Perpinyà, a 8 de setembre de 2022

NOTA DE PREMSA

LLANÇAMENT DEL COL·LOQUI INTERNACIONAL “SALVEM EL MEDITERRANI” PER
FER FRONT A LA CONTAMINACIÓ DEL MAR PELS PLÀSTICS
E l 29 de setembre de 2022, els Consells Econòmics i Socials del territori de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània s’uneixen a aquesta entitat i organitzen el col·loqui internacional
“Salvem el Mediterrani”, per fer front a la contaminació pels plàstics.
Els CES dels tres membres que composen l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM): el Govern
de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d’Occitània, que n’assumeix
actualment la Presidència, desitgen accelerar d’aquesta forma la conscienciació i difusió de
les bones pràctiques de tota la conca mediterrània, en el marc del fòrum Le Monde
Nouveau, a Montpeller.
Per iniciativa del Consell Econòmic, Social i Mediambiental Regional d’Occitània, els Consells
Econòmics i Socials (CES) de l’espai euroregional i l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM)
organitzen un esdeveniment excepcional en el marc de la seva cooperació: el col·loqui
internacional “Salvem el Mediterrani”. En el marc del Fòrum Le Monde Nouveau, aplegarà
una trentena d’entitats públiques i privades que compartiran els seus coneixements i les
solucions que duen a terme. L’objectiu és donar visibilitat a solucions innovadores aplicades al
nivell mediterrani perquè tots els actors puguin comprometre’s a favor de la preservació del
Mediterrani, des de la societat civil i autoritats públiques, fins a iniciatives del sector privat.
El Consell Econòmic, Social i Mediambiental Regional (CESER) de la Regió d’Occitània, el
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) i el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears (CESIB), conjuntament amb l’EPM, faran trobar-se en aquesta ocasió,
institucions, empreses i associacions, durant un esdeveniment obert al públic en el que es
presentaran iniciatives de tota la Mediterrània (França, Espanya, Libán, Tunísia…), sobre la
utilització de materials d’origen biològic, la reducció de les contaminacions, la recerca
universitària, la recollida de residus o bé la restauració ecològica del litoral.
Ahir, dimecres 7 de setembre, va tenir lloc a Villeneuve-lès-Maguelone el llançament general
del fòrum, amb la presència entre d’altres de Hussein Bourgi, Conseller regional en
representació de la Regió d’Occitània, de Jean-Louis Chauzy, President del CESER Occitanie,
de Xavier Bernard-Sans, Secretari general de l’Euroregió, de Mickaël Delafosse, Alcalde de
Montpeller i President de Montpellier Méditerranée Métropole, i de Marie-France MarchandBaylet, Vice-presidenta del Groupe La Dépêche du Midi, entitat organitzadora del Fòrum.

« Com a responsables tots de la situació actual, tots hem de ser actors del salvament de la
Mediterrània. Els CES, com a representants de la societat civil organitzada, es comprometen
en aquesta lluita tot creant una conferència delss CES de l’arc mediterrani. Aquesta tindrà
com a objectiu continuar a compartir bones pràctiques, seguir l’evolució de la contaminació
i incitar les entitats públiques, els Estats i Europa a que continuïn i reforcin les seves
accions. L’agreujament de l’escalfament climàtic a l’espai mediterrani ens obliga a ser
solidaris, a cooperar i a actuar. » Jean-Louis Chauzy, President del CESER Occitanie.
Aquest col·loqui constituirà la base d’un compromís dels CES de l’arc mediterrani, que
representa la societat civil organitzada, amb el recolzament de les Regions, per tal de bastir
plegats una estratègia de lluita contra aquestes contaminacions.
Esdeveniment obert al públic – Inscripcions: lemondenouveau.fr
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