en l’àrea de
l’ensenyament superior i la recerca s’ha materialitzat en el
primer campus europeu: l’Eurocampus Pirineus Mediterrània, que compta amb 500.000 estudiants, 45.000 investigadors i 85 establiments d’ensenyament superior. Aquest
espai de cooperació universitària va ser creat amb l’objectiu
d’afavorir l’intercanvi de coneixements i la mobilitat d’estudiants, docents i investigadors, però també d’augmentar
l’atractivitat de l’oferta de formació del territori euroregional. Per portar a terme aquests objectius, s’han ofert dispositius com el xec Eurocampus i ajuts a les cotuteles de tesis
doctorals i a la creació de dobles titulacions.

ENSENYAMENT
SUPERIOR

Una tesi doctoral en cotutela, en Química,
defensada a la UAB.
Tres dobles titulacions en curs.

El xec de mobilitat Eurocampus, creat el mes d’octubre
del 2009, és un ajut que s’adreça als estudiants de llicenciatura/grau o màster que vulguin fer una estada de tres a
nou mesos en una universitat de l’EPM ubicada al país veí.
Es tracta d’un ajut de 600 €, compatible amb altres beques.
Per rebre un xec Eurocampus, els estudiants han de presentar un dossier de candidatura a les oficines que gestionen la
mobilitat en el seu territori. Aquest dispositiu ha tingut un
gran èxit a Occitània (al voltant de setanta beques per any)
i a Catalunya (al voltant de cinquanta). A les Illes Balears,
cada any s’han ofert les beques, però s’han efectuat poques demandes. Per aquest motiu, el govern balear busca
fer-ne una major difusió entre els docents i els estudiants
del seu territori.
Pel que fa les cotuteles de tesis que compten amb el suport
de l’EPM, l’11 de juliol Jordi Creus Casanovas ha defensat la
seva tesi en Química, en cotutela entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Paul Sabatier de Tolosa
(CNRS). La beca s’havia atorgat en el marc de la convocatòria de candidatures del 2014.
L’EPM també ha acompanyat la realització de la doble titulació «Màster AIGUA» entre la Universitat de Montpeller i la
Universitat de Barcelona. La formació s’iniciarà el curs 20192020 i es preveu que les primeres titulacions s’atorguin el
mes de setembre del 2021. El projecte ha rebut finançament de l’EPM en el marc de la convocatòria de suport a la
creació de dobles titulacions.
En aquest moment, l’EPM està creant la seva nova pàgina
web, que acollirà la informació per ara disponible a l’actual
web de l’Eurocampus.
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Gairebé deu anys després de la creació de l’Eurocampus,
l’any 2018 ha estat marcat per l’organització d’una conferència de rectors, celebrada el 19 d’octubre a Barcelona
gràcies a l’impuls de la presidència catalana. L’objectiu ha
estat doble. D’una banda, difondre les bones pràctiques
dutes a terme en el curs dels darrers anys en l’àmbit de la
cooperació universitària euroregional i, de l’altra, definir les
línies de col·laboració per al futur. La jornada, que ha reunit
prop de noranta participants de l’àmbit de les administracions i les universitats dels tres territoris, ha permès arribar
a diverses conclusions:
En l’àmbit de la cooperació
• Els poders públics han de reforçar els lligams entre els
centres de recerca de les universitats i el teixit productiu
innovador.
• Els governs han d’afavorir la construcció de cadenes de
valor entre universitats i centres de recerca dels tres territoris.
• L’EPM pot ajudar a donar una major visibilitat a les universitats dels seus territoris a escala europea.
• Cal aprofitar millor les complementarietats entre les universitats de l’EPM i donar-los suport en les accions que
tinguin com a objectiu encoratjar la seva atractivitat i la
seva projecció a escala internacional.

→ Trobada de rectors universitaris al
Palau Centelles de Barcelona. Imatge: EPM.

• Cal elaborar un document que presenti les característiques de cada territori i un mapa d’actors en l’àmbit de la
formació i la recerca. Aquesta informació es podria introduir en l’eina cartogràfica que actualment preparen l’EPM
i l’Institut Cartogràfic.
• És convenient treballar amb l’objectiu d’obtenir posicionaments comuns en relació amb els programes europeus
per fer sentir la veu dels territoris de l’EPM en les institucions europees.
Treball en xarxa

• Malauradament, els docents i els investigadors no tenen
coneixement de la xarxa universitària o, si en tenen, no
arriben a veure com se’n poden beneficiar.

• Cal donar suport a la creació d’una xarxa euroregional
d’investigadors i identificar els grups de recerca que treballen en temes similars.

