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PREÀMBUL INSTITUCIONAL

El Govern de Catalunya,  
compromès amb l’Euroregió

Quim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

El 23 de juny del 2017 la presidenta de la Regió Occitània, Ca-
role Delga, traspassà la presidència de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània al Molt Honorable president de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Carles Puigdemont. El 4 de febrer del 2019, apro-
ximadament 18 mesos més tard, tal com preveuen els Estatuts, 
la Generalitat de Catalunya cedeix la presidència al Govern de 
les Illes Balears, representat per la seva presidenta, Molt Hono-
rable Sra. Francina Armengol.

En l’exercici de la presidència de l’Euroregió, el Govern de 
Catalunya ha tingut la voluntat de ser i fer Europa i, en l’actual 
context general de dubtes sobre la integració europea, en reno-
va la seva declarada convicció. El Govern entén l’Euroregió com 

«El Govern 
de Catalunya 
ha tingut la 
voluntat de ser  
i fer Europa.»
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una baula fonamental d’aquest procés per a la cons-
trucció d’una Europa integrada, solidària i propera als 
ciutadans. 

La Generalitat de Catalunya ha fet seu l’ideari ex-
pressat al Full de ruta de l’Euroregió adoptat pels tres 
membres el mateix 23 de juny del 2017. Amb el treball 
realitzat des d’aleshores hem contribuït a acostar-nos 
a l’objectiu principal d’esdevenir un pol reconegut de 
desenvolupament sostenible basat en la innovació i la 
integració social i econòmica del territori.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha esdevingut 
avui una realitat més consolidada, amb més projectes 
i més visibilitat, tant a l’interior de l’espai euroregional 
com a l’exterior. El Govern de Catalunya agraeix pro-
fundament l’afany esmerçat per totes les institucions 
sòcies i col·laboradores d’aquest projecte d’enverga-
dura que és l’Euroregió, capaç de superar circumstàn-
cies adverses i sortir-ne reforçat. La confiança mútua, 
la cultura de la cooperació entre administracions pú-
bliques i el coneixement de les respectives realitats 
ens fan avançar cap als nostres objectius.

No vull acabar sense esmentar la difícil situació 
política i social que ha viscut, i segueix vivint, la so-
cietat catalana al llarg dels últims mesos; tanmateix, 
fins i tot en els pitjors moments, ens sentim encorat-
jats pels nostres socis aquí presents. És per això que 
des de Catalunya creiem que les euroregions haurien 
de tenir un rol dins l’entramat institucional de la Unió 
Europea. El projecte europeu només tindrà futur si es 
construeix des de baix cap a dalt. 

Desitjo a la Molt Honorable presidenta Francina 
Armengol i al Govern de les Illes Balears una bona 
tasca al timó de l’Euroregió. Pot comptar amb el nos-
tre suport.

«L’Euroregió 
Pirineus 
Mediterrània ha 
esdevingut avui 
una realitat més 
consolidada, amb 
més projectes i 
més visibilitat.»
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L’Euroregió i el valor de l’Europa en xarxa 

Alfred Bosch i Pascual

Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  
Generalitat de Catalunya

El Govern de Catalunya ha tingut com a objectiu principal durant el seu mandat 
donar un impuls decidit, en estreta col·laboració amb el Govern de les Illes Balears 
i de la Regió Occitània, al Full de ruta de l’Euroregió Pirineus Mediterrània aprovat 
el juny de 2017. Un full de ruta que significava un pas endavant per afirmar-nos 
com un territori de projectes a escala europea, defensar amb una mateixa veu 
projectes essencials per al nostre desenvolupament i trobar maneres de fer front 
a reptes comuns. Penso que ho hem aconseguit amb escreix.

Des de Catalunya estem convençuts de la importància d’establir els meca-
nismes que ens facilitin crear complicitats i ens permetin construir espais de col-
laboració amb els nostres veïns. Entenem aquest veïnatge proper com un espai 
de relacions on la cooperació territorial, transfronterera i euroregional en són els 
instruments fonamentals. És en aquesta Europa en xarxa, formada per espais po-
licèntrics i renovadors, amb una visió compartida i unes prioritats comunes, en els 
quals es donen les condicions perquè l’entramat d’actors i iniciatives treballin en 
comú. 

Durant aquest període, l’Euroregió ha demostrat de manera contundent l’exis-
tència d’aquesta voluntat conjunta i la constatació que existeixen en aquest en-
torn les condicions i l’interès compartit per establir espais de trobada i d’intercan-
vi entre actors institucionals, empresarials i de la societat civil a diverses escales. 
Així, l’Euroregió representa un projecte únic i amb un valor indiscutible en la cons-
trucció d’una Europa propera als ciutadans i solidària.

Durant la presidència catalana, l’Euroregió ha participat en el debat obert so-
bre els nous marcs reguladors de la Cooperació Territorial Europea (CTE). Aquesta 
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circumstància ha propiciat l’emergència de l’Euroregió com a actor 
decisiu: hem defensat el paper de primer ordre de la innovació i la 
recerca i ens hem posicionat conjuntament amb les xarxes territori-
als europees i mediterrànies més representatives, a favor d’un aug-
ment dels fons i del reconeixement per a les estructures i sinèrgies 
territorials.

En aquest context, defensem una visió oberta en relació amb els 
reptes del nostre entorn, en particular de la Mediterrània occiden-
tal. Pensem que en matèries que ens són comunes com a territoris 
del sud d’Europa i en les nostres relacions amb els veïns del sud de 
la Mediterrània, l’Euroregió pot tenir un paper fonamental com a 
espai natural de cooperació transversal (nord-nord i nord-sud). És 
una dinàmica encetada amb diferents iniciatives pilot per aquesta 
presidència i a les quals Catalunya donarà suport amb força com 
a línia de treball futura. Volem situar el paper de l’Euroregió com a 
actor de desplegament de les estratègies regionals de veïnatge en 
un espai mediterrani competitiu, innovador i solidari.

La presidència catalana ha posat una atenció especial a impul-
sar la cooperació reforçada i la implicació dels actors socioeconò-
mics, de la societat civil, del món de l’educació i de la recerca a 
favor d’una Euroregió innovadora, inclusiva i cohesionada. Estem 
particularment satisfets de l’impacte que ha tingut l’Euroregió en-
tre els diferents actors de la cooperació territorial de l’Euroregió: un 
miler de persones han participat en les diferents activitats organit-
zades; han estat convocades més de trenta reunions dels diferents 
grups de treball i comissions sectorials de l’Euroregió, i s’ha estat 
present en més de trenta esdeveniments internacionals organitzats 
dins i fora de l’espai euroregional. 

Pel que fa el desplegament del Full de ruta de l’Euroregió, vol-
dria destacar que la presidència catalana ha prioritzat qüestions de 
calatge important per als territoris com, per exemple, els relatius a 
la innovació i la recerca; la sostenibilitat, la gestió de l’aigua i el can-
vi climàtic o la projecció i d’internacionalització de les empreses, 
amb un èmfasi important en les PIME i startups, aconseguint que, 
per primer cop, una delegació euroregional d’empreses hagi estat 
present conjuntament amb estand propi en una fira internacional. 
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Aquesta nova etapa de l’Euroregió, especialment dedicada a 
treballar en la implementació del Full de ruta, ha estat decisiva per 
a la consolidació d’uns instruments renovats necessaris per poder 
aconseguir els objectius del Full de ruta en la mesura de l’ambició 
en la qual foren plantejats. 

En aquest període especialment complex, voldria agrair molt 
especialment la iniciativa i la implicació dels diferents departaments 
de la Generalitat, la dedicació de l’equip de coordinació de la presi-
dència catalana encapçalats per la Secretària d’Acció Exterior i de 
la Unió Europea (SAEUE), així com la permanent col·laboració dels 
equips del Govern de les Illes Balears i de la Regió Occitània. Entre 
tots hem aconseguit reforçar la presència de l’Euroregió a Europa 
i fer-la visible com a instrument per generar creixement i oportuni-
tats en el nostre territori.

Sota el lideratge d’una nova direcció i d’un equip tècnic renovat, 
amb un full de ruta en funcionament i una renovació del Conveni i 
Estatuts en marxa, l’Euroregió ha començat, durant la presidència 
catalana, una nova etapa amb un nou impuls a les seves iniciatives, 
amb vista a consolidar-la com un actor europeu i mediterrani com-
promès amb el valor de la cooperació transfronterera com a motor 
de la construcció d’una Europa sostenible.

Aquest balanç no seria complet si no hi destaqués el profund 
reconeixement a la tasca prèvia impulsada pels consellers Raül Ro-
meva, que en aquest moment és a la presó per haver defensat el 
dret de tots els catalans a decidir el seu futur i de qui sento que tinc 
l’honor d’ocupar-ne el càrrec en situació d’interinatge; i del meu 
antecessor, Ernest Maragall. 

