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Constitució de la primera Assemblea euroregional 

de la Joventut 
 

Convocatòria oberta del 11 d’octubre al 27 de novembre de 2022 

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, qui som? 
Territori de cooperació, innovador i obert, l'Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) treballa des de fa 

més de 15 anys per construir ponts entre els nostres territoris, dur a terme projectes comuns al servei 

dels ciutadans i fer sentir la seva veu a escala europea. Estructurada com a Agrupació Europea 

de Cooperació Territorial (AECT) des de l'any 2009, l'EPM ha demostrat la seva capacitat per 

mobilitzar els actors del seu territori en àmbits clau com l'economia, la innovació, la recerca, 

l'educació superior, la cultura, el turisme o el medi ambient. La Generalitat de Catalunya, el Govern 

de les Illes Balears i la Regió d'Occitània, a través de la seva història i els seus valors comuns, les 

seves ambicions compartides, volen continuar amb l'EPM, la construcció d'un centre de referència 

de cooperació a la cruïlla d'Europa i en el cor de la Mediterrània. 

 

Per una nova participació ciutadana 
L'EPM com a part del seu full de ruta 2030 vol millorar la inclusió de la ciutadania facilitant la seva 

participació i fomentant la nostra diversitat cultural. De fet, l'enfortiment de la participació 

ciutadana és una prioritat per a l'EPM. En efecte, es tracta de posar els ciutadans al centre del 

projecte euroregional per tal de permetre'ls participar plenament i promoure així els valors comuns 

que impulsen les regions membres. L'EPM també vol destacar la seva diversitat cultural i tots aquests 

sectors culturals i innovadors promovent una identitat euroregional mediterrània. 

 

Els joves, una prioritat per a l'EPM 
L'EPM es compromet ara a implicar més la ciutadania tant en les seves actuacions com en la 

definició d'una part de la seva política de cooperació i projectes prioritaris. 

També l'EPM vol donar a la joventut un paper clau perquè constitueix el futur del nostre territori. 

 

Per què ara la creació de l’Assemblea euroregional de la Joventut? 
2022 és l'any europeu de la joventut i l'EPM vol contribuir-hi plenament amb una millor participació 

dels joves en l'acció de l'EPM i així assolir els objectius del seu nou full de ruta. Per tant, a finals de 

2022, l’EPM treu una convocatòria per a la participació de joves en la primera Assemblea 

euroregional de la Joventut. 

 

Per fer què ? 
L’Assemblea euroregional de la Joventut : 

- Pot tractar temes que li semblen importants, 

- Com a tal, és un òrgan consultiu per a l'EPM. 

- Pot fer propostes als representants electes de l'EPM per dur a terme accions o proposar 

establir polítiques específiques entre les tres regions membres. 

- És un lloc d'intercanvi i debat entre els seus membres. 

- També és un lloc per conèixer com funcionen les institucions europees de cooperació 

territorial, com son les euroregions. 

- És un lloc per aprendre la ciutadania europea i descobrir cultures diferents entre els tres 

membres de l'EPM i més enllà a nivell europeu. 
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Qui pot participar ? 
Persones de 16 a 30 anys amb la seva residència principal en un dels tres territoris membres de 

l'EPM. Els menors d'edat hauran de disposar de l'autorització dels pares per poder viatjar fora del 

seu territori nacional. 

 

Com participar? 
Per participar-hi, cal tenir com a mínim 16 anys i omplir el formulari d'inscripció disponible en línia 

disponible al web de l’EPM: www.euroregio.eu. 

Després hauràs d'adjuntar una carta de motivació en format lliure, és a dir, pel mitjà que preferiu 

(escrit/dibuix/vídeo/so, etc.). Es tracta d’expressar les vostres motivacions, les vostres expectatives 

per participar a l’Assemblea euroregional de la Joventut i també el que podeu aportar-li. 

 

Com es farà la selecció dels futurs membres de l’Assemblea euroregional de la Joventut ? 

L’assemblea està formada per 20 a 30 joves dels 3 territoris, idealment a parts iguals.  

Poden ser joves que es presentin a títol individual o com a representant d’una entitat juvenil. 

Un cop rebuts els expedients, una comissió de selecció de l'EPM els estudia per tal de garantir la 

motivació real del/la jove. La comissió de selecció vetllarà perquè tots els perfils de joves puguin 

estar representats dins de l’Assemblea euroregional de la Joventut, especialment pel que fa als 

seus perfils formatius, a la seva condició d'estudiants o joves treballadors o aturats, o les seves 

provinences geogràfiques. Vetllarà també per la equitat de gènere. Un cop s'hagi assegurat un 

cert equilibri en la representativitat de tots els perfils possibles de joves, en funció del nombre de 

places disponibles per a cada territori (10 màxim per territori de l’EPM), es farà un sorteig. 

