
 

 

Perpignan, 8 de novembre de 2021 

NOTA DE PREMSA 

A la COP26, l’Euroregió reforça el seu compromís d’acció conjunta per fer 

front a l’emergència climàtica 

L'Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) presenta el seu Pacte euromediterrani  

per a la Mitigació i l'Adaptació al Canvi climàtic durant la COP26. 

Representants polítics dels tres territoris que conformen l’EPM – les Iles Balears, Catalunya i la 

Regió d’Occitània – s'han desplaçat a Glasgow per donar a conèixer el seu posicionament 

pel que fa a la urgència climàtica, comprometent-se a actuar conjuntament per 

desenvolupar solucions sostenibles. 

Seguint de ple el seu nou full de ruta 2021-2030, l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) s’ha sumat a la 

COP26 amb una delegació de les seves tres regions membres, que ha presentat el posicionament comú 

per a l’implementació d’accions destinades a frenar el canvi climàtic i a fer front als seus impactes, que 

afecten especialment els seus territoris més vulnerables, insulars, costaners i muntanyencs.  

Mantenint sempre com a objectiu construir un futur resilient compartit, l’EPM ha insistit en el seu 

compromís d’acció conjunta per aplicar el seu Pacte euromediterrani per a la Mitigació i l’Adaptació al 

Canvi climàtic, basat en les polítiques que ja s’estan desenvopant en els territoris que en forment part.  

Les representants dels membres de l’EPM – na Agnès Langevine, vicepresidenta de la Regió d’Occitània 

/ Pirineus-Mediterrània, responsable del Clima, Pacte verd i Habitatge sostenible, en representació de 

Carole Delga, presidenta de la Regió d’Occitània i presidenta actual de l’Euroregió, en Juan Pedro 

Yllanes, vicepresident i Conseller de Transició energètica i Memòria democràtica del govern de les Illes 

Balears, i na Teresa Jordà, Consellera de l’Acció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat 

de Catalunya – han subratllat els eixos principals de les accions per desenvolupar per a aquesta 

cooperació euroregional al nivell climàtic. 

Mitjançant nous models de gestió que permetin mitigar l'impacte de l'activitat humana i administrar de 

manera sostenible els recursos – entre els quals, l'aigua, mesures urgents d'adaptació a les zones 

costaneres afectades per tempestes cada vegada més importants, però també per la sequera o 

l'elevació del nivell del mar, preservació més important dels ecosistemes i de la biodiversitat, energies 

renovables i la reducció de les emissions de gasos a efecte hivernacle, governança que integri la 

societat en la seva totalitat…  

D’acord amb els objectius de la Unió Europea i el seu Pacte verd, l'Euroregió desitja continuar a ésser un 

motor a Europa i a tota la conca mediterrània, d'una cooperació dirigida a la resiliència i a la 

sostenibilitat dels seus territoris, amb polítiques concretes i innovadores, que es podran difondre molt més 

enllà del territori euroregional. Tal com l'han recalcat els seus membres, ara ha vingut el temps d'actuar. 

 

  

https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf
https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio#posicionaments-i-full-de-ruta
https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio#posicionaments-i-full-de-ruta


 

 

Per saber-ne més: 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb 

el suport de la Unió Europea, que el 2009 es va formar com a AECT (Agrupació europea de cooperació 

territorial). L’Euroregió està formada pels governs de la Generalitat de Catalunya i les Illes Balears i de la 

Regió d’Occitània / Pirineus-Mediterrània, que n’assumeix la presidència rotativa des de l’octubre del 

2020 (vegeu Memòria d’activitat 2020). Les línies d’accions seguides per l’Euroregió estan definides en el 

seu nou full de ruta per al període 2021-2030:  

https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio#posicionaments-i-full-de-ruta 
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