Expresso també l’agraïment a la Casa de la Generalitat a Per-
pinyà per haver acollit l’equip de l’Euroregió mentre duraven les 
obres de condicionament del centre de treball al Centre del Món de 
Perpinyà.
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IMPULS I RENOVACIÓ  
DE L’EUROREGIÓ

La Generalitat de Catalunya, tot i les dificultats del context polític, ha mantin-
gut el seu compromís ferm amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània i el seu Full 
de ruta. Les prioritats de l’ideari polític de la presidència catalana han estat: la 
consolidació del projecte euroregional, el posicionament de l’Euroregió com 
a actor europeu i mediterrani i la promoció d’actuacions dirigides a promoure 
la cohesió social i territorial.

D’esquerra a dreta: Carole Delga, 
presidenta de la Regió Occitània; 
Carles Puigdemont, president de la 
Generalitat de Catalunya, i Francina 
Armengol, presidenta del Govern de 
les Illes Balears.
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Consolidació del projecte:  
desplegament del Full de ruta

El Govern de Catalunya ha tingut com a objectiu principal durant el 
seu mandat donar un impuls decidit, en estreta col·laboració amb 
el Govern de les Illes Balears i la Regió Occitània, a la posada en 
marxa del Full de ruta de l’Euroregió Pirineus Mediterrània aprovat 
el juny de 2017. 

La posada en marxa efectiva de la nova seu de l’Euroregió a 
Perpinyà, en funcionament des de l’octubre de 2017, n’ha estat la 
primera iniciativa. D’aquesta manera, amb la nova seu i amb el su-
port de les oficines que la presidència catalana ha posat a disposi-
ció a Barcelona durant aquest període, l’Euroregió ha comptat amb 
una seu corporativa i de projecció. 

El desplegament d’aquesta nova etapa ha tingut com a espe-
cial colofó el nomenament d’una nova direcció i la renovació d’un 
equip tècnic de professionals occitans, balears i catalans. La cons-
titució d’aquest equip internacional s’ha acompanyat d’un especial 
esforç en programació i planificació. Una primera eina que ha per-
mès el desenvolupament operatiu de les prioritats establertes en el 
marc d’uns objectius i d’uns resultats a obtenir, ha estat l’elaboració 
del primer Pla d’acció (2018-2020), que dota a l’Euroregió d’un ins-
trument de gestió a l’alçada de l’ambició del projecte i en el qual es 
recullen totes les accions que s’impulsaran durant aquest període.

Un dels reptes de la posada en marxa de la presidència catalana 
era arribar a implicar una àmplia base d’actors, tant públics i de la so-
cietat civil com privats, que fes possible l’impuls dels objectius pre-
vistos i legitimés l’interès per part de les agències i els departaments 
que despleguen les polítiques públiques a Catalunya. Els temes prio-
ritaris identificats i la rellevància dels instruments per afavorir el tre-
ball de xarxa i de cooperació reforçada s’han demostrat útils arran de 
l’interès demostrat per part del conjunt d’actors implicats durant tot 
el període. L’Euroregió ha vist incrementada significativament la par-
ticipació dels departaments de la Generalitat de Catalunya, així com 
d’agències i institucions, en les iniciatives i en el treball de les cinc 
comissions sectorials, veritables motors del treball de l’Euroregió.
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Aquest treball ha requerit el disseny d’una nova metodologia de 
governança interna en la gestió de l’Euroregió, i la posada en marxa 
de mecanismes de coordinació entre la presidència, la direcció de 
l’Euroregió, les administracions regionals. Aquest reforç dels me-
canismes interns de coordinació ha estat encaminat a aportar co-
herència en la preparació de les accions i fomentar el coneixement 
i entesa entre els membres. Aquests mecanismes han consistit en 
l’establiment d’un òrgan de seguiment permanent de coordinació 
de la presidència, COPRES, format per l’equip de coordinació de 
la SAEUE i la direcció de l’Euroregió; en la convocatòria de reu-
nions trimestrals dels equips tècnics responsables dels temes eu-
roregionals dels tres territoris membres, l’EQUIPRO, per tal de fer 
seguiment i validació tècnica de les principals accions i projectes. 
Finalment, han tingut lloc també les trobades de seguiment polític 
i aprovació institucional, les assemblees, per part dels responsables 
polítics, l’anomenat grup G3.

Un segon àmbit de reforma ha tingut per objectiu la governan-
ça de l’Euroregió. La creació l’any 2009 de l’Agrupació Europea de 
Cooperació Territorial (AECT) Pirineus Mediterrània com a ens amb 
personalitat jurídica pròpia marcà una fita decisiva en l’evolució de 
l’Euroregió. Després dels primers anys de funcionament, a partir 
del 2016, coincidint amb la reforma territorial impulsada a França 
que implicà la fusió de les regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pi-
rineus en la Regió Occitània, es decidí fer un pas més amb l’objectiu 
de millorar-ne l’eficàcia i potencialitats. Per això s’inicià un procedi-
ment per a la reforma del Conveni i dels Estatuts de l’AECT, el camí 
del qual ha estat més llarg i complicat del previst inicialment, en 
part per les conseqüències de l’excepcionalitat política viscuda a 
Catalunya durant el darrer període.

Representants del G3 i director 
general de l’Euroregió, a l’Assemblea 
general. Juny 2018. Barcelona
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Representants al COPRES, 
format per l’equip 
de coordinació de la 
presidència catalana 
del Departament 
d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i 
Transparència i el director 
general de l’Euroregió.

Això no obstant, amb el Govern de la Generalitat novament ac-
tuant, s’ha establert una metodologia i un calendari per a la redac-
ció i aprovació del nou Conveni i Estatuts, que hauria de dur a la 
seva entrada en vigor durant l’any 2019.

La visibilitat de l’acció i la consolidació institucional de l’Euro-
regió han estat, doncs, premisses importants per a la presidència 
catalana. Per això també s’ha donat suport a la intensificació i mo-
dernització de la comunicació corporativa, en particular a la imat-
ge incorporant els logos dels tres membres actuals. Paral·lelament, 
s’ha encoratjat el treball per a un nou disseny de la imatge corpo-
rativa de l’Euroregió, que s’adapti als nous usos i suports tecnolò-
gics, previst d’implantar durant el 2019.

Així mateix, s’ha volgut dotar l’AECT d’una eina per a la realit-
zació de mapes que abasti tot l’espai euroregional. Mitjançant un 
acord amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que coor-
dina l’aportació d’informació per part dels serveis cartogràfics de la 
Regió Occitània i del Govern de les Illes Balears, durant els primers 
mesos del 2019 es disposarà d’un sistema en funcionament, compa-
tible i accessible des de diferents plataformes. L’eina permetrà no 
solament representar acuradament la localització de les actuacions 
impulsades en el marc de l’Euroregió, sinó també disposar d’una 
imatge territorial pròpia.
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Compromesos amb Europa  
i la Mediterrània

Durant aquest període de presidència catalana, el Govern de 
Catalunya ha treballat activament per posicionar l’Euroregió 
com un actor rellevant i actiu en la construcció de l’espai eu-
ropeu i mediterrani aprofitant el potencial de les accions, els 
instruments i els programes europeus existents en els àmbits 
d’acció de l’Euroregió. 

En el context actual, la presidència catalana ha conside-
rat prioritari impulsar la visibilitat de l’Euroregió davant les 
institucions europees, així com contribuir en els debats eu-
ropeus sobre el proper Marc Financer Pluriennal per al perí-
ode post-2020.

Conscients de la importància de l’espai mediterrani per 
a Europa i, en especial, per als tres membres de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània, la presidència catalana ha atorgat una 
rellevància especial a la dimensió mediterrània. 

L’Euroregió ha participat a trobades amb altres actors 
de la Mediterrània per compartir les seves bones pràctiques 
i els seus projectes amb els veïns del sud de la conca medi-
terrània, amb la finalitat d’afavorir les sinèrgies i les xarxes 
regionals que potenciïn el lideratge de l’Euroregió en aquest 
espai regional. 

Des de la presidència catalana s’han impulsat molt espe-
cialment aquells aspectes transversals identificats en el Full 
de ruta com a eixos de dinamització econòmica i d’innova-
ció de l’espai de cooperació regional europeu i mediterrani, 
prioritzant àmbits essencials en els quals l’Euroregió n’és un 
actor competitiu, com el creixement blau i el turisme sos-
tenible, i abordant l’aigua com una qüestió transversal, amb 
l’impuls d’un grup específic de treball en el si de l’Euroregió.

La presidència catalana ha cercat molt especialment que 
s’explorin les possibilitats de cooperar amb d’altres alian-
ces euroregionals en temes d’interès compartit i amb vista 
a augmentar el potencial d’influència i visibilitat de la nostra 
Euroregió.

«Creiem que 
la vocació 
plenament 
europeista i 
mediterrània 
de Catalunya 
ha de presidir 
la nostra acció 
exterior». 

