
EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

El 30 de juliol de 2021

XARXA D'ALIMENTS DE QUALITAT 

DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA



Macro dígits de l'Euroregió

Amb 109.823 quilòmetres quadrats, l'EPM cobreix un territori 
més gran que 16 dels 28 països europeus.

Amb uns 15 milions d'habitants, l'EPM té una població 
superior a 19 dels 27 països europeus.

L’EPM és també un territori molt atractiu, amb un Producte
Interior brut (PIB) de 430.000 milions d' euros.



Xifres macro per a l'Euroregió

Un potent sector de R+D: 
600.000 estudiants i professors, 100.000 investigadors, 1.100 MEUR en 
Horitzó 2020. 
Infraestructures de recerca a nivell internacional (Sincrotró Alba, 
centres de recerca de l'ESA, Mare Nostrum 5 Supercomputadora, 
centre de coordinació de l'ITER...).

Destinació turística líder a Europa: 52 milions el 2019 (CAT 19, IB 17, 
OCC 16).

Un territori amb més de 35 zones naturals terrestres, marines i 
costaneres.

Tres regions que tenen com a objectiu la sobirania energètica pel 
2030.



Una de les primeres AECT d'Europa

L'Euroregió Pirineus Mediterranis és un projecte polític de 
cooperació territorial que va néixer el 2004 gràcies a la 
voluntat dels governs de Catalunya, de les Illes Balears i 
la regió d'Occitània.

El 2009 es va crear definitivament l’Agrupació Europea 
de Copperació Territorial.

Des de l'octubre de 2020, el Govern de la Regió 
d'Occitània assumeix la presidència d'aquesta institució.



Un actor clau en el futur d'Europa

Involucrat en 7 projectes de cooperació europea amb 10 països, 
12 regions, 40 parts interessades (7,5 MEUR en total).

Participació en 6 programes europeus sectorials o territorials 
(Europa Creativa, Erasmus +, LIFE, INTERREG MED, Europa, Sudoe).



Xifres clau de la Euroregió AECT

PRESSUPOST ANUAL TOTAL DE L'EPM, aproximadament : 1.500.000 €

PLA D'ACCIÓ 2020 : 1.200.000 €

Fons COVID-19 : 700.000 €

PERSONAL : 10 PERSONES INCLOENT 4 TÈCNICS DE PROJECTES



Nou full de ruta: Construir un futur resilient per al 2030

• 1 - Respondre a les emergències climàtiques i mediambientals i accelerar la 
transformació ecològica i energètica dels nostres territoris 

• 1.1 Preservar i posar en valor el nostre patrimoni natural i la nostra biodiversitat.

• 1.2 Preservar els nostres recursos, especialment l’aigua, particularment 
amenaçada pel canvi global i les activitats humanes.

• 1.3 Contribuir a aconseguir la sobirania energètica per al 2030.

../../Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf


Nou full de ruta: Construir un futur resilient per al 2030

• 2. Promoure una economia innovadora i resilient, circular i neutra en 
carboni, recolzada per la transició digital.
• 2.1 Invertir en una economia circular de primer ordre.

• 2.2 Assegurar una ordenació equilibrada del territori.

• 2.3 Donar suport als actors socioeconòmic en els sectors estratègics del nostre 
territori, promovent sinergies entre ells.

../../Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf


Nou full de ruta: Construir un futur resilient per al 2030

• 3. Millorar la inclusió dels ciutadans facilitant la seva participació i 
mitjançant la promoció de la nostra diversitat cultural.
• 3.1 Promoure els valors euroregionals i la participació ciutadana.

• 3.2 Actuar per una major solidaritat tot sostenint el coneixement i intercanvis 
entre tots els agents del territori.

• 3.3 Donar als joves un paper clau al si de l'Euroregió.

../../Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf


Nou full de ruta: Construir un futur resilient per al 2030

• 4. Respondre a l'ambició mediterrània dels nostres territoris.
• 4.1 Treballar per fer de l'Euroregió un actor obert a la cooperació a la 

Mediterrània.

• 4.2 Posicionar-se com a actor de referència en totes les grans xarxes
estratègiques europees i mediterrànies.

../../Feuille-de-route-2021-30_EPM_FR.pdf


Xifres clau del Fons COVID-19

• Un ecosistema innovador per a l'autosuficiència alimentària. 200 KEUR, 5 projectes

• Un suport per la cooperació entre Universitats i classes en línia.

• Un destí turístic més resilient.

