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Així, el nostre territori se cita com a exemple a les instànci-
es europees, tant pel que fa als projectes que gestiona, 
com ara els que estan vinculats a la promoció de l’estalvi 
d’aigua i la seva reutilització en el sector turístic (Wat’Save-
Reuse), el recolzament a la innovació per als ports de la 
Mediterrània (Psamides), petits i mitjans, més respectuo-
sos amb el medi ambient i més competitius, així com pel 
que fa als ajuts a les empreses emergents innovadores, les 
estratègies d’innovació dels agents públics, i la seva gover-
nança única. 

L’Euroregió continua també en la seva línia de reforçar les 
aliances estratègiques a la conca mediterrània, per esde-
venir un territori imprescindible en el nord-oest de la Medi-
terrània. Per aquest motiu, s’ha aliat amb la xarxa MedCo-
opAlliance, que agrupa les grans xarxes de col·lectius lo-
cals de la conca mediterrània.

Per acabar, l’Euroregió reafirma el seu paper de líder i es 
posiciona a les grans candidatures de projectes europeus 
vinculats a la participació ciutadana, als projectes de recol-
zament del desenvolupament d’energies renovables en els 
seus territoris i, per acabar, al desenvolupament dels eco-
sistemes d’innovació amb vocació europea

 
XAVIER BERNARD-SANS  
Director general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània

EDITORIAL

El 2020 va ser un any excepcional, una situació única per 
a l’Euroregió i els seus habitants, així com per a tot el pla-
neta. Per tal d’afrontar els desafiaments derivats d’aquesta 
crisi sanitària, social i econòmica i amb l’objectiu de bus-
car una sortida de la crisi per a una Euroregió resilient, les 
presidentes Francina Armengol, Carole Delga i el presi-
dent Quim Torra han decidit reorientar d’aquí a unes set-
manes totes les accions euroregionals en 5 prioritats: 
l’agroalimentació, gràcies a les innovacions; el turisme, 
repensat com a destinació segura, sana i resilient; les uni-
versitats, que cooperen per permetre la inclusió dels seus 
estudiants de cara als nous models d’ensenyament a dis-
tància; l’economia circular i els nous models de desenvo-
lupament sostenible com a prioritat per als propers anys i, 
finalment, el recolzament a la cultura per fer costat als 
seus creadors, permetent a tothom l’accés a la seva pro-
ducció, fins i tot en períodes de restriccions de la mobilitat. 
Així, s’han invertit 700 000 euros en 32 projectes, és a dir, 
prop de 120 agents socioeconòmics que han respost a la 
nostra convocatòria de projectes. S’han presentat prop de 
90 projectes, la qual cosa demostra la necessitat de l’eina 
euroregional per ajudar-nos a sortir d’aquesta crisi i, so-
bretot, per anticipar les següents.

L’Euroregió ha mostrat la seva raó de ser, el seu valor afegit 
d’aquests últims 15 anys, i també ha demostrat, encara 
més aquest any, la seva capacitat d’adaptació, la seva ex-
periència per respondre als desafiaments i fer costat a les 
iniciatives innovadores, que ofereixen esperança i són re-
conegudes a nivell europeu.

[Carole Delga, Presidenta de la Regió d’Occitània i Presidenta de l’Euroregió (© Grollier Philippe – Regió d’Occitània),  
Francina Armengol, Presidenta del Govern de les Illes Balears (© Govern de les Illes Balears), i Quim Torra, President de  
la Generalitat de Catalunya (© Generalitat de Catalunya)]
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ACTUAR AMB I PER ALS HABITANTS  
DEL TERRITORI

Objectius estratègics
 ⇒ Respondre als reptes europeus compartits.

 ⇒ Tenir un paper actiu a la conca mediterrània.

 ⇒ Desenvolupar una governança resilient, transparent i modèlica pel que fa a la seva actuació pública.

 ⇒ Aplicar una veritable estratègia de comunicació en tots els àmbits d’acció.

Projecte pilot Euroregional Innovation 
Ecosystem

El 2020 l’EPM va continuar els seus intercanvis amb la 
Comissió Europea per presentar les seves iniciatives inno-
vadores i posicionar-se per a la propera convocatòria de 
projecte dels ecosistemes europeus d’innovació (EIE), 
que es presentarà finalment amb un any de retard el maig 
de 2021, en el marc del programa Horitzó Europa. Per tal 
de preparar-se millor per a aquesta convocatòria de pro-
jecte, l’EPM va presentar el 2020, en el marc del fons CO-
VID euroregional, un fons d’ajuda específic de 200 000 €, 
referent a la innovació i al sector alimentari que constitu-
eix la fase inicial per preparar l’ecosistema d’innovació 
euroregional.

