
 

 

 

 

 

Perpinyà, el 27 de gener de 2022 

NOTA DE PREMSA 

EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA: LES REGIONS D’OCCITÀNIA, 

CATALUNYA I ILLES BALEARS JUNTES A BRUSSEL·LES 

PER A LA COHESIÓ DEL SEU TERRITORI 

Una delegació euroregional s’ha traslladat aquest dijous, 27 de gener de 2022, a Brusel·les, 

per presentar l’entitat, les seves accions i el seu nou full de ruta 2021-2030 davant de 

comissàries i representants europeus. 

Els membres que composen l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM): el Govern de les Illes 

Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d’Occitània, que actuelment n’assumeix la 

Presidència de torn, desitgen reforçar a través d’aquestes trobades, el rol motor de 

l’estructura de cooperació territorial que és l’Euroregió, exemple de la construcció 

de l’Europa de les Regions.  

Aquesta jornada també ha permès anunciar la creació d’un Parlament euroregional dels 

Joves, amb la joventut com a prioritat per a l’Euroregió aquest 2022. 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) segueix guanyant visibilitat a nivell europeu. Una 

delegació dels seus territoris membres, constituïda per Nadia Pellefigue, Occitània, Rosario 

Sánchez Grau, Illes Balears, i Victòria Alsina Burgués, Catalunya, s’ha desplaçat a Brusel·les per 

tal de reunir-se amb importants representants de les institucions europees. Les converses han 

permès encetar o aprofondir el contacte amb agents tan decisius com Elisa Ferreira, 

Comissària europea a la Cohesió i Reformes, Apostolos Tzitzikostas, President del Comitè de 

les Regions, Marius Vaščega, cap de Gabinet del Comissari al Medi ambient, Oceans i Pesca, 

Virginijus Sinkevičius, o bé Younous Omarjee, diputat europeu, President de la Comissió de 

Desenvolupament regional al Parlament europeu. 

 

 

Objectius principals de les reunions:  

1. Presentar l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM): una Euroregió històrica i única, 

constituïda com a AECT des del 2009, que respon a les prioritats de l'UE gràcies al su ambiciòs 

full de ruta euroregional 2021-2030. 

2. Ser una sòcia clau per a les institucions europees (CE) en l’àmbit de la política de 

cohesió a la conca mediterrània i pel que fa a les qüestions de governança multinivell per a 

la cooperació territorial europea. 

3. Recalcar que l'EPM és un territori innovador altament implicat en la política de cohesió.  

4. Destacar la necessitat de recolzar encara més les AECT de la conca mediterrània com 

a territoris específics que podrien ser un bon exemple d’èxit per a l'equilibri de la política de 

cohesió, així com una força de proposta per preparar la propera generació d'objectius dels 

fons de cohesió. 

https://www.euroregio.eu/
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf
https://www.euroregio.eu/sala-de-premsa#informes-activitat


 

 

 

 

 

 

Nadia Pellefigue, Vicepresidenta de la Regió d’Occitània, en càrrec d’Educació superior, 

Recerca, Europa i Relacions internacionals, en representació de Carole Delga, actual 

presidenta de la Regió d’Occitània i de l’Euroregió Pirineus Mediterrània AECT (Agrupació 

europea de cooperació territorial), ha posat de relleu l’historial de la estructura, l’experiència 

i la voluntat d’innovació, que en fan un actor clau per a la cooperació territorial europea.  

“Estem avui a Brussel·les com a Euroregió per portar la veu dels nostres territoris, però també 

dels nostres valors humanistes i de les nostres accions conjuntes en línia amb els reptes prioritaris 

de la UE, com el Pacte verd europeu.  

Recolzant-se en iniciatives innovadores i sostenibles eixides de la societat civil, l’Euroregió 

contribueix a la construcció de l’Europa de les Regions de demà.  

Durant aquest any europeu de la joventut i de presidència d’Occitània per a l’Euroregió, 

volem fer de la nostra joventut, una prioritat. Coneixem el compromís del nostre jovent per al 

clima i el futur del nostre planeta. Volem associar-los per exemple en les qüestions de 

contaminació per microplàstics al Mediterrani amb l’acció Let’s Clean Up Europe o amb el 

Forum mediterrani dels Comitès Econòmics i Socials euroregionals previstos per finals del 2022, 

que proposarà exemples ciutadans de solucions innovadores per als territoris de la conca 

mediterrània.  

Per anar més lluny, i permetre a les nostres joves de ser actors del canvi, hem decidit avui, 

Occitània, Catalunya, Balears, crear un Parlament dels joves de l’Euroregió, per associar-los 

de ple als projectes” 

Per part del Govern de les Illes Balears, la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario 

Sánchez, ha incidit en què el full de ruta de l’EPM fins 2030 afronta “reptes” com la resposta “a 

les urgències climàtiques i mediambientals, per tal d’accelerar la transformació ecològica i 

energètica dels nostres territoris, o la promoció d’una economia innovadora, resilient i circular”. 

