Perpinyà, a 20 de novembre de 2020

NOTA DE PREMSA

El 24 de novembre, la Mediterranean Cooperation Alliance
celebra els 25 anys del Barcelona Process i continua la
seva tasca conjunta cap a una Estratègia Regional
renovada per a la Mediterrània

MedCoopAlliance continua ampliant la seva xarxa consolidada per
implementar instruments de governança multinivell considerats
actius clau per a una autèntica cooperació transnacional
La resiliència i la recuperació de la crisi deguda a la COVID-19 a la
conca mediterrània, una millor integració de solucions a nivell
territorial o fomentar la complementarietat són punts clau a
desenvolupar

El 24 de novembre, de 9.30 a 13.00h, tindrà lloc el webinar de reunió i sessió de
debat “cap a una renovada Estratègia Regional per a la Mediterrània +25”
organitzada per la Mediterranean Cooperation Alliance en el marc del 25è
aniversari del Barcelona Process. En aquest context, els participants volen agrair
especialment a la Generalitat de Catalunya el seu gran suport i compromís amb
l'Aliança.
Aquesta reunió de MedCoopAlliance és una prova de la cooperació reforçada i
formalitzada entre els seus membres actuals – Euroregió Pirineus Mediterrània, CPMR
Intermediterranean Commission, MedCities, Arco Latino, Euroregió Adriàtica Jònica –
així com amb altres actors clau de la cooperació a la conca mediterrània.
MedCoopAlliance és una plataforma multilateral i multinivell que agrupa diferents
xarxes d’administració pública subestatal a la regió mediterrània. Des que es va
posar en marxa el Barcelona Process, projectes internacionals a gran escala, així
com un gran nombre d’iniciatives locals i regionals, han contribuït a crear una xarxa
consolidada de cooperació que ha afectat directament la vida de milions de

ciutadans. En aquest context, una governança multinivell es considera un aspecte
clau per a l’èxit de la cooperació a la regió mediterrània.
L’Alliance aprofitarà l’ocasió d’aquest seminari web per debatre sobre aspectes
fonamentals de la cooperació mediterrània i subratllarà com l’aliança pot afrontar
els principals reptes cap a una conca Med més resistent. A més, s'analitzaran les
conclusions del document de política sobre governança de la cooperació territorial,
autoritats locals i regionals a la Mediterrània.
Aquí trobareu l’enllaç de registre:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_F1AyVFsDSA6269vcO2Blqg, així com
el programa detallat adjunt al comunicat de premsa.
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