Respondre als reptes 
europeus compartits

L’EPM es posiciona en les etapes 
estratègiques de les fases de negociació 
en la preparació del post-2020

Participació dins de la COTER del  
Comitè de les regions

L’Euroregió continua treballant per guanyar visibilitat a ni-
vell europeu. Durant el 2020, l’EPM ha continuat partici-
pant a les assemblees i seminaris relacionats en concret 
amb les AECT i altres organismes de cooperació vinculats 
amb la Comissió de Política de Cohesió Territorial i Pressu-
post de la UE (COTER) o bé amb la DG Regio pel que fa a la 
participació a l’European Week of the Regions & Cities l’oc-
tubre de 2020. 

Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània 9

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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L’EPM esdevé un pol de competitivitat 
interregional en cooperació, de dimensió 
europea, entre les regions del nord i del 
sud dins de la conca mediterrània

Webinar “Towards a renovated Regional 
Strategy for the Mediterranean +25” 

En el marc de la Mediterranean Cooperation Alliance, el 
24/11/2020, l’Euroregió va organitzar un webinar de di-
mensió mediterrània amb l’objectiu de celebrar els 25 anys 
del Barcelona Process i de remarcar la importància 
d’aquesta cooperació i el seu paper en la preparació dels 
grans programes europeus de la conca mediterrània. Du-
rant aquest seminari en línia, es van definir complementa-
rietats, en concret amb l’Assemblea Regional i Local Euro-
mediterrània (ARLEM), per tenir més en compte el valor afe-
git de la governança multinivell. 

L’EPM té un paper actiu  
a la conca mediterrània 

L’EPM reforça les polítiques de la 
mediterrània occidental dels tres 
membres, actuant com a lobby i exemple 
de bones pràctiques dins de les diferents 
xarxes i institucions de referència

Programa MED

L’Euroregió va fer propostes en el marc de la preparació del 
proper programa Med 2021/2027 i en concret a través de 
la MedCoopAlliance. Es posiciona també per ser reconegu-
da com a organisme intermediari i col·laborador del proper 
programa, així com per a la implementació d’una estratè-
gia macroregional a la mediterrània nord-occidental.

Finalment, es va consultar l’Euroregió per implantar l’estra-
tègia pirinenca de la CTP, per tal de reconèixer les especifi-
citats del seu territori. També es va posicionar en el marc 
de la preparació del pròxim programa POCTEFA 2021/2027 
per al reconeixement de l’Euroregió com a futura àrea fun-
cional d’aquest programa. S’ha de rebre la resposta durant 
el 2021.

Altres xarxes: Xarxa de centres Europe  
Direct de l’Euroregió

L’Euroregió treballa des de fa diversos anys amb els 10 cen-
tres Europe Direct presents al seu territori, perquè la seva 
acció sigui més visible per al gran públic i per transmetre 
d’aquesta manera les grans polítiques europees, en con-
cret el Pacte Verd entre els joves. Finalment, gràcies a 
aquesta col·laboració, l’EPM s’ha posicionat per a una con-
vocatòria de projecte europeu de la DG Regio per donar 
suport a una acció de comunicació durant el 2021, dirigida 
principalment als joves. 

La plataforma TEIN (Transfrontier Euro-Institute Network), 
que agrupa el conjunt dels Euroinstituts, va convidar el mes 
de novembre l’EPM a presentar l’especificitat de la política 
de gestió euroregional de la crisi vinculada a la COVID-19.

L’EPM participa i dirigeix projectes de 
cooperació territorial per tal de reforçar 
el seu paper com a agent europeu de 
referència pel que fa a cooperació i per 
poder ser més propers als seus ciutadans

L’Euroregió està present en 6 programes europeus, i comp-
ta amb més de 40 col·laboradors a tota Europa. Ha partici-
pat en 7 projectes europeus, que han suposat al voltant de 
4 milions d’euros als agents del territori. 

Més enllà de la seva participació en projectes d’envergadu-
ra europea, l’EPM està associada amb la preparació de 
programes de cooperació territorial com ara el POCTEFA o 
el MED, i treballa amb agents i xarxes el màxim de propers 
possibles amb els ciutadans.

POCTEFA

L’EPM continua les seves col·laboracions amb els diferents 
programes de cooperació territorial, en concret dins del 
marc del programa de cooperació transfronterera POCTE-
FA. L’Euroregió estableix relacions properes amb, en con-
cret, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), amb qui 
comparteix una visió i desafiaments comuns. L’EPM va par-
ticipar al plenari de la CTP l’octubre de 2020, així com a la 
taula rodona Impacte de la Covid-19 en els territoris fronte-
rers de muntanya. Desafiaments socioeconòmics i de medi 
ambient de la pandèmia. 