Estratègia

• Fora bo organitzar trobades anuals entre universitats i
estudiants de l’EPM.

• És necessari definir clarament la missió de cada actor de
la cooperació universitària euroregional. L’esperit no és
dirigista, però cal fer el possible per millorar l’eficàcia de
les accions de cooperació.

Eines de suport a la cooperació
• És necessari continuar oferint ajuts a la mobilitat dels estudiants mitjançant una comunicació més eficaç.
• Cal estudiar el model Seed Money, de l’Eucor, com a font
de finançament de projectes de recerca innovadors.
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Projectes europeus
• Les universitats es plantegen la participació conjunta en
els projectes europeus i, en aquest sentit, observen que
cal estar atents a la propera convocatòria de programes.
• És convenient fer pressió perquè els programes operatius
de cooperació territorial incloguin eixos específics destinats a les universitats.
• Cal vetllar perquè l’impacte de la cooperació euroregional no sigui només local, sinó també global.
Altres iniciatives
• És necessari ajudar les universitats a simplificar els tràmits
administratius —especialment els referents a les cotuteles de tesis doctorals— i estudiar la possibilitat de com-

partir els recursos humans i jurídics per superar els obstacles administratius.
• Cal estudiar la possibilitat d’ampliar la cooperació en l’àmbit de la formació professional (per exemple, amb les escoles d’hostaleria).

Participació en esdeveniments
A més, l’EPM també ha participat en altres esdeveniments
a través de la dinamització de dos tallers. D’una banda, un
sobre cooperació transfronterera realitzat en el marc del
seminari Strategic Alliance Montpellier-Barcelona, coorganitzat entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de
Montpeller, a la seu d’aquesta (4 de juliol). De l’altra, un
sobre els projectes euroregionals durant les Jornades R+D+I
TIC Salut i Social de Vic (el 27 i 28 de setembre).

→ Trobada de rectors universitaris al Palau Centelles
de Barcelona. Imatge: EPM.
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L’eHealth Eurocampus s’inscriu directament en el marc de
l’estratègia euroregional d’innovació i permet reforçar les
accions de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània. Com a líder,
l’EPM coordina el seguiment i la gestió de l’eHealth Eurocampus, així com les accions de comunicació i la implementació de la plataforma digital. El projecte té una durada de
tres anys (de l’1 de setembre del 2016 fins al 31 d’agost del
2019) i un cost total de 430.203 €, finançats pel programa
Erasmus+.
En total, l’eHealth Eurocampus compta amb deu socis de
cinc països:
• La Fundació Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat

eHealth Eurocampus
El projecte, liderat per l’EPM, té com un dels seus objectius
millorar l’adequació i la qualitat de l’ensenyament superior
en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’àmbit de la salut mitjançant la cooperació i la mobilitat transnacionals. També té l’objectiu de promoure l’ocupació dels joves a través de l’adaptació dels programes de formació a les necessitats del mercat de treball
—tenint en compte la diversitat de sistemes europeus de
salut— i proporcionar als estudiants competències empresarials, particularment adaptades a les TIC Salut.

• La Facultat d’Informàtica de la Universitat Politècnica de
Catalunya
• L’Escola Politècnica Superior de les Illes Balears
• La Fundació BIT
• La Universitat de Montpeller
• L’Escola d’Enginyeria ISIS de Castres
• La Universitat Glyndwr del País de Gal·les
• La Hochschule d’Ulm (Alemanya)
• La Universitat de Xipre
• L’EPM

→ Cartell de l’Escola d’Estiu de Wrexham, al País
de Gal·les. Imatge: Universitat de Wrexham Glyndwr.
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→ Seminari de formació del professorat del projecte
europeu eHealth Eurocampus a Montpeller. Imatge: EPM.
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→ Alumnes de l’escola d’estiu del projecte europeu eHealth
Eurocampus a Wrexham (País de Gal·les). Imatge: EPM.

Accions de l’eHealth Eurocampus
• Segona Escola d’Estiu «Una vida independent més
llarga»
Del 25 de juny al 6 de juliol, s’ha dut a terme a Wrexham
(País de Gal·les) la segona escola d’estiu sobre la temàtica
de la qualitat de vida i la longevitat. Hi han participat 47 estudiants i 13 docents de les àrees d’informàtica i de ciències
de la salut de les universitats membres del projecte.
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• Seminari «Reptes en les TIC Salut per a l’accessibilitat, la inclusió i la rehabilitació mitjançant les
noves tecnologies»
Del 5 al 9 de novembre s’ha desenvolupat un seminari de
formació per a professionals de la salut i escoles membres a
la Universitat de les Illes Balears, a Palma. En total, ha comptat amb 23 participants, la majoria docents, procedents dels
centres socis del projecte.
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Cap de Formentor a la serra
de Tramuntana, patrimoni
mundial per la UNESCO.
Imatge: Arxiu UIB/AETIB.

