
  
 

 

NOTA DE PREMSA 

Perpinyà, a 15 d’octubre de 2020 

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) celebrarà el traspàs de presidència durant 

l’Assemblea General del 22 d’octubre de 2020. 

Francina Armengol i Socias, Presidenta del Govern de les Illes Balears, passarà el 

relleu de la presidència de l’EPM a Carole Delga, Presidenta de la Regió 

d’Occitània. 

Es farà el balanç dels vint darrers mesos, en que l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

s’ha confirmat com a actor clau de la cooperació a nivell europeu i es presentarà 

el programa de la nova presidència per als dos propers anys. 

 

En 2020 s’ha de destacar que l’EPM ha actuat unida per fer front a la Covid-19 amb 

un fons d’ajut específic per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i tornar a impulsar 

l’economia dels territoris que l’integren. 
 

La presidència rotatòria de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) es traspassarà del Govern de les 

llles Balears a la presidència de la Regió d’Occitània durant l’Assemblea General de l’entitat, que es 

celebrarà el dijous 22 d’octubre de 2020. Aquest certament tindrà enguany un format diferent a 

l’habitual, ja que per les circumstàncies generades per la pandèmia, es realitzarà per 

videoconferència des de Palma, Tolosa de Llenguadoc i Barcelona. 

L’Assemblea General, a les 9.00h, permetrà la votació de diversos punts a l’ordre del dia, abans de 

deixar pas a l’acte de traspàs de presidència de l’AECT (Agrupació Europea de Cooperació 

Territorial), a les 11.00h. 

La Presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol i Socias, estarà acompanyada per 

la Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez Grau, així com pel Director General 

de Relació Exteriors, Antoni Vicens i Vicens, amb la presència a Palma de Xavier Bernard Sans, 

Director General de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Des de la Regió d’Occitània, rebrà la 

presidència de l’EPM, Carole Delga, Presidenta, acompanyada pel Vice-President Guillaume Cros 

encarregat dels Afers i fons europeus, de la cooperació al desenvolupament, de l’avaluació i 

prospectiva. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, assistiran a l’acte Pere Aragonès i Garcia, 

Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat i Conseller d'Economia i 

Hisenda, en presència de Bernat Solé i Barril, Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència i d’Alfonso Gonzalez Bondia, Director General d'Afers Europeus i Mediterranis. 

En el transcurs d’aquesta cerimònia, es farà el balanç d’aquesta etapa de presidència del Govern 

de les Illes Balears de més de divuit mesos, abans que la nova presidència de la Regió d’Occitània 

presenti el seu programa per als dos propers anys. 

 



  
 
Els tres territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània expressen una voluntat marcada i 

renovada de cohesió i de compromís per dur a terme els projectes i objectius comuns, basats en la 

ciutadania, la cultura, el turisme, el medi ambient, la innovació, la recerca i l’ensenyament superior, 

per un desenvolupament sostenible i apostant per l’excel·lència en tots aquests àmbits.  

Enguany, per permetre una sortida a la crisi generada pel context de COVID-19 en tots els sectors 

esmentats, els membres de l’EPM han apostat per la creació del Fons d’Ajut euroregional, el termini 

per presentar les candidatures corresponents del qual segueix obert fins al 31 d’octubre. Es poden 

descarregar totes les informacions relacionades amb aquest fons solidari al web de l’Euroregió: 

http://www.euroregio.eu/ca/ajudes-i-subvencions 

En un context més ampli, l’EPM ha seguit desenvolupant el seu posicionament a nivell europeu, entre 

d’altres a través de la tasca realitzada amb els seus socis de MedCoopAlliance, aliança de 

cooperació a nivell de la conca mediterrània, i de nous projectes europeus com PSAMIDES, per 

exemple, que s’emmarca en el programa MED, i l’objectiu del qual és optimitzar el funcionament 

dels ports petits i mitjans mitjançant la implantació d’eines innovadores.  

 

 L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial nascut l’any 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’ha ostentat la presidència rotatòria des del febrer del 

2019 fins al 22 d’octubre del 2020. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’havia dotat d’un full de ruta per 

al trienni 2018-2020, comprometent-se a actuar amb i per a la ciutadania del territori; desenvolupar 

l’ecosistema euroregional de la innovació; contribuir al desenvolupament sostenible del territori i a 

aprofundir en la identitat euroregional, entre altres. 

L'EPM també té com a propòsit la consolidació de la influència de les regions membres en l'escenari 

europeu, contribuir activament en les seves polítiques i ser capaç de mobilitzar-se respecte als fons 

europeus a favor dels seus territoris. 

L'any 2009, l'EPM es va convertir en una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), una 

estructura jurídica de dret comunitari que dota l'entitat de personalitat jurídica i li permet dur a terme 

actuacions comunes i presentar-les als diversos programes europeus existents. Les institucions 

membres de l'EPM disposen així d'un marc on recolzar-se per mancomunar recursos i accentuar les 

complementarietats. L’AECT Pirineus Mediterrània disposa de 5 comissions de treball encarregades 

de dur a terme els seus objectius en les àrees temàtiques de innovació i desenvolupament econòmic, 

desenvolupament sostenible, turisme, cultura i ensenyament superior i recerca. Entre els objectius de 

l’AECT, es troba la preparació i presentació de projectes a convocatòries d’ajuts a la Unió Europea 

emmarcades en programes de cooperació territorial. 
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