A més, l’Euroregió serà organisme de gestió i coordinació 
del seu territori per a la convocatòria de microprojectes 
que la CTP presentarà durant el 2021, un senyal més del 
reconeixement de la seva experiència en l’animació i el se-
guiment de convocatòries de projectes.

[Territori de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània – 2020]

https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio#posicionaments
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus
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És el sentit del pressupost inicial 2020, el pla d’acció del 
qual es va retreballar amb el recolzament del conjunt de 
les comissions per tal de tenir en compte de manera prag-
màtica la situació excepcional en curs, i donar forma a un 
fons d’ajuda per a la Covid-19 de 700.000 €.

L’any 2020 constitueix, financerament, un exercici pressu-
postari excepcional en la mesura en què el pla d’acció ini-
cialment previst va ser revisat completament per adaptar-lo 
a la crisi sanitària i va prendre la forma d’aquest fons trans-
versal d’ajuda per a la Covid-19. Els esforços s’han dirigit, 
doncs, a presentar aquesta convocatòria i la selecció de 
les candidatures.

Tot i que també han quedat afectats per la crisi pel que fa 
als seus plans d’acció, els dos projectes europeus Kiss Me 
i Psamides han continuat amb la seva implantació, als 
quals se’ls va unir al final de l’exercici el projecte Wat’Save-
Reuse, un nou receptor del programa europeu Life, que ha 
permès que l’EPM es beneficiï a nivell d’ingressos d’un pri-
mer pagament anticipat del 40%, que es reservarà als so-
cis beneficiaris en l’exercici següent.

La secció de funcionament

La secció de funcionament estableix els ingressos de 
l’exercici en 1.367.000 €, és a dir un augment del 29% en 
comparació amb l’exercici anterior (1.058.000€) i 942.000 
€ en despeses, una reducció del 18% en comparació amb 
l’exercici anterior (1.153.000 €), que s’explica per la reper-
cussió de la crisi en el pla d’acció, la sortida de tres agents 
i el fons d’ajuda Covid-19 que no es va poder contemplar 
en els crèdits de 2020 i que s’han prorrogat doncs per a 
2021.

L’EPM impulsa una nova 
governança, resilient, 
transparent i modèlica 
pel que fa a la seva 
acció pública 
El 2020 es va concretar la gran capacitat d’adaptació dels 
membres de l’Euroregió, convençuts del seu paper fona-
mental per permetre la implementació de polítiques de co-
operació d’acord amb els valors de transparència de la 
Unió Europea. Sota la presidència del Govern de les Illes 
Balears, i per a un servei el més proper possible a les ne-
cessitats dels ciutadans i de la societat, l’EPM segueix de-
senvolupant l’accés a una informació lliure que beneficiï 
els seus membres, equips i ciutadans. L’ús creixent d’eines 
digitals modernes i una comunicació institucional més di-
recta permeten accedir en temps real als actes i documents 
de seguiment de les accions de l’entitat, fent així possible 
una avaluació en temps real de la seva activitat. 

2020: Un cicle pressupostari excepcional

La crisi sanitària causada pel coronavirus Covid-19 va com-
portar una reflexió a fons per part de l’assemblea, la qual 
cosa la va obligar a rebutjar de forma unànime la proposi-
ció de pressupost inicial que havia estat aprovada segons 
les orientacions pressupostàries i debatuda abans de 
l’emergència de la pandèmia. Tot i que modest pel que fa 
a les seves capacitats financeres a escala dels plans d’ac-
ció implementats pels Estats i els adherents de l’EPM, va 
ser clarament del parer de l’assemblea que el pressupost 
de 2020 s’havia de traduir en una participació comuna, 
compartida, solidària i essencialment europea, per afron-
tar el desafiament que representen, alhora, la gestió con-
juntural i l’elaboració estructural del període posterior a la 
crisi.

ració a la conca mediterrània en diferents nivells de gover-
nança: medi ambient, clima i desenvolupament econòmic 
formen part dels reptes tractats conjuntament.

Aquesta aliança està integrada per l’EPM, la Comissió Inter-
mediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques 
Marítimes (CIM-CPRM), la xarxa Arc Llatí, Med Cities i l’Eu-
roregió Adriàtica Jònica (AIE). 