 

Com funciona l’Assemblea euroregional de la Joventut? 
Pot, si escau, crear grups de treball segons els temes o prioritats que vulgui tractar. Els membres de 

l'assemblea euroregional de la joventut poden proposar la modalitat interna de funcionament 

desitjada. 

En tot cas, tots els membres de l'Assemblea euroregional de la Joventut seran supervisats 

administrativament per l'equip tècnic de l'EPM i pel que fa al seguiment dels seus treballs, hauran 

d'informar al grup de joventut que representa les 3 regions de l'EPM. . 

Es destinarà un pressupost al funcionament de l'Assemblea Euroregional de Joventut per garantir 

l'organització de les reunions i, en particular, les despeses de viatge dels joves dins del territori 

segons el programa de trobades i seminaris programat durant l'any. Serà pilotat per l'equip tècnic 

de l'EPM. En cap cas es paguen els joves. 

Les llengües de treball i comunicació es deixen a la lliure elecció dels joves sabent que les llengües 

oficials de l'Euroregió són l'occità, el català, el francès i el castellà. No es presta cap servei 

d'interpretació a les reunions de l'EPM. Correspon als joves organitzar-se en conseqüència. 

 

Quines són les funcions dels membres de l'Assemblea euroregional de la Joventut? 
Els membres de l'Assemblea euroregional de la Joventut es comprometen a participar durant el 

seu mandat en les reunions a les quals siguin convidats, en particular per altres organismes de 

joventut equivalents a nivell europeu. 

També es comprometen a elaborar durant el seu mandat almenys una recomanació escrita 

compartida per tots, o qualsevol altra forma de participació per alimentar la reflexió dels càrrecs 

electes de l'EPM. 

Finalment, es comprometen amb la seva participació a representar i promoure la imatge de la 

joventut dels territoris de l'EPM i així ser-ne en certa manera els ambaixadors. 
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Per què participar-hi ? 
En unir-vos a l’Assemblea euroregional de la Joventut, podeu : 

- Participar en una dinàmica entre joves de diferents territoris, 

- Descobrir noves cultures, nous idiomes. 

- Descobrir el funcionament de les institucions europees i una de les eines de cooperació 

interregional, l'EPM, que Europa ha impulsat. 

- Descobrir els territoris de l'EPM participant en fòrums, seminaris organitzats d'un territori a un 

altre, però també en trobades amb altres organitzacions juvenils europees. 

- Dialogar amb representants electes dels tres territoris membres de l'EPM. 

- Beneficiar de sessions de formació integrades durant el vostre mandat per conèixer millor 

el món de les institucions regionals, euroregionals i europees. 

- Al final del vostre mandat, rebre un open badge - “certificat d'ambaixador” - de l'EPM que 

podreu promocionar. 

 

Durada del mandat dels membres de l’Assemblea euroregional de la Joventut: 
Es renova l’assemblea cada any segon el curs escolar. 

Els membres de l’Assemblea euroregional de la Joventut podran sol·licitar la renovació automàtica 

del seu mandat, limitada a una renovació, és a dir, un màxim de 2 anys.  

D’acord amb els resultats del sorteig realitzat per a cada territori s’elaborarà una llista de reserva 

de un màxim de 5 persones candidates, per ordre de prelació, que puguin ocupar el lloc dels 

membres de l’assemblea que deixin vacant la seva plaça durant la primera meitat del mandat. 

Aquestes places vacants s’hauran de cobrir abans de la pròxima reunió de l’assemblea des del 

moment en que es produeixi la baixa. En el cas que les baixes es produeixin després de la primera 

meitat del mandat, les vacants ja no es cobriran. 

El primer mandat s'allarga fins a l'estiu del 2024, és a dir de manera excepcional sobre una durada 

de 18 mesos. 

L'establiment de l’Assemblea euroregional de la Joventut es farà efectiu durant l'Assemblea 

general de l'EPM prevista per a principis de febrer de 2023. 

 

Calendari de la convocatòria per als futurs membres de l’Assemblea euroregional de la 

Joventut 
La convocatòria es posarà en marxa del 11 d'octubre al 27 de novembre 2022 inclosos (fins a les 

23.59h). 

L'elecció definitiva dels membres de l’Assemblea euroregional de la Joventut es farà abans del 

final del 2022. 
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