Natàlia Mas i Guix,  
secretària d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea de la 
Generalitat de Catalunya.
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A favor d’un projecte al servei  
de la societat

Un dels objectius del Full de ruta de l’Euroregió és el com-
promís d’aprofundir en la identitat euroregional. Només amb 
societats diverses, integrades i pròsperes es pot construir una 
Euroregió creativa, sostenible i solidària. Amb aquest objectiu, 
la presidència catalana ha volgut consolidar l’Euroregió com 
un projecte al servei de les seves societats, un projecte que 
enforteixi els actors i entitats amb accions conjuntes i que pri-
vilegiï el valor de societats obertes i inclusives on es compti 
amb la cultura com a instrument de cohesió i els joves com a 
actors essencials en la construcció d’un projecte de futur.

La presidència catalana de l’Euroregió ha volgut promou-
re el paper dels joves i la cultura com a eixos vertebradors 
que inspirin les accions euroregionals en els diversos àmbits 
d’acció prioritaris i d’interès conjunt, i molt especialment en 
aquells que corresponguin als reptes essencials de cohesió 
social, solidaritat i d’intercanvi. S’ha impulsat la participació 
dels joves en la implantació dels diferents programes i accions 
que es duguin a terme i s’ha afavorit molt especialment les 
dimensions que en promouen la integració socioeconòmica, la 
formació i l’intercanvi. Així mateix, la presidència catalana ha 
fet de la cultura un eix dinamitzador de creativitat, de coope-
ració i de visibilitat, donant suport a aquells àmbits de suport 
a la projecció dels actors culturals que treballen en aquest ter-
ritori i aporten valor al teixit econòmic, social i d’identitat a 
l’Euroregió.

Un exemple paradigmàtic de la importància dels joves 
com a eix vertebrador de les accions euroregionals ha estat el 
projecte europeu SPIN «Sport for Inclusion», que és un pro-
jecte europeu liderat per l’Euroregió i cofinançat pel programa 
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ERASMUS+ amb l’objectiu d’augmentar la inclusió 
social, principalment de la població immigrada, a 
través de l’esport. 

En el marc del projecte SPIN, durant la presi-
dència catalana de l’Euroregió es van organitzar del 
15 al 17 de novembre de 2017 a Mollet del Vallès 
unes jornades dedicades a donar veu a voluntaris, 
personal tècnic, educadors, personal sanitari i diri-
gents esportius de les associacions dels territoris 
euroregionals, i de França i Itàlia, també socis en el 
projecte. Durant les jornades es va debatre sobre 
diverses experiències d’inclusió, tant d’infants i jo-
ves com d’adults, a través de l’activitat física i l’es-
port; sobre els diferents models esportius existents 
en cada territori i sobre les polítiques esportives al 
voltant de la inclusió. També es van presentar pro-
postes i recomanacions polítiques amb vista a mi-
llorar les polítiques d’integració social a través de la 
pràctica esportiva. 

També cal esmentar el suport a la cooperació 
entre el Consell de Treball, Econòmic i Social de Ca-
talunya, el Consell Econòmic i Social de les Illes Ba-
lears i el Consell Econòmic, Social i Ambiental Re-
gional (en francès, Conseil Economique, Social et 
Environnemental Régional) d’Occitània com a nova 
font d’estímuls per a projectes en l’àmbit euroregi-
onal.

«Des de Catalunya 
contribuïm al 
projecte europeu 
des del veïnatge 
que ens és proper. 
La perspectiva de 
treball en xarxa 
és una prioritat i 
l’Euroregió és el 
seu instrument 
més destacat.» 

Mireia Borrell i Porta,  
directora general de Relacions 
Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya.
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BALANÇ D’ACTUACIONS

En l’impuls de la implementació del Full de ruta de l’Euroregió, les actu-
acions promogudes per la presidència catalana han buscat situar l’Euro-
regió com un actor amb influència a Europa, a través de contribucions 
en àmbits estratègics de les polítiques europees. Alhora, les principals 
actuacions de la presidència catalana han buscat reforçar el perfil d’ac-
tor mediterrani de l’Euroregió, així com també impulsar la creació d’un 
veritable espai de partenariat i projecció, a través de la participació en 
esdeveniments internacionals i la mobilització d’actors. 

L’Euroregió, un actor amb influència a Europa
La presidència catalana, ha posat una atenció especial a convertir l’Euroregió en 
un actor rellevant i actiu en els debats estratègics europeus. Uns debats que 
afecten les àrees prioritàries d’acció, i en els quals l’Euroregió ha fet propostes 
rellevants d’alt valor afegit.

Contribucions en àmbits estratègics de les polítiques europees

Des de la presidència catalana de l’Euroregió, i amb una clara vocació de con-
solidar aquesta pràctica més enllà del nostre mandat, s’ha impulsat l’adopció de 
posicionaments sobre qüestions europees d’interès comú per als tres membres 
de l’Euroregió com un instrument clau per reforçar la dimensió europea de l’Eu-
roregió i contribuir a la construcció d’un perfil propi i competitiu en el marc dels 
debats europeus i mediterranis que incideixen en les àrees prioritàries d’acció re-
collides en el Full de ruta de l’Euroregió.



18

 • Presentació d’un posicionament sobre el futur programa  
«Horizon Europe»

El compromís dels membres de l’Euroregió de treballar per fer créi-
xer les oportunitats en l’àmbit de la innovació és inequívoc. En 
aquest sentit, la presidència catalana de l’Euroregió ha identificat 
com un tema cabdal europeu el debat sobre el proper Marc Finan-
cer Pluriennal de la UE per al període 2021-2027, que implicarà la 
revisió de tots els programes de finançament europeu, entre els 
quals el de recerca i innovació. 

Com a territoris punters en l’àmbit de la recerca i la innova-
ció, la presidència catalana ha impulsat concretament l’elaboració 
d’un posicionament conjunt de l’Euroregió sobre el novè Programa 
Marc de Recerca i Innovació (FP9), que durant el pròxim període de 
programació s’anomenarà «Horizon Europe». En aquest posiciona-
ment, signat pels presidents dels tres governs membres de l’Euro-
regió, es recullen un conjunt de propostes que van ser traslladades 
als responsables de la Direcció General de Recerca i Innovació de 
la Comissió Europea el 13 de novembre de 2018 amb vista que el 
futur programa «Horizon Europe» reculli al màxim les aportacions 
de l’Euroregió. 

Entre algunes de les propostes recollides en el posicionament 
euroregional destaquen: 1) la necessitat de tenir en compte la im-
portància de la dimensió regional i euroregional en l’àmbit de la 
recerca i la innovació i que es prevegin recursos i instruments su-
ficients per donar-hi suport; 2) l’impuls de la col·laboració inter-
nacional amb països tercers; 3) el reforç del valor estratègic del 
repartiment territorial de les grans infraestructures de recerca; 4) 
la inclusió en el nou Consell Europeu d’Innovació de procediments 
de presa de decisions senzills i transparents; 5) la importància que 
als programes i accions del Consell Europeu d’Innovació hi puguin 
accedir tots els agents dels àmbits de la recerca i la innovació; 6) 
el reforç de l’accés als fons per tal de consolidar aliances de PIME 
com a actors regionals de recerca, i 7) es creïn sinergies entre polí-
tiques i fons europeus.
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 • Preparació d’una proposta de programa estratègic  
conjunt euroregional en l’àmbit de la recerca i la innovació

L’Euroregió s’ha presentat a la Comissió Europea com un territori 
que ha demostrat ser capdavanter i de referència en recerca i in-
novació per al conjunt de la UE. Des de la presidència catalana s’ha 
destacat la singularitat de l’Euroregió com a cas pilot de coope-
ració territorial europea que disposa d’un pla estratègic comú en 
l’àmbit de la recerca. 

Com a reacció a aquesta estratègia de lobby amb la presenta-
ció del posicionament a Brussel·les, els responsables de la Comissió 
Europa han sol·licitat a l’Euroregió la presentació d’una proposta de 
programa pilot conjunt als tres territoris en l’àmbit de la recerca 
i la innovació, a l’efecte d’avaluar-lo de cara a ser cofinançat amb 
fons europeus. En aquest sentit, la Direcció General de Recerca i 
Innovació de la Comissió Europea està avançant internament per 
tal de flexibilitzar els fons estructurals a favor del futur programa 
«Horizon Europe». Durant l’any 2019, es treballarà amb el suport 
de la Comissió Europea en la redacció de la proposta de programa 
pilot euroregional. 

 • Impuls d’un posicionament sobre la visió política de  
l’Euroregió relativa al nou Marc Financer Pluriennal i la  
nova política europea de cohesió 2021-2027

L’Euroregió vol posicionar-se també de manera més global en el 
debat sobre el futur d’Europa presentant la seva visió territorial i 
multisectorial, i la seva experiència de governança única d’utilitza-
ció de fons europeus, tant sectorials com territorials, i de gestió de 
projectes d’àmbit europeu i regional. Per aquesta raó, s’ha impul-
sat durant la nostra presidència un posicionament sobre el proper 
Marc Financer Pluriennal i la nova generació de fons i programes, 
fent una atenció especial als fons de política de cohesió relatius a la 
cooperació territorial. Aquest posicionament, que serà presentat a 
Brussel·les durant la primera meitat de l’any 2019, pretén recollir la 
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visió política de l’Euroregió sobre el nou Marc Financer Pluriennal i la 
nova política europea de cohesió 2021-2027. 

