
     

Nota de premsa 

Tolosa de Llenguadoc, a 14 d’octubre de 2022 

 

 

El passat 7 d'octubre va tenir lloc a Font-Romeu una trobada euroregional de centres 

esportius d'alt nivell durant l'Sport up Summit. 

Aquesta trobada va ser iniciada pel Creps-CNEA que vol desenvolupar les seves relacions 

amb els centres esportius transfronterers. 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, que presideix actualment la Regió Occitània, vol 

desenvolupar la cooperació en diferents àmbits i es posiciona com a unificador de les 

cooperacions que puguin sorgir dels 3 territoris i que tenen la voluntat de treballar 

conjuntament. 



L'esport, tot i que és un tema nou, està totalment en línia amb el full de ruta de l'Euroregió, 

per construir un futur resilient per al 2030. 

Així, la Regió d'Occitània i el CREPS-CNEA Font-Romeu han convidat els diferents centres 

sota la coordinació d'en Xavier BERNARD-SANS, Secretari General de l'Euroregió Pirineus 

Mediterrània per a una trobada i un temps de treball. 

Hi han estat presents en Josep ESCODA I SALONI, Secretari General de l'Esport i l'Activitat 

Física de la Generalitat de Catalunya, que ha presentat el Centre d'Alt Rendiment (CAR) de 

Sant Cugat del Vallès, així com na Gemma RIU, líder del Clúster Andorra Esport (AEC). Al 

seu costat hi havia en Pere J. MARCH, Director de la Fundació Esportiva a les Illes Balears, 

en companyia de l'Àngel BLANCH MARTORELL, Director del Centre de Tecnificació Esportiva 

de les Illes Balears (CTEIB) a Palma, Mallorca. 

L'objectiu d'aquesta reunió era presentar les estratègies territorials de cada institució en 

l'àmbit de l'esport així com les activitats dels centres esportius i estudiar totes les 

possibilitats de cooperació que podrien beneficiar-se de finançaments europeus. 

Kamel CHIBLI, Vicepresident d'Educació, Orientació, Joventut i Esports de la Regió 

d'Occitània va estar present en el cor d'aquesta cooperació emergent entre els nostres 

territoris transfronterers: 

“Perquè la cooperació internacional comença primer amb els nostres territoris locals, a 

casa; me n'alegro de veure avui aquesta voluntat comuna d'unir-se en una dinàmica 

cooperativa que espero que creixi i es perpetui.” 

“Els nostres territoris són forts per la seva joventut, pel seu talent esportiu; aquesta 

tradició esportiva de la qual ens sentim orgullosos es personifica avui al voltant d'aquesta 

taula.”  

“El CREPS-CNEA de Font-Romeu on ens reunim avui presenta un ecosistema únic a França. 

La Regió d'Occitània es compromet a seguir acompanyant, recolzant i finançant aquest 

ecosistema que situa l'èxit dels nostres esportistes i el desenvolupament de pràctiques 

esportives per a tothom al centre de la seva acció. Estic convençut que amb els vostres 

respectius coneixements [és a dir, el CAR, l'AEC i el CTEIB] guanyarem encara més en 

competències, rendiment i influència.” 

 

 