• Un fons cultural per als creadors més joves i digitalització 

• Noves formes de fomentar els sectors ambientals 

• Fomentar l’economia circular i la inclusió social 

L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l’Euroregió Pirineus Mediterrània



El nou RIS3 de l'Euroregió per al 2027

DIS 1
Gestion ma îtrisée 

de l’eau et 

valorisation des 
ressources   maritimes

DIS 2
Santé  digitale 
et thérapies 

émergentes

DIS 3
Agriculture et industrie

agro-alimentaire

territorialisée

DIS 4
Tourisme sain, 
sûr, durable 

et dynamique
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Gestion durable de l’Eau
Usages

Assainissement

Risques

Schéma des domaines d’innovation stratégiques de la S3 2021-2027

Économie bleue
Valorisation des ressources (EMR, 

biodiversité…)

Océanographie

Santé digitale
Outils numériques d’aide au 
diagnostic

Dispositifs connectés / intégrés
Téléconsultations et télémédecine

Thérapies émergentes
Thérapie génique
Médicaments de thérapie innovante
Nouvelles technologies pour les 
thérapies

Nouveaux modè les touristiques
Tourisme littoral

Agrotourisme
Tourisme de bien-être

Tourisme quatre-saisons

Tourisme et numérique
Intégration de solutions et 

de technologies 
numériques

Gestion durable des ressources
Circuits courts

Gestion de l’eau et irrigation

Développement de bio solutions

Évolution des pratiques face 

aux transitions

Intégration des outils numériques
Mutation des métiers
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L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Un ecosistema innovador per a la sobirania alimentària.

Projecte Agri & Aigua: 

Líder: Agrisudoe

Socis: CWP (CAT), BIOIB (IB), Coopérative Agricole Occitane 

Subvenció: 25.000 EUR 

Conferència sobre l'impacte del consum d'aigua en l'agricultura (bones 

pràctiques) 



L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Un ecosistema innovador per a la sobirania alimentària.

Projecte KmCat (CAT): 

Líder: Cooperativa Km cat

Socis: Cooperatives La Plaine du Roussillon (OCC), Sa cooperativa (IB) 

Subvenció: 79.000 euros. 

Ús de sistemes logístics digitals i criptomoneda per estructurar les cooperatives
entre elles. 



L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Un ecosistema innovador per a la sobirania alimentària.

Projecte Meta code: 

Líder: Carmen Lara Manes (OCC) 

Socis: Centre de Regulació Genòmica (CAT), UIB (IB), CNRS Banyuls (OCC) 

Subvenció: 10.000 EUR. 

Treball sobre l'impacte ambiental en la genòmica d'espècies de peixos, prova d'ADN en 

curs. 



L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Un ecosistema innovador per a la sobirania alimentària.

Projecte Providentiel Coquillages: 

Líder: Providentiel Coquillages (OCC) 

Socis: Institut Français de la Vigne (OCC), Front Rovira Agricola SL (CAT), APAEMA (IB) 

Subvenció: 61.000 EUR

Prova que consisteix en moldre petxines i espargir-ne la pols en diversos llocs pilot. 



Altres projectes euroregionals destacables

Projecte WATSAVEREUSE:

• Líder: EUROREGIÓ 

• Socis: ACA, EURECAT, CWP (CAT), CLIQIB, ABAQUA. AETIB (IB), ADOCC, AQUAVALLEY 
(OCC)

• Pressupost: 1.575.000 EUR 

• Sensibilització sobre la reutilització i estalvi d'aigua en el sector turístic i lobbying per 
canviar les legislacions. 

• https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/watsavereuse

L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

https://www.euroregio.eu/fr/projets-europeens/watsavereuse
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/watsavereuse


Altres projectes euroregionals destacables

Vinadapt:

• Socis: Fundació Empresa i clima (CAT), Bodegas Binifadet sl (IB), Chambre régionale 
d'Agriculture Languedoc-Roussillon

• Pressupost : 50.000 EUR 

• Promoure la transferència de coneixement per desenvolupar l'adaptació als efectes del

canvi climàtic en el sector vitivinícola. 

L'impacte de la Covid19 en la cooperació territorial 
de l'Euroregió Pirineus Mediterrània





Gràcies per la seva participació 

Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT | Eurorégion Pyrénées Méditerranée GECT

El Centre del Món
35, Boulevard St Assiscle

CS 32032
66011 Perpinyà Cedex / Perpignan Cedex

França / France
Tel. +33 448 22 22 34 / +33 687 83 27 85

courrier@euroregio-epm.eu

www.euroregio.eu | Facebook.com/Euroregió | twitter: @ Euroregió | LinkedIn
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https://www.linkedin.com/in/euroregion-pyr%C3%A9n%C3%A9es-m%C3%A9diterran%C3%A9e-987864146/