Reforç del perfil d’actor mediterrani

La presidència catalana ha atorgat una importància clau al posiciona-
ment de l’Euroregió com un actor mediterrani. En aquest sentit, cal 
destacar que s’ha treballat per crear sinèrgies i alinear i reforçar els 
posicionaments defensats en el marc d’altres fòrums amb una clara 
vessant mediterrània. La participació dels membres de l’Euroregió en 
el marc de l’àmbit de la cooperació transfronterera i de xarxes com 
la CRPM (Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes), ha ofert 
aquesta plataforma necessària per augmentar el perfil mediterrani de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

 • Presència de l’Euroregió a trobades mediterrànies 

L’Euroregió va ser present en la trobada d’associacions europees de 
cooperació transfronterera (AECT) sota l’organització del Comitè de 
les Regions celebrada a Grècia el 3 de maig de 2018, amb l’objectiu 
de tractar la contribució de les AECT al debat sobre el futur d’Europa. 

La presència de l’Euroregió 
durant les jornades organitza-
des per la Regió Occitània i el 
diari La Tribune a Tolosa sobre 
qüestions lligades a la Mediter-

Trobada a Grècia  
de les AECT.
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rània econòmica, el setembre del 2018, i la participació, a Casablan-
ca, a la Maison de l’Occitanie promoguda per la CRPM a l’abril del 
2018 van ser dos marcs de trobada i d’intercanvi amb actors econò-
mics i de la cooperació regional del sud de la Mediterrània que van 
ajudar a reforçar el perfil d’actor mediterrani de l’Euroregió. 

 • Preparació d’un projecte Interreg MED sobre la millora  
de la mobilitat al voltant dels ports mediterranis

Durant la presidència catalana s’ha organitzat un partenariat inter-
nacional i s’ha elaborat una proposta de projecte per aconseguir 
finançament del programa europeu Interreg MED. Concretament, 
s’ha aconseguit que diversos ports importants de Catalunya, les 
Illes Balears i Occitània, així com clústers d’innovació i associacions 
empresarials, s’associïn i elaborin una proposta de projecte Inter-
reg MED centrat en la millora del sistema de mobilitat al voltant 
dels ports turístics mitjans i petits a la Mediterrània. En aquest 
projecte hi participaran també socis d’Itàlia, Croàcia i Montenegro, 
i s’espera aconseguir un 85% de finançament europeu del pressu-
post de 3 MEUR del projecte. 

El projecte respon a un dels eixos claus de l’Interreg MED com 
és la promoció de l’economia blava, centrada a millorar les capaci-
tats d’innovació a la Mediterrània per generar creixement sosteni-
ble i intel·ligent. Alhora, respon a l’objectiu d’incrementar l’activitat 
transnacional de clústers i xarxes innovadores en sectors claus de 
la Mediterrània, i recull la idea que una millora de la mobilitat dels 
ports a través d’eines tecnològiques innovadores contribueix a la 
millora de la seva competitivitat, de manera que es poden aprofitar 
els avantatges generats per l’economia blava. 
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 • Organització del Seminari internacional  
«El futur de la Mediterrània post-2020» i declaració política.  
Febrer 2019. Barcelona 

Un dels àmbits de cooperació més destacats ha estat l’organització 
del Seminari sobre el futur de la Mediterrània conjuntament amb la 
Comissió Intermediterrània (CIM) de la CRPM sobre el paper de la co-
operació regional i la macro regió mediterrània, en un moment de de-
bat crucial per al futur de les polítiques de cohesió, veïnatge i desen-
volupament europees,. Aquest seminari ha tingut lloc en el marc de 
les activitats previstes en el Fòrum Catalunya-Mediterrani organitzat 
per la Generalitat de Catalunya. L’Euroregió i el seu dinamisme en 
diversos àmbits de cooperació sectorial euroregional és un exemple 
pràctic dels actors que formarien part d’aquesta futura macroregió 
mediterrània occidental. Aquesta iniciativa ha situat l’Euroregió en el 
context dels debats sobre cooperació territorial i desenvolupament 
post-2020. Amb aquest objectiu, ambdues organitzacions han donat 
suport a una declaració política que defensa una estratègia conjunta a 
llarg termini per al desenvolupament territorial sostenible i integrat de 
la regió mediterrània. 

L’Euroregió, un espai de partenariat  
i projecció

La presidència catalana ha tingut com a prioritat la promoció d’espais 
de trobada entre actors euroregionals tant d’àmbit públic com privat. 
Un dels instruments més rellevants per fer-ho possible ha estat el tre-
ball promogut en el marc de les més de trenta sessions dels grups 
de treball i de les comissions tècniques de l’Euroregió sobre innova-
ció; l’ensenyament superior i recerca; el desenvolupament sostenible, 
i la cultura i el turisme. D’especial rellevància ha estat la identificació 
de temes d’interès compartit en l’entorn euroregional i la creació dels 
primers tres grups de treball sobre l’aigua, el canvi climàtic i els parcs 
naturals i marins, per tal d’abordar temes d’interès compartit, i que han 
permès posar la base per als futurs partenariats euroregionals i pro-
jectes europeus. En el marc de la presidència catalana s’ha impulsat la 
presència de l’Euroregió en iniciatives d’àmplia projecció internacional, 
com el Mobile World Congress. Alhora, s’han organitzat actes de re-
llevància estratègica com fou la Conferència de rectors d’universitats. 
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Participació en esdeveniments internacionals

Amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat i el valor afegit de les activitats 
que es duen a terme en el marc de l’Euroregió, la presidència catalana 
ha impulsat la participació euroregional en un ampli ventall d’activitats. 
Aprofitar les sinèrgies que es generen al voltant d’aquests grans esdeve-
niments ha estat prioritari per a la presidència catalana. Una iniciativa que 
representa una bona eina per ampliar les accions sectorials de l’Euroregió 
tot implicant d’altres actors euroregionals més enllà de l’àmbit de la coope-
ració purament institucional entre les administracions públiques dels tres 
membres de l’Euroregió.

 • Delegació empresarial a la Smart City Expo.  
Novembre 2017. Barcelona 

A mode de projecte pilot, la presidència catalana de l’Euroregió va orga-
nitzar la visita d’una delegació d’empreses dels tres territoris euroregio-
nals a la gran fira internacional dedicada a les solucions intel·ligents per 
als reptes de les ciutats: la Smart City Expo World Congress. D’aquesta 
manera, petites empreses provinents del territori euroregional i amb solu-
cions intel·ligents per als reptes de les ciutats van tenir l’ocasió de visitar 
la Smart City Expo i descobrir de primera mà les possibilitats que ofereix 
l’Euroregió per a la promoció de la cooperació empresarial de veïnatge i 
de proximitat.

Tant les empreses participants com els governs dels territoris membres 
van valorar molt positivament aquesta experiència, perquè va oferir pos-
sibilitats d’augmentar la col·laboració amb empreses euroregionals espe-
cialitzades sectorialment. Alhora, les empreses van destacar que, gràcies 
al suport de l’Euroregió, havien pogut participar en un esdeveniment en el 
qual, sense aquest suport, els hauria estat difícil poder ser-hi presents. 

L’èxit de resultats d’aquesta iniciativa pilot va portar a la presidència 
de l’Euroregió a apostar per replicar l’experiència en grans fòrums inter-
nacionals que tinguessin lloc en els territoris membres de l’Euroregió, com 
el Mobile World Congress (MWC), amb l’objectiu d’aconseguir una parti-
cipació més àmplia d’empreses euroregionals en aquests esdeveniments i 
l’augment de contactes i sinèrgies entre elles en sectors claus d’alt valor 
afegit.
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 • Trobada euroregional de startups a la fira 4YFN  
i al Mobile World Congress (MWC). Febrer 2018. Barcelona

La fira 4YFN (Four Years From Now), que té lloc paral·lelament amb 
el Mobile World Congress (MWC), és la fira de startups més impor-
tant de l’Estat espanyol i una de les principals d’Europa, i representa 
una plataforma per tal que les startups, els inversors i les empreses 
puguin connectar-se amb vista a realitzar nous projectes empresa-
rials. El Mobile World Congress és la trobada més important del 
món de les empreses de la indústria dels mòbils, organitzada per la 
GSMA i que té lloc a Barcelona, la capital mundial del mòbil (Mobile 
World Capital). 

