
  
  

 

 

   NOTA DE PREMSA 
 
Palma, 4 de maig del 2020 

 
 

La Mediterranean Cooperation Alliance es reuneix per 

abordar les accions post-Covid-19 
 

Els membres de la Mediterranean Cooperation Alliance –integrada per les xarxes de la 

Comissió Inter Mediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes, Arc 

Llatí i MedCities i les Euroregions Adriàtica Jònica i Pirineus Mediterrània– s’han reunit 

recentment de forma virtual per elaborar una declaració comuna sobre les accions que 

projecta per fer front a l’escenari que s’està dibuixant arran de la pandèmia causada pel 

virus Covid-19. 

 
En aquesta declaració, la Mediterranean Cooperation Alliance demana a la Unió 
Europea i a altres actors estatals i multilaterals que dediquin més recursos i programes 
específics per donar suport als governs locals i a altres organismes subestatals al mateix 
temps que aposti per una coordinació més gran. 
 
En aquest sentit, amb motiu de la crisi generada per la Covid-19, la Mediterranean 
Cooperation Alliance demana que, en un moment on determinats actors tenen 
temptacions d’actuar unilateralment, ara més que mai es fa necessària la cooperació  
entre actors i més, de cara a la conca mediterrània. 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 
amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència 
rotatòria des de febrer del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de 
ruta per al període 2017-2020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius:  
 
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori  
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació  
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori 
d) Aprofundir en la identitat euroregional 
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