A més, subratlla l'esforç de l'EPM en matèria mediambiental: el territori depèn de la protecció 

de la seva biodiversitat, terrestre però també més particularment a nivell marítim. 

Així mateix, també ha traslladat a les reunions “la necessitat d’avançar en el 

desenvolupament de l’article 174 del Tractat de Funcionament de la UE pel que fa a l’atenció 

especial que s’ha de prestar als territoris insulars i les zones de muntanya”, dos components 

essencials de la geografia euroregional i la seva cohesió territorial; i ha defensat la importància 

d’augmentar el límit actual a les ajudes al transport de mercaderies. 

"L'Euroregió és un exemple únic de solidaritat entre els seus membres aglutinant temes rurals, 

muntanyencs i insulars, parlant amb una sola veu a nivell regional, mediterrani, nacional i 

europeu, capaç de mobilitzar-se en el marc de posicions com "L'hora d'actuar" presentat a la 

COP26 de Glasgow el novembre passat. 

Per a això, els seus membres insisteixen en la necessitat de donar suport a les euroregions i als 

seus territoris pel que fa al finançament específic dels fons de la política de cohesió, en base 

als objectius de l'article 174 del Tractat de Funcionament de la UE”. 

https://www.laregion.fr/
https://caib.es/govern/index.do?lang=ca


 

 

 

 

 

Victòria Alsina Burgués, Consellera de l’Acció exterior i Govern obert per al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, insisteix per la seva banda sobre l’importància d’una governança 

multinivell que permeti integrar diferents administracions, institucions y ciutadania amb la presa 

de decisions i el desenvolupament de les accions dutes a terme, valoritzada pel nou full de 

ruta 2021-2030 de l’Euroregió, i que fomenta encara més tot tipus de partenariats territorials, 

europeus i internationals, especialment a la conca mediterrània: 

“Els catalans tenim molts interessos en diferents àmbits que defensem des de Brussel·les, a la 

capital d’Europa. Avui ho fem acompanyats dels nostres bons aliats de l’Euroregió, amb qui 

no només duem a terme projectes de cooperació transfronterera, sino que també ens uneix i 

ens guia la mar Mediterrània. 

Els socis de l’Euroregió compartim la voluntat de crear una Europa més sostenible, competititva 

i cooperativa.” 

Insisteix sobre el paper clau de l’Euroregió, com n’és el cas a través de la MedCoopAlliance, 

per federar i respondre a les necessitats dels territoris, i participar a la governança a la 

Mediterrània en els principals programes de cooperació territorial europea.  

L’Euroregió ha sabut mobilitzar-se i reaccionar davant la crisi COVID tot dedicant un fons d’ajut 

específic de 700 000€ per incitar els actors del territori euroregional a treballar junts i a trobar 

solucions innovadores i sostenibles. 

Al maig es dedicarà una sessió de la Comissió REGI del Parlament europeu a les euroregions, 

durant la qual es presentarà l’Euroregió Pirineus Mediterrània com a cas exemplar. També serà 

present al 9è Forum de les Regions i Ciutats, els propers 3 i 4 de març, convidada pel Comitè 

de les Regions. Com l’ha indicat la Comissària Ferreira, l’EPM representa un territori estratègic, 

implicat en els propers programes europeus de cooperació territorial que s’estan elaborant, 

entre d’altres els programes Med i POCTEFA, seguint la proposta de l’Euroregió de presentar 

una àrea funcional litoral. 

 

  

https://web.gencat.cat/ca/inici
https://web.gencat.cat/ca/inici
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf
https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/210329_Final_MCA_Statement-Mediterranean-Agenda-1.pdf


 

 

 

 

 

Quant a: L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial 

nascut el 2004, organitzat en forma d’Agrupació europea de Cooperació territorial (AECT)  i 

que actualment està formada per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i 

la Regió d’Occitània, que n’ ocupa la presidència de torn des d’octubre del 2020, fins a 

finals de 2022. 

 

Algunes dades clau: 

 109 823 km2 i 16 milions d'habitants. 

 Un producte interior brut (PIB) de 430 000 milions d'euros en 2019. 

 Un sector I+D potent: 600 000 estudiants i docents, 100 000 investigadors, 1100 MEUR en 

Horitzó 2020.  

 Amb infraestructures de recerca de nivell internacional (Sincrotró Alba, centres de 

recerca de l'ESA, supercalculadora Mare Nostrum 5, centre de coordinació ITER...). 

 Un territori que té més de 35 espais naturals terrestres, marins i costaners. 

 Tres regions que volen ser, a l’horitzó 2030, regions a energia positiva. 

 

 

 

Per a més informació : 

Maïna GAUTIER  

Responsable de Comunicació 

AECT Euroregió Pirineus-Mediterrània 

El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | França 

Tel. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

maina.gautier@euroregio-epm.eu 

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion 

mailto:maina.gautier@euroregio-epm.eu
https://www.facebook.com/euroregio
https://twitter.com/Euroregion