En col·laboració amb ACCIÓ, es va acostar empreses del ter-
ritori euroregional en un entorn d’excel·lència empresarial com 
són la fira 4YFN i el Mobile World Congress. Es va organitzar la 
participació d’una delegació d’empreses en l’àmbit de les TIC en els 
sectors de la salut i del turisme en el 4YFN i el MWC durant els dies 
28 de febrer i 1 de març. Aquesta delegació va estar formada per 
vint-i-sis startups (tretze del sector de l’e-salut i tretze del sector de 
l’e-turisme) i quatre empreses ja consolidades, les quals participen 
conjuntament, des de l’1 de juliol de 2016, en un projecte europeu 
liderat per l’Euroregió, el projecte Links Up. 

El projecte Links Up té com a objectiu estimular el creixement 
i la competitivitat de les startups del sud-oest d’Europa, especial-
ment en els sectors de l’e-turisme i de l’e-salut, tot creant vincles 
entre les empreses emergents i les consolidades que permetin una 
transferència del coneixement i crear acords de col·laboració en-
tre elles. És destacable apuntar que ACCIÓ, la Fundació BiT de les 

Illes Balears i Castres Mazamet 
Technopole de la Regió Occitània 
són socis del projecte Links Up. 

Visita de les empreses 
euroregionals a la 4YFN.
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 • Conferència sobre estratègies turístiques al B-Travel. Abril 2018. Barcelona

Del 20 al 22 d’abril de 2018 va tenir lloc la 26a celebració del B-Travel, que és el 
saló del turisme de Catalunya i que va aplegar, amb més de 200 expositors, les 
propostes de totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol i de més de 
quaranta destinacions internacionals. Concretament, l’edició de 2018 ha confirmat 
B-Travel com a gran plataforma de reserva de viatges i referència en el turisme 
d’experiències amb la visita de més de 30.000 persones, superant en un 10% el 
nombre de visitants de la passada edició.

En el marc del B-Travel i sota l’impuls de la presidència catalana, l’Euroregió 
va organitzar una conferència euroregional sobre les estratègies turístiques inno-
vadores i sostenibles al seu territori, en la qual van participar representants dels 
territoris que configuren l’Euroregió. 

Presentació sobre 
Barcelona com 

a ecosistema 
d’innovació a les 

empreses participants 
al Mobile World 

Congress. 
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 • Smart Island World Congress. Abril 2018. Mallorca

El 23 i 24 d’abril de 2018 va tenir lloc a Mallorca la segona edició de 
l’Smart Island World Congress, un congrés especialitzat en soluci-
ons intel·ligents per a les problemàtiques a les quals han de fer front 
els territoris insulars. Aquest congrés té com a objectiu apropar 
experts internacionals per tal que puguin explorar les oportunitats 
que poden sorgir dels reptes principals que afecten les illes en 
àmbits com l’eficiència, la planificació urbana i el desenvolupament 
econòmic i social en l’era global. Durant aquest congrés va tenir lloc 
una reunió de treball de la Comissió d’Innovació. 

 • L’Euroregió a la fira HEALTHIO. Octubre 2018. Barcelona

HEALTHIO és una fira que reuneix en un mateix espai a ciutadans, 
pacients, professionals i empreses del sector de la salut amb l’ob-
jectiu de conèixer, provar i experimentar les darreres innovacions en 
l’àmbit de la salut. La fira Healthio va tenir lloc del 16 al 18 d’octubre 
de 2018, i hi va comptar amb presència euroregional. 

Per primera vegada en una fira d’aquestes característiques, 
l’Euroregió va tenir un estand euroregional, que va acollir tretze 
empreses innovadores punteres en l’àmbit de la salut i les noves 
tecnologies provinents dels tres territoris membres de l’Euroregió. 
També hi van participar diversos centres de recerca.

Altrament, amb motiu de la fira Healthio, el projecte europeu 
Kiss Me liderat per l’Euroregió Rhin-Waal i en el qual hi participa 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, va reunir a Barcelona els clústers 
de salut i biotecnologia de Catalunya, les Illes Balears i Occitània 
amb representants dels actors del sector de la innovació dels tres 
territoris. L’objectiu del projecte Kiss Me, cofinançat per l’Interreg 
Europe, és millorar la capacitat d’innovació de les petites i mitjanes 
empreses a través de la cooperació. En la trobada entre clústers 
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es van abordar les iniciatives que pot fo-
mentar l’Euroregió per millorar la capa-
citat d’innovació de les empreses.

També en el decurs de la fira Heal-
thio, es va fer el lliurament del Premi 
de la Innovació en l’àmbit de la salut 
i les noves tecnologies, emmarcat 
en les vuitenes jornades TIC Salut i 
Social, que es van celebrar a Vic els 
dies 27 i 28 de setembre. Aquest 
premi va ser concedit a l’empresa 
Eurecat.

Mireia Borrell, 
directora general de 
Relacions Exteriors 
de la Generalitat de 
Catalunya, a la Fira 
Healthio.

 • Campus europeu de la innovació turística.  
Novembre 2018. Montpeller

L’Euroregió va participar a la novena edició del Campus europeu 
de la innovació turística, celebrat a Montpeller el 22 de novem-
bre de 2018. El Campus és una trobada de professionals europeus 
en l’àmbit de la innovació turística que aplega els actors de l’eco-
sistema innovador, en forma d’esdeveniments, tallers participatius, 
showrooms i conferències amb l’objectiu d’intercanviar idees i so-
lucions innovadores i de reflexionar sobre el futur del sector. Més 
de 300 trobades de caire empresarial van permetre a més de 1.000 
participants del sector turístic intercanviar opinions, consells o so-
lucions. 

En el marc de la celebració del Campus, l’Euroregió va ser-hi 
present amb una delegació empresarial de startups i de membres 
dels tres governs, i es van concedir els tres guardons del primer 
Premi euroregional a la innovació turística, iniciativa impulsada 
per la presidència catalana, i que va recaure en l’empresa balear 
Mabrian Technologies.

El Premi euroregional, convocat per primera vegada l’estiu de 
2018, neix amb la voluntat d’estimular la innovació i la competiti-
vitat en el turisme amb l’objectiu de recompensar les startups o jo-
ves empreses en l’àmbit de la innovació turística, facilitar la relació 
entre els professionals per millorar l’oferta de serveis o productes, 
fer xarxa i enfortir el teixit empresarial dels territoris de l’Euroregió. 

El lliurament del Premi va comptar amb la presència de la presi-
denta de la Regió Occitània; del director general de Turisme de la 
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Generalitat de Catalunya; del director general d’Innovació i Recerca 
de les Illes Balears; del director general gerent de l’Agència d’Es-
tratègia Turística de les Illes Balears, i del director de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània.

D’esquerra a dreta: Octavi 
Bono, director general 
de Turisme de Catalunya; 
Carole Delga, presidenta 
de la Regió Occitània; 
Jaume Alzamora, director 
general de l’Agència 
d’Estratègia Turística de 
les Illes Balears, i Pep 
Lluís, director general 
d’Innovació i Recerca del 
Govern de les Illes Balears.
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Mobilització d’actors euroregionals

Seguint el Full de ruta de l’Euroregió i el tercer eix d’acció de l’ideari 
de la presidència catalana, s’ha donat molta importància a la mo-
bilització d’actors, tant del nostre propi territori com del territori 
euroregional en àmbits claus d’activitat. Aquesta mobilització d’ac-
tors s’ha treballat des de l’organització de reunions internes amb ac-
tors diversos, com són centres de recerca universitaris, think tanks, 
agències o unitats governamentals, així com des de l’organització 
d’actes propis per augmentar la visibilitat pública de l’Euroregió i 
els contactes multisectorials amb d’altres actors del territori com 
empreses, centres de recerca i universitats. 

 • Organització de les Jornades sobre la gestió de l’aigua.  
Desembre 2017. Barcelona

En el marc del grup de treball sobre l’aigua, la presidència catalana, 
sota el lideratge del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, i en especial de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua (ACA), va promoure l’organització, els dies 11 i 12 de desembre 
de 2017, d’unes Jornades euroregionals sobre l’aigua amb l’objec-
tiu d’intercanviar experiències i trobar reptes comuns en la gestió 
de l’aigua.

En aquestes jornades, celebrades al Departament de Territo-
ri i Sostenibilitat, a Barcelona, hi van participar representants dels 
governs i de les comunitats científiques dels tres membres de l’Eu-
roregió. L’objectiu va ser mobilitzar els actors i les institucions dels 
nostres tres territoris en relació amb aquest repte, ja que l’aigua 
constitueix una temàtica comuna a les nostres tres regions, atès 

Entrega del Premi 
euroregional a la innovació 

turística en presència de 
la presidenta de la Regió 

Occitània.
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que compartim el mateix mar, la Mediterrània, i els nostres territoris 
estan formats per zones turístiques amb una elevada densitat de po-
blació i de zones rurals. 

