Perpinyà, a 21 de març de 2022
NOTA DE PREMSA

L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA I ELS MEDCAT DAYS 2022
23, 24 i 25 de març (Barcelona) #MedCatDays
En col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMED), i en el marc de la MedCoopAlliance, l’Euroregió Pirineus
Mediterrània (EPM) participa a l’esdeveniment internacional MedCatDays
Els MedCat Days ofereixen un espai de trobada i de diàleg, també d'incidència i de visibilitat,
al servei dels actors de la Mediterrània, amb l’objectiu de:





Contribuir al desplegament de la nova Agenda per la Mediterrània de la UE i a l’impuls
de les Transicions Verda i Digital;
Promoure noves iniciatives i projectes a la Mediterrània en el marc de la nova
generació de programes Euromed;
Fomentar acords i intercanvis amb agents dels actors catalans i del sud de la
Mediterrània;
Promoure una visió integrada, macroregional i multinivell en el marc de les polítiques
europees a la Mediterrània.

Durant el Medcat Partners Forum, el 23 de març, l’EPM intervindrà en dues sessions:


De 10h a 11h MEDCAT PERSPECTIVES: Quin és el paper dels programes europeus en la
construcció mediterrània: expectatives i oportunitats, amb la participació de Xavier
Bernard-Sans, Secretari General de l’Euroregió Pirineus Mediterrània



De 12h a 13h Sessions de treball – MEDCAT SYNERGIES: “Reptes en el nou període de
programació 2021-2027”. “Desenvolupament sostenible i adaptació al canvi climàtic”
amb la participació de Mireia Boya, responsable de projectes de Medi Ambient, Clima
i Energia, de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

El 24 de març, durant els MEDCAT DIALOGUES, es tractaran els temes de Transicions verdes i
digitals a la Mediterrània, la nova Agenda per a la Mediterrània, una aposta per un
enfocament bottom-up. Antoni Vicens, Director General de Relacions exteriors del Govern de
les Illes Balears, membre de l’EPM, intervindrà en la sessió de les 12.30h “Una Governança
renovada a la Mediterrània: cap a una estratègia macroregional integrada”.
Programa i inscripcions disponibles aquí.

Quant a:
Els socis de la MedcoopAlliance són: Euroregió Pirineus Mediterrània, CPMR
Intermediterranean Commission, MedCities, Arc Llatí, Euroregió Adriàtica Jònica. Altres actors
clau de la cooperació a la conca mediterrània també estan associats en aquest
esdeveniment de primer nivell en el Mediterrani.
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 del 2022.
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