Les entitats que integren la Mediterranean Cooperation 
Alliance també mostren la seva unitat i expressen les seves 
problemàtiques comunes a escala europea i mediterrània, 
amb l’objectiu d’avançar cap a l’elaboració d’estratègies 
comunes referents no només a la crisi vinculada a la Co-
vid-19, sinó també sobre el desenvolupament de la coope-

MEDITERRAN
EAN	COOPE

RATION	ALL
IANCE	

	

A network platform facilitating transnational multi-level 

governance in the Mediterranean 

 

[Presentació Mediterranean  
Cooperation Alliance]

https://www.euroregio.eu/projectes-europeus
https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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25 %. Comprèn, en les quantitats més destacables, el pa-
gament de la subvenció europea del projecte e-Health Eu-
rocampus als socis beneficiaris i de les convocatòries de 
projectes de cultura dels exercicis anteriors.

Ingressos

Aquest capítol s’executa en 1.366.000 €, un increment 
respecte a l’exercici anterior (1.057.600 €). Cal destacar 
que es va rebre un pagament anticipat del 40 % de subven-
ció europea per un total de 349.300 € en concepte del pro-
jecte Life Wat’SaveReuse, i l’ingrés de la part dels socis 
beneficiaris del projecte, un total de 271.200 €, es farà en 
l’exercici següent. L’exercici té també en compte el saldo 
de la subvenció europea del projecte Erasmus + eHealth, 
percebut per un total de 65.200 € i repartit en despeses 
durant l’exercici a favor dels socis del projecte per un total 
de 67.700 €.

Despeses

Les càrregues generals han representat 231.200 €, és a dir, 
una disminució del 33% respecte a l’exercici anterior 
(349.900 €). Això s’explica per l’efecte de la Covid-19, espe-
cialment respecte als desplaçaments vinculats a les acci-
ons. 

El 2020, la institució va registrar 3 baixes de personal dins 
de l’equip de projecte que, també, van representar un im-
pacte en la massa salarial, que s’ha establert en 447.900 €, 
un augment del 3% respecte a l’exercici anterior (434.000 €), 
després de la reducció del 5,8% de l’any anterior. La massa 
salarial segueix continguda respecte a l’anàlisi prospectiva 
elaborada durant la reestructuració de la institució de l’any 
2016.

Els altres càrrecs de gestió corrent s’estableixen en 
229.900 €, un descens del 33.% sobre l’exercici anterior 
(345.800 €). A causa de la crisi sanitària i els retards inhe-
rents a la implementació del fons d’ajuda per a la Covid-19, 
la taxa de consum d’aquest capítol s’estableix prop del  
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Innovació Turisme TotalMedi ambient 
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Cultura Ensenyament 
superior i 
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Administració general i recursos humans 

L’any 2020 és el tercer any de funcionament a les instal·la-
cions per a un equip reestructurat, la tasca de cohesió i de 
construcció d’una cultura comuna del qual se segueix rea-
litzant, respectant un projecte d’administració dirigit per la 
presidència de les Illes Balears i més tard de la regió Occi-
tanie i una gestió enfocada al voltant dels tres objectius 
següents:

• La cohesió d’un equip ric en diversitat

• El full de ruta assignat

• La implementació del pla d’acció.

La tasca en forma de projecte que preval en tot agent eu-
ropeu es va introduint lentament en la cultura comuna de 
treball, la qual cosa afavoreix una construcció i una imple-
mentació col·lectiva de les accions que impliquen en con-
junt dels agents de conformitat amb les seves funcions. 
Malgrat tot, han sorgit dificultats de cohabitació lingüísti-
ca, especialment vinculades a la situació de diglòssia. 
S’ha decidit doncs d’accentuar els esforços de traducció 
del conjunt dels documents, tant interns com externs. 
Aquestes accions tenen com a objectiu reforçar la forma-
ció interna per tal d’inscriure l’equip en una cultura de 
compartició de coneixements i apostar així per la intel·li-
gència col·lectiva.

Pel que fa a la gestió tècnica i amb un enfocament de 
transparència per part de la direcció, la implementació 
d’una extranet permet a partir d’ara que tots els membres 
visualitzin tots els actes i els documents preparatoris elabo-
rats per l’equip. D’aquesta manera, animem a fer que el 
treball sigui més col·laboratiu. D’altra banda, s’ha implan-
tat una tasca de compartició dels documents a través de 
l’eina Gofast, amb l’objectiu de col·laborar de manera més 
fluida entre els membres de l’Euroregió.

