
 
 

Perpinyà, a 22 d’octubre de 2020 

 

NOTA DE PREMSA 

 

LA REGIÓ D’OCCITÀNIA AGAFA EL RELLEU DE LA PRESIDÈNCIA DE 

L’EUROREGIÓ 

 

 

La nova presidenta de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, Carole Delga, posa l’èmfasi en la 

implicació dels ciutadans i, més particularment, dels joves per dur a terme les missions de 

cooperació territorial que seguiran el balanç clarament positiu resultant de la presidència del 

Govern de les Illes Balears. 

 

Carole Delga, presidenta de la Regió d'Occitània / Pirineus- Mediterrània, Francina Armengol, 

presidenta del Govern de les Illes Balears, i Pere Aragonès, vicepresident del Govern en 

substitució de la presidència de la Generalitat, Conseller d'Economia i Hisenda de Catalunya, 

s'han reunit aquest dijous 22 d’octubre per formalitzar el traspàs de la presidència de 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània; la Regió d’Occitània pren així el relleu del Govern de les Illes 

Balears. 

El balanç molt positiu expressat pels representants, amb el Govern de les Illes Balears al 

capdavant, mostra la seva satisfacció pel rol que l’Euroregió ha assumit com a pol de 

cooperació territorial a la conca mediterrània i a Europa, que acredita la voluntat forta i 

reiterada de compromís dels tres membres. Això és visible en els eixos principals que han guiat 

la presidència del GOIB, "amb i per a la ciutadania", és a dir innovació i sostenibilitat, 

especialment en termes de turisme i medi ambient. Ho demostren projectes europeus a gran 

escala com PSAMIDES o recentment Wat’SaveReuse, liderat per l'EPM per a la reutilització i 

reducció del consum d’aigua en el sector turístic. Els aspectes culturals i lingüístics que 

conformen la riquesa del territori euroregional constitueixen un altres pilar dels projectes 

desenvolupats. 

Tots els responsables que han intervingut, han subratllat la importància de la capacitat 

d'adaptació i resiliència de l'entitat, que ha creat un Fons d'ajut de 700.000 € per lluitar contra 

els impactes econòmics de la crisi generada per la COVID-19. 



 
 

Carole Delga, per la seva part, ha subratllat els punts que uneixen els tres territoris abans 

d’exposar diverses qüestions que haurien d’ajudar a definir el futur full de ruta de l’Euroregió, 

per l'horitzó 2030. A més de l’acció conjunta com a resposta davant d'aquesta crisi sense 

precedents, ha insistit en el fet que l'EPM, possiblement ampliada, s'ha de situar el més a prop 

possible dels ciutadans i, més particularment, dels joves. Com a líder de projectes, l’Euroregió 

haurà de contribuir a proporcionar solucions als desafiaments de la mobilitat, el turisme, 

l’agricultura, les llengües i la cultura. 

Els líders polítics de Catalunya, les Illes Balears i la Regió d'Occitània han felicitat de forma 

unànime els diversos equips i desitgen poder augmentar encara més la seva cooperació. 

 

 

 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) 

Creada el 2004 i amb seu a Perpinyà, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània vol ser un pol de 

desenvolupament sostenible basat en la innovació, la integració social, ambiental i 

econòmica del territori, però també construir una Europa unida, solidària i propera als 

ciutadans. 

L’EPM també pretén consolidar la influència de les regions membres en l'entorn europeu, 

contribuir activament a les seves polítiques i tenir la capacitat de mobilitzar fons europeus a 

favor dels seus territoris. 

A més, l’Euroregió participa activament en la preparació i implementació de les polítiques 

europees, especialment en el marc de la nova política de cohesió 2021-2027. 
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