Al llarg de les jornades es van aplegar un gran nombre de profes-
sionals, investigadors universitaris i representants dels clústers de 
l’aigua de les regions de l’Euroregió. En total van ser més de cinquan-
ta persones les que van prendre part al llarg de les diverses sessions. 
Cal destacar, entre d’altres, la participació de representants de l’Ins-
titut Català de Recerca de l’Aigua; el Consorci de la Costa Brava; el 
Clúster Català de l’Aigua (Catalan Water Partnership); del Clúster de 
la Indústria Química de les Illes Balears; de l’ISL Ingenierie Montpellier; 
de l’Institut Mécanique des Fluides de Toulouse; de l’Ajuntament de 
Torroella de Montgrí; de la Universitat Politècnica de Catalunya; de 
Barcelona Tech; d’Emaya (empresa municipal de gestió de l’aigua a 
Palma de Mallorca); de la Université de Montpellier; de Veolia Water 
Technologies; del Centre Tecnològic de Manresa, i de l’Institut de Re-
cerca de l’Aigua de la Universitat de Barcelona.

Concretament, els debats es van centrar a analitzar les planifica-
cions hidrològiques vigents de les tres zones, la gestió de l’aigua als 
sectors turístics, la protecció de les zones humides i l’ús de l’aigua 
regenerada. Amb aquestes jornades es va voler fixar unes línies de 
treball conjunt entre els tres territoris pel que fa a la solució de pro-
blemàtiques conjuntes en l’àmbit de l’aigua, i es va constituir un grup 
de treball sobre l’aigua. 

Posteriorment, les Jornades so-
bre la gestió de l’aigua i la constitu-
ció del grup de treball sobre aques-
ta matèria han tingut continuïtat 
amb la reunió interclúster en ma-
tèria d’aigua, que va tenir lloc el 14 
de novembre de 2018 a Barcelona. 
En aquesta trobada, sota el liderat-
ge de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
hi van participar el Catalan Water 
Partnership; la directora general de 
Recursos Hídrics del Govern de les 

Jornades sobre la gestió de l’aigua.  
Desembre 2017.
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Illes Balears; el director del clúster balear CliqIB, i una representant 
del Aqua-Valley, Pôle de compétitivité eau d’Occitània. 

És important destacar que el Catalan Water Partnership té 85 
empreses associades, un 80% de les quals són pimes; el CliqIB té 50 
membres i dos grups de recerca de la Universitat de les Illes Bale-
ars. El clúster occità d’Aqua-Valley compta amb uns 250 membres, 
el 70% dels quals són pimes.

Durant aquesta reunió interclúster en matèria d’aigua, es van 
presentar les estratègies de cada clúster i es van analitzar diverses 
pistes de col·laboració i estratègia comuna. En aquest sentit, es va 
acordar, sempre en el marc de l’Estratègia Euroregional d’Innova-
ció, organitzar un matchmaking event dirigit a les pimes associa-
des als clústers del sector aigua de les tres regions, que tindrà lloc 
a principis d’abril del 2019, amb l’objectiu de fomentar el conei-
xement compartit. D’altra banda, també es va acordar llançar una 
convocatòria conjunta de finançament euroregional interclúster en 
matèria d’aigua per tal de finançar projectes innovadors relacionats 
amb el sector de l’aigua amb la participació d’actors euroregionals, 
especialment pimes, i amb la voluntat que els projectes que hagin 
rebut finançament europeu puguin presentar-se, més endavant, en 
convocatòries de finançament europeu. 

 • Trobada ambiental marítima a l’Observatori Oceanològic  
de Banyuls-sur-Mer. Febrer 2018

El 15 de febrer de 2018 es va organitzar una trobada de represen-
tants dels governs dels tres membres de l’Euroregió encarregats de 
les polítiques ambientals. La trobada va reunir més de trenta pro-
fessionals del sector de la recerca sobre les problemàtiques de les 
aigües marines i de les zones del litoral 
dels tres territoris euroregionals.

Una de les problemàtiques plante-
jades pels participants va ser la manca 
d’intercanvis i de coneixement entre 
els professionals i les institucions del 
sector. Amb aquest propòsit, els par-

Experts dels tres  
governs membres  
de l’Euroregió,  
entre els quals  
Ferran Miralles,  
director general  
de Polítiques  
Ambientals  
i Medi Natural  
de la Generalitat  
de Catalunya.  
Banyuls-sur-Mer.
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ticipants van proposar organitzar un simposi científic dirigit a pro-
fessionals, institucions i centres de recerca del sector, sota l’ègida 
de l’Euroregió. Aquesta primera etapa de contactes ha de permetre 
que els membres prenguin consciència de les problemàtiques i les 
ambicions de cada un dels territoris pel que fa als medis marítims i 
les zones del litoral.

En aquest sentit, la presidència catalana ha promogut una re-
unió dels responsables dels gestors de parcs marins i litorals de 
l’Euroregió, que va tenir lloc a Barcelona el 14 de novembre de 2018. 
En aquesta reunió hi van participar els representants del Parc na-
tural del Cap de Creus; del Parc natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter; del Parc Natural de Ses Selines; del Parc Natural d’Es 
Trenc i l’àrea marina protegida «Aire marine protégée de la Côte 
Agathoise». L’objectiu de la reunió va ser fomentar el coneixement 
mutu, identificar reptes compartits i analitzar possibles vies de col-
laboració euroregional el resultat de les quals han de ser d’interès 
a escala europea i aplicables en els diferents parcs naturals. Es va 
acordar que en la mesura del possible es compartirien els mitjans i 
estudis sobre els reptes comuns; es faria una comunicació conjun-
ta i sensibilització pública sobre les problemàtiques que afecten 
els parcs marins i les zones humides, i es prepararia un programa 
d’accions amb ajut financer i tècnic de l’Euroregió per presentar a 
mitjà termini un projecte europeu en l’àmbit del programa Life o de 
l’Interreg Med.

 • Seminari sobre la convocatòria euroregional de cultura.  
Maig 2018. Barcelona

El 4 de maig, la presidència de l’Euroregió va organitzar un semina-
ri per informar els actors catalans del sector de la cultura sobre el 
context i els detalls de la nova convocatòria 2018 de l’Euroregió 
per a projectes en l’àmbit de la cultura. 
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El seminari va constar d’un primer bloc de presentacions de ca-
ràcter més institucional, que van servir per contextualitzar i posar 
en valor la cooperació territorial europea que és desplegada des 
de l’Euroregió en l’àmbit cultural; d’un segon bloc dedicat a facilitar 
el coneixement de les diferents oportunitats de finançament exis-
tents, i d’un darrer bloc dedicat al networking entre els assistents i 
on diversos experts van oferir un assessorament individualitzat de 
projectes i van respondre a consultes específiques. 

L’objectiu principal d’aquesta jornada va ser informar el sector 
cultural i creatiu català de les principals novetats de la convoca-
tòria de projectes d’abast euroregional i europeu «Cultura Euro-
regió 2018», que el 2018 ha tingut un import total de 170.000 ¤, 
i ajudar les entitats culturals i els professionals dels àmbits de les 
arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni 
material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès 
i castellà), música, literatura, etc., que volen desenvolupar projec-
tes d’abast euroregional i europeu de creació, difusió, formació o 
d’educació artística, tot proporcionant-los recomanacions útils i in-
tentant resoldre possibles dubtes.

La presentació que es va fer a Barcelona va ser la tercera que 
va tenir lloc al territori euroregional després de les de Carcassona i 
Palma de Mallorca. També es va realitzar la presentació en el marc 
del Fòrum Cultures Populars en Diàleg, celebrat el 18 de maig al 
Pont del Gard, on va tenir lloc també un brokerage event. L’objectiu 
de totes aquestes presentacions va ser arribar des de l’Euroregió al 
màxim nombre possible d’actors culturals del territori euroregio-
nal. 

D’esquerra a dreta: Joana Català, 
directora general de Cultura de la 
Conselleria de Transparència, Cultura i 
Esports del Govern de les Illes Balears; 
Maria Dolors Portús, secretària general 
del Departament de Cultura, i Isidre 
Sala i Queralt, director general d’Afers 
Multilaterals i Europeus del Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i 
Exteriors i Transparència. 4 de maig de 
2018. Barcelona.
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 • Conferència de rectors de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 
Octubre 2018. Barcelona

La presidència catalana va organitzar la Conferència de rectors de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, celebrada el 19 d’octubre a Bar-
celona, amb l’objectiu d’avaluar l’estat i les prioritats de la coopera-
ció euroregional i promoure una reflexió sobre la necessitat de tenir 
una estratègia conjunta de cooperació territorial que pugui ajudar 
a afrontar els reptes compartits en l’àmbit de l’educació superior 
i la recerca.

El seminari va complir amb els seus objectius essencials: 1) ex-
pressar la voluntat política del Govern de Catalunya i de les seves 
universitats de mantenir relacions amb els socis de l’Euroregió; 2) 
difondre les bones pràctiques dutes a terme en els darrers anys en 
aquest àmbit de cooperació, i 3) recollir i expressar les línies de col-
laboració que podrien tenir interès en el futur en aquest àmbit de 
treball conjunt entre els socis de l’Euroregió.

La jornada, que va comptar amb la participació de vuitanta per-
sones, va permetre la reflexió sobre aquest espai euroregional de 
cooperació en educació superior i recerca, i va comptar amb repre-
sentants de les administracions i de les universitats dels tres terri-
toris.