Pel que fa als projectes europeus en curs durant el 2020, 
entre els quals es troben Links up i Psamides, després de 
ser processats, representen 160.300 € nets rebuts de fons 
europeus durant l’exercici, és a dir un total d’ingressos re-
als processats d’1.028.000 €. Amb les participacions esta-
bilitzades o disminuint, cal considerar doncs que les sub-
vencions europees han de prendre un pes més important 
en els ingressos.

Secció d’inversió

La secció d’inversió correspon a la part de balanç de la 
comptabilitat privada, de la qual es deriva la instrucció 
comptable M71. Per a que consti, permet al lector enten-
dre millor el patrimoni de la institució (actiu) i el seu mitjà 
de finançament (passiu), mitjançant préstecs o pels seus 
propis fons (l’estalvi de funcionament derivat de les inver-
sions). 

Despeses 

Després de la tasca realitzada el 2019 pel que fa a la rede-
finició de la identitat visual de l’Euroregió, calia que el 2020 
es procedís al registre de la marca (6.800 €) i reforçar 
l’apartat d’identitat visual (6.800 €). 3.700 € es van dedi-
car a un pagament anticipat per a la creació del lloc web.

Pel que fa als actius tangibles, l’Euroregió va adquirir un 
ordinador portàtil el 2020.

A 31 de desembre de 2020, el patrimoni de la institució 
representa un actiu immobilitzat de 111.000 €, un estoc 
de deute a mitjà i llarg termini de passiu nul, i 1,8 mili-
ons d’euros de fons propis.

TAULA 4. REPARTICIÓ DELS INGRESSOS PER POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Administració i comunicació institucional

Innovació

Turisme

Cultura

Ensenyament superior i recerca

82607 – 6%
40000 – 3%

80217 – 6%

140 000 – 10%

687 424 – 50%

337 057 – 25%

Medi ambient, energia, canvi climàtic

TAULA 5. INGRESSOS DE PARTICIPACIONS I SUBVENCIONS, PER BLOCS

Ingressos de 
participacions i 

subvencions BP20
Innovació Turisme

Medi ambient, 
energia, canvi 

climàtic
Cultura

Ensenyament 
superior i 
recerca

Administració 
general

Total

Govern de la 
Generalitat de 
Catalunya

30 000 € 15 000 € 10 000 € 50 000 € 5 000 € 260 000 € 370 000 €

Govern de les Illes 
Balears

10 000 € 15 000 € 10 000 € 40 000 € 5 000 € 50 000 € 130 000 €

Regió d’Occitània 30 000 € 15 000 € 10 000 € 50 000 € 5 000 € 260 000 € 370 000 €

Altres ingressos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Fons de la Unió 
europea

0 € 0 € 14 000 € 0 € 65 000 € 6 000 € 85 000 €

Total 70 000 € 45 000 € 44 000 € 140 000 € 80 000 € 576 000 € 955 000 €
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contracte de l’agent encarregat de la recepció i la gestió 
administrativa, la qual cosa ha permès que l’equip de pro-
jecte disposés d’un assistent compartit

A 31 de desembre de 2020, la fotografia de l’equip inclou 
10 agents amb un equilibri perfecte de representativitat en-
tre dones i homes.

Específicament en matèria de recursos humans, el 2020 la 
institució va registrar tres baixes de personal dins de l’equip 
de projecte que, també, van representar un impacte en la 
massa salarial, que s’ha establert en 447.900 €, un aug-
ment del 3% respecte a l’exercici anterior (434.000 €), 
després de la reducció del 5,8% de l’any anterior. Les subs-
titucions d’aquests tres agents estan previstes aquest ma-
teix any. L’equip també ha pogut comptar amb una becària 
responsable de les accions de comunicació i ha renovat el 

(AECT) pel que fa a l’aclariment i la millora de la constitució 
i del funcionament d’una agrupació d’aquestes caracterís-
tiques, aquest projecte de revisió se sotmetrà a l’Estat Es-
panyol i a la República Francesa el 2021, els quals disposa-
ran d’un termini de 6 mesos per presentar les seves objec-
cions. 

Cal recordar que aquest projecte de revisió permet, entre 
altres coses, aprovar la fusió de les regions franceses de 
Languedoc-Rousillon i Midi-Pyrinées, que formen avui la 
regió Occitanie, el canvi de seu de Toulouse a Perpinyà al 
«Centre del Món», assegurar el compliment de la conven-
ció i els estatuts de conformitat amb el reglament núm. 
1302/2013 i, per exemple, modificar la durada de la presi-
dència de torn fent-la de 24 mesos en lloc de 18.