EL COMPTE
ADMINISTRATIU 2018

Apartat de funcionament
Despeses

2018: Un cicle pressupostari complet
El compte administratiu de l’exercici 2018 reflecteix la implementació, «a ritme de creuer», del nou full de ruta i del
pla d’acció que hi està vinculat. A causa de l’aplicació de
l’article 155 —que ha capgirat el calendari reglamentari—,
a títol excepcional el debat d’orientació pressupostària s’ha
celebrat el 14 de juny del 2018, i l’adopció del pressupost
del 2018, durant una segona sessió el mateix dia. Els comptes del 2018 han estat aprovats, sota la nova presidència de
les Illes Balears, durant la sessió del 19 de març del 2019.
No obstant això, per al Pla d’acció 2018-2020, que inclou
68 accions concretes, 47 s’han dotat de crèdits de pagament per a aquest exercici, però només 32 s’han pogut posar en marxa realment. Això representa una taxa del 68%
per a un nivell de despeses de l’ordre de 413.500 € (a banda
de la massa salarial i de l’administració general); és a dir, un
35% de les despeses reals d’aquest exercici.

Gràcies al full de ruta adoptat l’any 2017, el Pla d’acció de
l’EPM ha funcionat a ple rendiment aquest 2018, la qual
cosa s’ha traduït en despeses que han augmentat un 63%
respecte a l’exercici anterior (1.177.000 € en comparació
amb els 720.400 euros de l’any 2017).
Les despeses generals han representat 352.700 €, cosa que
significa un augment del 42% respecte a l’exercici precedent
(247.700 €). Amb un import de 461.200 €, la massa salarial
també ha augmentat, de prop del 44%, respecte a l’exercici
anterior, i ha tornat als nivells de l’any 2015. Aquest augment
s’explica perquè el nivell de la massa salarial de l’any 2017 va
ser excepcionalment baix a causa del període de reestructuració dels efectius, atès que diversos treballadors van marxar
durant aquell any (cf. Informe d’activitat del 2017).
Les altres despeses de gestió corrent han augmentat un
31%, fins a 343.800 € (261.300 € l’any 2017). L’increment
d’aquest capítol es deu bàsicament als reemborsaments de
la part de subvenció europea del programa Erasmus+, rebu-

Despeses de gestió

Altres despeses

Despeses de personal

Operacions financeres
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→ Elaboració: EPM
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Evolució de les despeses per tipologia del 2015 al 2018

Total de despeses
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Repartiment brut de les despeses per tipus de política pública
→ Elaboració: EPM

57.086 €

7.631 €

Administració general i recursos humans

160.729 €

Comunicació
Cultura

105.958 €

688.682 €

Medi ambient i desenvolupament sostenible
Ensenyament superior i recerca

137.003 €
19.933 €

da per l’entitat com a líder del projecte eHealth Eurocampus en l’àmbit de l’ensenyament superior, així com a l’ingrés
de les subvencions originades per les convocatòries de projectes culturals.

Innovació i desenvolupament econòmic
Turisme

Ingressos repartits per política pública
→ Elaboració: EPM

Ingressos

616.174,94 €
59%

30.000,00 €
3%
15.000,00 €
2%
146.763,36 €
14%

Els ingressos representen 1.038.000 €, amb una pujada del
44% respecte a l’exercici anterior, atès que l’entitat s’ha beneficiat de les primeres transferències de les subvencions
europees per als cinc projectes en què ha participat, i que
representen el 30% dels seus ingressos (239.200 €).

64.373,08 €
6%

Inversió
L’apartat d’inversió correspon a la part de balanç de la
comptabilitat privada d’on s’extreu la instrucció comptable
M71. Com a recordatori, permet al lector entendre millor el
patrimoni (actiu) de l’entitat i el seu mode de finançament

166.081,20 €
16%
Innovació i desenvolupament econòmic
Turisme
Medi ambient i desenvolupament sostenible
Cultura
Ensenyament superior i recerca
Administració general i comunicació
institucional
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Evolució dels ingressos per tipologia del 2015 al 2018
→ Elaboració: EPM
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Repartiment per tipus d’ingressos
→ Elaboració: EPM

14.125 €
239.267 €

(passiu) mitjançant un préstec o amb fons propis (l’estalvi
de funcionament esmentat a l’apartat d’inversió).

Despeses
L’any 2018, l’EPM ha finalitzat la implantació de la seva
nova seu amb l’adquisició de mobiliari i d’un sistema informàtic de videoconferència. Aquestes despeses han representat 53.800 €.