Entre algunes de les conclusions més destacables, destaca la 
necessitat que els governs enforteixin el vincle entre el coneixe-
ment generat per les universitats i la innovació i el desenvolupament 
econòmic: els governs han d’afavorir la construcció de cadenes de 
valor entre universitats i centres de recerca dels tres territoris. L’Eu-
roregió es va presentar com una eina que pot ajudar a donar més 
visibilitat a escala europea a les universitats dels seus territoris. 
També es va senyalar que cal aprofitar el fet que la universitat és 
l’única institució capaç de relacionar talent, recerca i transferència 
de coneixement, i que caldria aprofitar millor les complementari-
etats entre les universitats de l’Euroregió i donar-les suport en les 
accions de foment de la seva atractivitat i projecció internacionals.
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Representants polítics i tècnics 
de l’Euroregió en l’àmbit de 
l’ensenyament superior i la 
recerca, amb presència del 
cònsol francès a Barcelona.

Representants polítics dels 
tres membres de l’Euroregió 
en l’àmbit de l’ensenyament 
superior i la recerca, en 
presència del cònsol 
francès a Barcelona i Maria 
Àngels Chacón, consellera 
d’Empresa i Coneixement del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Maria Àngels Chacón i Feixas, 
consellera d’Empresa i 

Coneixement del Govern de la 
Generalitat de Catalunya.
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Calendari d’activitats principals durant la presidència 
catalana

Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

2017

23/06/2017

Assemblea general. La 
presidenta de la Regió 
Occitània cedeix la presidència 
al president de la Generalitat 
de Catalunya.

Assemblea general

De juliol a 
setembre

Barcelona

Es completen els concursos 
per a les places de personal 
vacants per al nou centre de 
treball de l’AECT a Perpinyà.

Reunió interna

15/09/2017 Barcelona
Reunió amb el Consell 
Assessor pel Desenvolupament 
Sostenible (CADS).

Reunió interna

28/09/2017 Barcelona
Reunió interdepartamental 
amb l’equip de presidència i de 
l’AECT.

Reunió interna

4/10/2017 Barcelona
Reunió al Departament de 
Cultura.

Reunió interna

5/10/2017 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

17/10/2017 Barcelona Reunió a la seu d’ACCIÓ. Reunió interna

24/10/2017 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Cultura.

Comissió sectorial

10/11/2017 Barcelona
Reunió amb equip de recerca 
d’Antoni Durà.

Trobada amb actor extern

15/11/2017
Hospitalet 
de Llobregat

Participació a la Smart City 
Expo i trobada actors.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

15/11/2017
Hospitalet 
de Llobregat

Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

15-16/11/2017
Mollet del 
Vallès

Projecte SPIN «Sport for 
Inclusion»: Seminari de 
cloenda.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

16/11/2017 Barcelona Reunió d’EQUIPRO. Reunió interna

27/11/2017 Brussel·les
Conferència organitzada per 
la Comissió Europea sobre el 
futur del turisme a Europa.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

28-29/11/2017 Roma
Projecte The Spur: Seminari 
«How to work in network for 
contemporary art».

Projecte europeu  
de l’Euroregió

29/11/2017 Palma de 
Mallorca

Seminari XII INTO
Projecte Links Up, sessió 
tancada.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

29-30/11/2017 Nàpols
Unió per la Mediterrània: 
Regional Stakeholder 
Conference on Blue Economy.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió



45

Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

30/11/2017-
1/12/2017

Brussel·les

Construire les territoires 
transfrontaliers : l’Europe pour 
les citoyens. Conferència de 
commemoració dels 20 anys 
de la MOT.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

30/11/2017-
1/12/2017

Palma de 
Mallorca

Seminari XII INTO
Innovation and Tourism 
International Seminar. 
«Artificial intelligence: 
opportunities for the tourism 
industry». Projecte Links Up.

Projecte europeu  
de l’Euroregió

11-12/12/2017 Barcelona
Reunió del Grup de treball 
d’Aigua.

Grup de treball

12/12/2017 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible.

Comissió sectorial

13/12/2017 Perpinyà Reunió d’EQUIPRO. Reunió interna

14/12/2017 Montpeller
Reunió «Campus Innovation 
Touristique».

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

2018

Primer semestre 
2018

Alemanya
Reunió interregional. Projecte 
Kiss Me.

Projecte europeu  
de l’Euroregió

Gener 2018 Barcelona
Seminari «Road Show». 
Projecte Links Up.

Projecte europeu  
de l’Euroregió

9/01/2018 Barcelona
Reunió amb el secretari 
executiu de la Comissió 
Intermediterrània de la CRPM.

Trobada amb actor extern

16/01/2018 Barcelona
Reunió al Departament  
de Territori i Sostenibilitat.

Reunió interna

17/01/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible.

Comissió sectorial

18/01/2018 Barcelona
Reunió a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca.

Reunió interna

18/01/2018 Barcelona Reunió d’EQUIPRO. Reunió interna

22/01/2018 Barcelona Reunió a la seu d’ACCIÓ. Reunió interna

24/01/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

29/01/2018 Barcelona
Reunió tècnica de la Comissió 
de Cultura.

Comissió sectorial

12/02/2018 Barcelona Reunió d’EQUIPRO. Reunió interna

15/02/2018
Banyuls-sur-
Mer

Visita a l’Observatori 
Oceanològic.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

15-17/02/2018 Perpinyà
Participació en el Concurs 
MIRO.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

15/02/2018
Banyuls-sur-
Mer

Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial
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Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

16/02/2018 Barcelona
Reunió a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca.

Reunió interna

28/02/2018 Barcelona
Participació a la fira 
tecnològica 4YFN (Four Years 
From Now).

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

1/03/2018
Hospitalet 
de Llobregat

Participació al MWC (Mobile 
World Congress).

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

1/03/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

7/03/20118 Barcelona Reunió del G3. Reunió interna

13/03/2018 Barcelona
Reunió a la Secretaria 
d’Universitats i Recerca.

Reunió interna

13/03/2018 Barcelona
Reunió amb els representants 
d’ACCIÓ i la directora de 
Healthio.

Reunió interna

20/03/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

21/03/2018 Barcelona
Reunió del Comitè tècnic de 
seguiment del canvi d’identitat 
visual de l’Euroregió.

Grup de treball

19-20/03/2018 Ulm
Projecte eHealth Eurocampus: 
Reunió del Comitè de 
seguiment.

Projecte europeu  
de l’Euroregió

30/03/2018 Albi

Projecte The Spur: Seminari 
«The working process in 
contemporary art in context. 
How to inspire the artist? 
Art, science, technology and 
the city as key elements for 
inspiration and motivation of 
the artist’s work».

Projecte europeu  
de l’Euroregió

4/04/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Ensenyament Superior  
i Recerca.

Comissió sectorial

7/06/2018 Barcelona

Reunió tècnica amb la 
representant de la Càtedra 
d’Educació i Patrimoni 
Immaterial dels Pirineus de la 
Universitat de Lleida.

Trobada amb actor extern

11/04/2018 Barcelona Reunió tècnica sobre turisme. Reunió interna

16/04/2018 Barcelona

Reunió amb el Gabinet Tècnic 
del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.

Reunió interna

18/04/2018 Barcelona
Reunió amb el Departament  
de Territori i Sostenibilitat.

Reunió interna

17-21/04/2018 Perpinyà
Setmana de la Rumba 
Catalana.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió
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Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

19/04/2018 Barcelona
Reunió amb el responsable de 
l’Oficina del Canvi Climàtic de 
Catalunya.

Reunió interna

20/04/2018 Barcelona
Participació a la fira de turisme 
B-TRAVEL.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

20/04/2018 Barcelona

Organització del seminari 
«Estratègies turístiques 
innovadores i sostenible als 
territoris de l’Euroregió».

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

20/04/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

23-24/04/2018 Mallorca
Participació a la fira Smart 
Island World Congress.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

23/04/2018 Mallorca
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

24/04/2018 Barcelona
Reunió amb el vicepresident 
primer de l’Assemblea de 
Regions d’Europa.

Trobada amb actor extern

3/05/2018 Atenes
Participació a una reunió 
d’AECT organitzada pel Comitè 
de les Regions de la UE.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

Trobades amb actors externs

4/05/2018 Barcelona
Organització del seminari 
sobre la convocatòria 
Euroregió Cultura 2018.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

7/05/2018 Perpinyà

Organització d’una jornada de 
treball entre les universitats 
euroregionals: UPVD, UdG i 
UIB.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

Trobades amb actors externs

9/05/2018 Barcelona
Reunió d’elaboració del 
posicionament sobre el nou 
«Horizon Europe» (FP9).

Reunió interna

11/05/2018 Barcelona
Reunió amb el Gabinet Tècnic 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat.

Reunió interna

15/05/2018 Barcelona
Reunió amb ACCIÓ i la 
Secretaria d’Universitats i 
Recerca sobre la fira Healthio.