L’EPM fa evolucionar l’organització des d’un punt de vista 
institucional gràcies al projecte de revisió de la convenció i 
dels estatuts que regeixen la institució en la seva qualitat 
d’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) que 
es va presentar el 2019, es va treballar a nivell tècnic el 
2020, i se’n va aconseguir l’aprovació en l’assemblea ge-
neral de desembre de 2020. Correspondrà a cada un dels 
membres de l’Euroregió fer que els seus òrgans delibera-
tius validin aquesta revisió el 2021. De conformitat amb el 
procediment previst pel reglament europeu núm.1302/2013 
del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 
2013, que modifica el reglament (CE) núm.1082/2006 re-
latiu a una Agrupació Europea de Cooperació Territorial 

[Equip de l’Euroregió el setembre de 2020, amb els representants dels seus membres]

TAULA 6. REPARTICIÓ HOMES / DONES

Homes

Dones

TAULA 7. CATEGORIA DELS AGENTS

Agents de categoria C

Agents de categoria A

Agents de categoria B

https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio
https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio
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Així mateix, l’EPM s’ha inscrit en la immediatesa i d’aquesta 
manera, s’han anunciat en directe cada cop més esdeveni-
ments, en particular a Twitter i Facebook, i els esdeveni-
ments més importants s’han compatit en aquestes xarxes, 
així com a Instagram i LinkedIn.

És important ressaltar que les xarxes socials han esdevin-
gut una eina de comunicació essencial per a l’EPM, ja que 
permeten un seguiment permanent de l’actualitat euroregi-
onal. Es proposen continguts en les diferents llengües de 
treball, com el francès, el català, l’espanyol i l’anglès, la 
qual cosa ens permet arribar a un públic més extens. El 
2020, nombrosos continguts es van començar a difondre 
també en occità, d’acord amb la voluntat de l’Euroregió de 
donar una representació més gran a les llengües regionals, 
presents a l’ampli territori euroregional.Estratègia a les xarxes socials

Durant el 2020, l’Euroregió va aconseguir tenir una presèn-
cia més important a les xarxes socials. No només va incre-
mentar el seu nombre de seguidors, sinó que els contin-
guts van ser també molt més difosos pels usuaris.

L’EPM compta actualment amb 2038 seguidors a Twitter 
(1.936 el 2010). Pel que fa al compte Facebook, actual-
ment la institució té 961 seguidors (881 el 2019) i 822 likes 
a la pàgina. Respecte a LinkedIn, 609 (461 el 2019) i 149 
seguidors a la nova pàgina d’empresa. Això representa res-
pectivament un augment de l’audiència potencial del 5%, 
9% i 32%. A més a més, el compte d’Instagram de nova 
creació compta amb 136 seguidors.

Comunicació institucional

Els esdeveniments més importants de l’any van ser la pre-
sentació del fons euroregional Covid-19 el maig de 2020 i 
el traspàs de la presidència de l’Euroregió del Govern de 
les Illes Balears a la Presidència de la regió Occitanie el 
mes d’octubre i, finalment, la resolució d’aquesta mateixa 
convocatòria de projecte el mes de desembre.

L’EPM implanta una 
veritable estratègia de 
comunicació en tots els 
seus àmbits d’acció

L’EPM adapta la seva comunicació per tal 
d’apropar-se als actors de tots els sectors 
econòmics i als ciutadans, especialment 
als joves 

Durant tot el període 2017-2020, els objectius de comuni-
cació han estat essencialment els mateixos. Estan inclosos 
al full de ruta. És a dir:

1. Posicionar-se en relació als esdeveniments europeus.

2. Comunicar-se amb les institucions europees.

3. Guanyar visibilitat i reconeixement davant dels agents 
locals, dedicant una atenció particular a fer destacar els 
projectes acompanyats per l’EPM en el territori, o reforçant 
els continguts euroregionals en els mitjans de comunica-
ció locals.

Per aconseguir aquests objectius, l’Euroregió s’ha concen-
trat en tres grans línies d’activitat: informar sobre l’activitat 
habitual, sobre les accions de l’Euroregió i sobre els projec-
tes europeus (Kiss Me, Links Up, Psamides i Wat’SaveReuse).

[Carole Delga, Presidenta de la Regió d’Occitània, i 
Presidenta de l’Euroregió. © Emmanuel Grimault – Regió 
d’Occitània]

[Francina Armengol, Presidenta del Govern de  
les Illes Balears]

[Pere Aragonès, Vicepresident de la Generalitat de 
Catalunya]

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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El conjunt de la nova carta gràfica de l’EPM es va acabar la 
primavera de 2020 i es va adoptar oficialment per part de 
l’EPM de manera immediata per, seguidament, anar-la apli-
cant a poc a poc en les diferents comunicacions i en els dife-
rents suports utilitzats per l’Euroregió, destinats a la comunica-
ció institucional i el públic en general.