Ingressos
Els ingressos d’inversió del 2018 han consistit únicament
en estalvi alliberat per cobrir la necessitat de finançament,
per un import de 100.800 €, i en les escriptures financeres
d’amortització dels béns adquirits amb anterioritat, per un
import de 19.100 €.
785.000 €
Participació dels membres
Subvencions europees
Altres ingressos
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L’estoc de deute de l’entitat, a 31 de desembre de l’exercici,
equival a zero.
L’assemblea general ha aprovat i validat, el 19 de març del
2019, la concordança perfecta dels resultats entre el compte administratiu i el compte de gestió de l’exercici 2018:
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Resultats
(A) Resultat de l’exercici

- 138.629,83 €

(B) Excedent anterior traslladat

1.548.474,72 €
1.409.844,89 €

(A+B) Resultat acumulat al tancament
(C) Romanent d’inversió de l’exercici

66.133,29 €

(D) Romanent d’inversió traslladat

- 59.589,59 €
6.543,70 €

(C+D) Romanent d’inversió acumulat al tancament
→ Elaboració: EPM

Evolució del resultat de 2015 a 2018
→ Elaboració: EPM
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Administració general
i recursos humans
L’any 2018 ha estat el primer any de funcionament, a la
nova seu, d’un equip jove i reestructurat.
Sota l’autoritat dels presidents Carles Puigdemont i, després, Quim Torra, un cop elaborats el projecte de direcció i
el projecte d’administració, la gestió duta a terme pel director general ha girat al voltant de tres objectius:
• La cohesió d’un equip ric en diversitat.
• El full de ruta assignat.
• La posada en marxa del pla d’acció.

àmbits dels programes europeus, la direcció de projectes,
les licitacions, les llengües de treball de l’entitat o la buròtica aplicada.
També s’ha implementat una formació interna per ajudar
l’equip a posar en pràctica la cultura, consistent a compartir
el coneixement i apostar per la intel·ligència col·lectiva.
Internament, la direcció també ha tornat a endegar el projecte de revisió del conveni i dels estatuts de l’EPM per incloure-hi la fusió de les regions franceses de LlenguadocRosselló i Migdia Pirineus, que actualment formen la regió
d’Occitània, així com el canvi de seu de Tolosa de Llenguadoc a Perpinyà, al «Centre del Món».
Pel que fa a la promoció exterior, l’entitat vol ser un actor
compromès amb la xarxa d’agrupacions europees de cooperació territorial (AECT), liderada pel Comitè de les Regions.

Entre les tasques dutes a terme per cohesionar l’equip, podem destacar la creació d’eines de gestió, com el primer
reglament del temps de treball de l’entitat, el primer reglament intern de licitació pública i guia dels licitadors públics,
la digitalització de les actes i la revisió de les regles relatives
als encàrrecs i desplaçaments.

Aquest compromís s’ha traduït, entre altres, en la participació i el suport actiu de l’EPM al projecte de Reglament europeu relatiu a un mecanisme per superar els obstacles jurídics i administratius en un context transfronterer.

D’altra banda, diversos treballadors han pogut beneficiar-se de formacions d’integració laboral, sobretot en els

En matèria específica de recursos humans, la massa salarial
ha augmentat un 44%. L’exercici del 2017 constituïa un any
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Estatus dels treballadors

Repartició Homes / Dones

→ Elaboració: EPM

→ Elaboració: EPM
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→ Equip de l’EPM al Palau de la Generalitat de Catalunya. Imatge: EPM.
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→ Assemblea general de l’EPM a Barcelona.
Imatge: EPM.

de reestructuració excepcional. De fet, la massa salarial s’ha
estabilitzat l’any 2018 al nivell del 2015. Actualment representa 461.200 €, és a dir, un 39,8% de les despeses reals de
funcionament de l’entitat. L’any 2018 ha estat marcat pel
trasllat als serveis estatals de la treballadora de coordinació
pressupostària i de recursos humans i per l’acollida d’un estudiant universitari en pràctiques durant sis mesos com a
responsable de projectes per a les temàtiques de turisme i
desenvolupament sostenible. Finalment, per pal·liar la baixa
per paternitat del responsable de comunicació s’ha contractat una persona durant dos mesos per substituir-lo.
Al si d’aquest equip de vuit agents, els equilibris resulten
més delicats de fer i l’exercici 2018 ha accentuat la infrarepresentació femenina al si de l’equip. En canvi, l’indicador
de diferència de remuneracions segueix estable, atès que se
situa en 2,8.
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→ Assemblea general de l’EPM a Barcelona.
Imatge: EPM.
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