Reunió interna

16/05/2018 Barcelona

Reunió amb el Gabinet tècnic 
del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació.

Reunió interna

18/05/2018
Pont-du-
Gard

Fòrum euroregional «Cultures 
populars en diàleg» i 
brokerage event.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

18/05/2018
Pont-du-
Gard

Reunió de la Comissió de 
Cultura.

Comissió sectorial

Maig 2018 Covilha
Road Show Covilha. Projecte 
Links Up.

Projecte europeu  
de l’Euroregió
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Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

25/05/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible.

Comissió sectorial

30/05/2018 Bratislava

Projecte The Spur: Seminari 
«How to communicate 
contemporary art? Special 
emphasis on contemporary art 
publications. Conclusions and 
results of The Spur project».

Projecte europeu de 
l’Euroregió

8/06/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

14/06/2018 Barcelona
Assemblea general de 
l’Euroregió.

Reunió interna

19/06/2018 Barcelona
Reunió amb els interlocutors 
de la Direcció General de 
Turisme.

Reunió interna

3/07/2018 Castres
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

25/06/2018- 
7/07/2018

Wrexham
Projecte eHealth Eurocampus: 
Summer School - 2nd Edition.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

12/09/2018 Barcelona
Reunió dels gestors de parcs 
naturals i marins dels tres 
governs.

Grup de treball

18/09/2018 Barcelona
Reunió dels responsables 
de canvi climàtic dels tres 
governs.

Grup de treball

19/09/2018 Barcelona

Reunió del Comitè de 
seguiment de la modificació 
del Conveni i els Estatuts de 
l’Euroregió.

Reunió interna

21/09/2018 Tolosa
Participació al seminari 
«Rencontres internationales 
Occitanie-Méditerranée».

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

21/09/2018 Tolosa Reunió d’EQUIPRO. Reunió interna

27/09/2018 Vic
Steering Committee Meeting - 
eHealth Eurocampus.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

28/09/2018 Barcelona
Assemblea general: consulta 
escrita.

Assemblea general

28/09/2018 Vic
Participació a les VIII Jornades 
TIC Salut i Social.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

4/10/2018 Barcelona

Reunió del Comitè de 
seguiment de la modificació 
del Conveni i els Estatuts de 
l’Euroregió.

Reunió interna

4/10/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

5/10/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Desenvolupament Sostenible.

Comissió sectorial
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Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

6/10/2018 Barcelona
Participació a Expoelèctric. 
Projecte REVER.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

16/10/2018 Barcelona Participació a la fira Healthio.
Activitat amb participació de 
l’Euroregió

16/10/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

19/10/2018 Barcelona

Conferència de rectors de 
l’Euroregió: «Una estratègia 
conjunta de cooperació 
territorial en l’àmbit del 
coneixement. Nous reptes en 
l’àmbit de l’educació superior i 
de recerca».

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

26/10/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Cultura.

Comissió sectorial

7/11/2018 Perpinyà

Reunió del Comitè de 
seguiment de la modificació 
del Conveni i els Estatuts de 
l’Euroregió.

Reunió interna

7/11/2018 Barcelona
Participació a la stakeholders 
meeting del projecte europeu 
Kiss Me.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

8/11/2018 Brussel·les

Trobada a la Delegació del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya davant la Unió 
Europea de les delegacions a 
Brussel·les dels membres de 
l’Euroregió.

Reunió interna

9/11/2018 Perpinyà
Reunió de preparació de la 
candidatura per al projecte 
europeu POSEIDON.

Projecte europeu de 
l’Euroregió

13/11/2018 Brussel·les

Presentació a la Comissió 
Europea del posicionament 
euroregional sobre el 
programa Horizon Europe de 
recerca i innovació.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

13/11/2018 Barcelona Participació a la fira I-Water.
Activitat amb participació de 
l’Euroregió

14/11/2018 Barcelona
Reunió interclúster en matèria 
d’aigua - Innovació.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

14/11/2018 Barcelona
Reunió de responsables de 
parcs marins i litorals de 
l’Euroregió.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

22/11/2018 Montpeller
Participació al Campus 
Innovation Touristique i 
entrega del Premi euroregional.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

28/11/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Cultura.

Comissió sectorial
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Data Lloc Tema Tipus de reunió/acte

30/11/2018 Girona
Participació del Seminari sobre 
cooperació transfronterera a la 
Universitat de Girona.

Activitat amb participació de 
l’Euroregió

30/11/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

5/12/2018 Perpinyà Reunió d’EQUIPRO.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

Reunió interna

5/12/2018 Perpinyà
Reunió de preparació de la  
candidatura per al projecte 
europeu POSEIDON.

Projecte europeu  
de l’Euroregió

11/12/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Innovació.

Comissió sectorial

11/12/2018 Barcelona

Reunió del Comitè de 
seguiment de la modificació 
del Conveni i els Estatuts de 
l’Euroregió.

Reunió interna

14/12/2018 Barcelona
Reunió de la Comissió 
d’Ensenyament Superior i 
Recerca.

Comissió sectorial

9/01/2019 Barcelona
Reunió de la Comissió de 
Turisme.

Comissió sectorial

3/02/2019 Barcelona
Benvinguda del MHP a les 
presidentes de les Illes Balears 
i d’Occitània.

Trobada interna

4/02/2019 Barcelona
Traspàs de la presidència de 
l’Euroregió i balanç d’activitats.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió

Assemblea general

4/02/2019 Barcelona

Seminari internacional 
sobre cooperació territorial 
organitzat conjuntament amb 
la xarxa CRPM.

Activitat amb participació  
de l’Euroregió
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Taula sobre els projectes europeus  
en els quals participa l’Euroregió

Projectes impulsats 
per l’Euroregió 
AECT Pirineus 
Mediterrània (EPM)

1 2 3 4 5

TOTALS

Logotip  
del projecte

Nom del projecte

Crear vincles 
per estimular el 
creixement de 
les empreses 
emergents dins 
l’espai SUDOE

Estratègies de 
coneixement i 
innovació que 
impliquin les 
PIME en el marc 
de l’INTERREG

e-Health 
Eurocampus

Ajuda a les 
col·laboracions 
en l’àmbit 
esportiu

Espai 
transfronterer 
europeu 
per a l’art 
contemporani            
CE CULT2016 
/ COOP1 THE 
SPUR - ETACEC 
1618

Sigles del projecte: LINKS UP KISS ME
E-HEALTH 
EUROCAMPUS

SPIN THE SPUR

Programa europeu 
de cooperació:

INTERREG 
SUDOE

INTERREG 
EUROPE

ERASMUS+ ERASMUS+
EUROPE 
CREATIVE

Codi projecte 
convocatòria núm.

SOE1/P2/F0147 PGI02022
2016-1-FR01-
KA203-023932

2016-3102/001-
001

2016-1968/001-
001

Acord de subvenció 
núm.

SOE1/P2/F0147 PGI02022
2016-1-FR01-
KA203-023933

2016-3102/001-
002

2016-1968/001-
002

Comissió de 
referència:

INNOVACIÓ INNOVACIÓ
EDUCACIÓ 
SUPERIOR

CULTURA CULTURA

Cap de projecte 
intern (AECT) i 
copilot (pendent de 
confirmació):

Tanit Mir / Marie 
Dirat

Tanit Mir / Marie 
Dirat

João Lobo / 
Tanit Mir

Marie Dirat / 
João Lobo 

João Lobo / 
Marie Dirat

Líder del projecte:
EUROREGIÓ 
AECT PM

EUROREGIÓ 
RIN-WAAL

EUROREGIÓ 
AECT PM

EUROREGIÓ 
AECT PM

AJUNTAMENT 
DE GIRONA

Pressupost total del 
projecte (despeses 
amb impostos 
inclosos):

1.045.000,00 ¤ 1.176.540,00 ¤ 430.203,00 ¤ 75.273,41 ¤ 333.333,33 ¤ 3.060.349,74 ¤ 

Cofinançament UE 
total (ingressos)

785.500,00 ¤ 843.956,50 ¤ 430.203,00 ¤ 60.000,44 ¤ 200.000,00 ¤ 2.319.659,93 ¤ 

Autorització per 
comprometre 
crèdits (despeses 
EPM)

200.000,00 ¤ 245.900,00 ¤ 35.140,00 ¤ 17.004,26 ¤ 46.113,89 ¤ 544.158,15 ¤ 

Part del 
cofinançament UE 
específic (ingressos 
EPM)

150.000,00 ¤ 209.015,00 ¤ 35.140,00 ¤ 13.554,09 ¤ 27.668,33 ¤ 435.377,42 ¤ 

Data inicial 7/1/2016 1/1/2017 1/1/2016 1/1/2017 6/1/2016

Data final 6/30/2019 6/30/2021 8/31/2019 12/31/2017 8/31/2018

% mitjà del 
cofinançament per 
fons europeus

75% 85% 100% 79,71% 60,00% 79,94%
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