A més, l’EPM està treballant en el seu nou lloc web en cinc 
llengües (francès, català, espanyol, anglès i occità), afavorint 
d’aquesta manera la presència de les llengües regionals de 
l’Euroregió. Aquesta eina permet també l’accés a l’aplicació 
Instamaps, desenvolupada per l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, per facilitar la localització geogràfica de les da-
des euroregionals que es considerin pertinents. Les primeres 
sessions de formació es duran a terme a principis de 2021.

Seguiment dels projectes europeus

L’EPM ha desenvolupat suports i eines de comunicació per 
als quatre projectes en els quals va participar el 2020: Kiss 
Me (Interreg EUROPE), Links Up (Interreg SUDOE), i Psami-
des (Interreg MED), als quals es va efegir la presentació de 
Wat’SaveReuse (LIFE). Això inclou el manteniment dels 
llocs web, la preparació de comunicats de premsa, la co-
municació a les xarxes socials i la realització de cartells, 
entre altres.

Estratègia als mitjans de comunicació

Per tal de guanyar una presència més gran als mitjans de 
comunicació de masses, en concret en els mitjans escrits i 
digitals, l’EPM ha treballat en dues direccions. Per una ban-
da, hem continuat amb l’enviament de comunicats de 
premsa a les redaccions de tots els mitjans de les dues 
bandes dels Pirineus. En aquest cas, els temes tractats han 
estat diversos: Miró in Cube, fons d’ajut Covid-19, etc. D’al-
tra banda, l’EPM ha continuat fent esforços de lobbisme en 
els mitjans de comunicació, concretament en els locals i 
regionals, i ha aprofundit en les seves relacions amb les 
associacions de mitjans de comunicació. 

Amb això en ment, l’Euroregió ha presentat la seva candi-
datura com a candidata, juntament amb els seus col·la-
boradors d’estructures d’acollida dels centres Europe Di-
rect dels seus territoris membres, en el marc de la convo-
catòria de projecte de Comunicació de la DG Regio. El 
projecte Youth for Green Euro Regio Future, si és conside-
rat per la UE, s’iniciarà el juny de 2021 i tindrà una durada 
d’un any.

Nova imatge

La nova identitat visual de l’EPM s’ha començat a aplicar. 

Dossier

de presse
2020

Pirineus Mediterrània

Pyrénées Méditerranée

Pirineos Mediterráneo

[Nova portada del dossier  
de premsa i invitació]

Invitation

Pirineus Mediterrània
Pyrénées Méditerranée
Pirineos Mediterráneo

https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/kiss-me
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/kiss-me
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/links-up
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/psamides
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/psamides
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/watsavereuse
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• L’accés al finançament de les start-ups 

• L’accés de les empreses al mercat 

• La millora de la professionalització de les start-ups a tra-
vés de la sectorització i el soft-landing.

El pressupost total del projecte provisional era de 
1.045.000€ i ha estat utilitzat en un 93,45%. Aquestes des-
penses van ser validades en la seva totalitat i acceptades 
després del control de la Comissió Europea, senyal de la 
bona gestió del projecte. D’aquest import, el 75% va ser fi-
nançat pel programa Interreg SUDOE. La participació de 
l’Euroregió va ser de l’ordre de 200.000€. L’avaluació final 

Esdevenir un nucli de 
cooperació de referència 
en innovació
L’EPM estimula i accelera les dinàmiques de cooperació 
entre empreses del seu territori, augmentant-ne l’atractiu i 
la competitivitat tot afavorint la cooperació de les pimes i 
clústers en els sectors de l’aigua, l’e-Salut, l’agroalimentà-
ria, les TIC, el turisme, la biomedicina i, més globalment, 
l’economia blava. 

El projecte europeu Links Up

El projecte Links Up va finalitzar a principis del 2020. Com 
a recordatori, va tenir com a objectiu afavorir el creixement 
i la competitivitat de les start-ups del sud-oest d’Europa. 
Per assolir aquest objectiu, els socis van analitzar els ser-
veis existents a les seves regions respectives a partir de tres 
pilars clau: 

DESENVOLUPAR L’ECOSISTEMA 
EUROREGIONAL DE LA INNOVACIÓ

Objectius estratègics
 ⇒ Esdevenir un pol de cooperació de referència en innovació

 ⇒ Donar suport a la innovació, el desenvolupament de les empreses i les seves xarxes: l’Euroregió  
com a catalitzador

 ⇒ Consolidar l’oferta de formació d’ensenyament superior i d’aprenentatge i la seva adaptació al teixit  
econòmic euroregional

 

https://www.euroregio.eu/projectes-europeus/links-up
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L’EPM dona suport 
a la innovació, el 
desenvolupament de 
les empreses i les seves 
xarxes: l’Euroregió com  
a catalitzador 
L’EPM desenvolupa la cooperació entre els centres de re-
cerca i desenvolupament (R+D) i les pimes i els clústers del 
seu territori.

Crida a manifestació d’interès “Aigua”

La crida a manifestació d’interès “Aigua” de l’Euroregió va 
permetre al Centre Tecnològic BETA UVic-UCC de la Funda-
ció Universitària Balmes endegar el projecte anomenat “so-
lucions sostenibles per a la gestió del risc d’inundació a les 
conques fluvials sensibles als efectes del canvi climàtic”, i 
va rebre una dotació de 15.000€. Els resultats esperats es-
tan previstos per a finals del 2021, principis del 2022.

Tot i que la crida a manifestació d’interès “Aigua” hagi fo-
calitzat el seu centre d’interès en les prioritats del sector de 
l’aigua, també ha tingut en compte les possibilitats de cre-
ació de noves sinèrgies amb altres sectors primordials per 
a l’EPM, com el turisme, l’agroalimentari i la salut.

Aquesta convocatòria va néixer de la voluntat de les regi-
ons sòcies de desenvolupar un ecosistema d’innovació al 
voltant de l’aigua i els clústers del sector de cada territori 
de l’Euroregió que ha participat en la difusió i l’elaboració 
d’aquesta convocatòria (Aqua-Valley a Occitània, CliQIB a 
les Illes Balears i Catalan Water Partnership a Catalunya).

Accions de la fase 2 del projecte europeu  
KISS ME

A totes les regions membres del projecte, les accions i ac-
tivitats han hagut de reduir la velocitat o reorientar-se per la 
situació de la COVID-19. Això ha obligat els socis a adoptar 
noves maneres de treballar i, sobretot, de reunir-se. Els des-
plaçaments per trobar-se presencialment es van anar subs-
tituint pels steering committees en videoconferència. 

Tanmateix, les activitats previstes s’han pogut desenvolu-
par, tot i que amb retard. Pel que fa a la preparació de la 
resposta a la convocatòria europea del nou programa Ho-
ritzó Europa al voltant dels Ecosistemes Europeus de la In-
novació, l’Euroregió va anticipar la convocatòria europea 
que s’havia d’obrir al 2020 i es va finalment postposar pel 
2021. Així, l’EPM va encetar a mitjans del 2020, en el marc 
del seu Fons d’Ajuda euroregional COVID-19, una línia es-
pecífica de 200.000 euros dedicada a la innovació i més 
concretament al sector agrari i agroalimentari amb l’objec-
tiu de preparar aquest sector perquè sigui resilient i innova-
dor per poder fer front a noves crisis.

Finalment, per a les altres dues accions, la implementació 
de la nova Estratègia d’Especialització Intel·ligent de l’Euro-
regió (RIS3 euroregional) per al període 2021/2027, així 
com el lliurable vinculat a l’estudi de les barreres i els obs-
tacles transfronterers per a la innovació al si de les pimes, 
només es va escollir a finals de 2020 la consultoria que ha 
de donar suport a la redacció de la RIS3 i la realització de 
l’estudi sobre barreres. No obstant, els resultats previstos 
per ambdues accions s’esperen per a mitjans del 2021.

Els socis implicats són les regions frontereres d’Alemanya i 
els Països Baixos (Euroregió Rhin-Waal) com a líder, França 
i Espanya (Euroregió Pirineus Mediterrània), Croàcia i Hon-
gria (HAMAG BICRO) així com Suècia i Noruega (Consell 
d’Administració del Comtat de Värmland i Consell del Com-
tat de Hedmark). 

La fase 1 (2 anys i mig) va finalitzar a mitjans 2020 i té com 
a objectiu l’aprenentatge interregional i l’elaboració d’un 
pla d’acció previst per a la fase 2 fins a mitjans del 2021 
(descrita més avall). A més, el projecte preveu la difusió 
dels resultats a escala europea per ajudar les regions que 
treballen perquè contribueixin a la competitivitat de les pi-
mes dels seus territoris respectius.

El pressupost total del projecte és de 1.176.540€, dels 
quals 843.956€ són finançats pel programa Interreg Euro-
pa (85%). La participació de l’Euroregió és de 245.900€.

demostra l’impacte important del projecte sobre l’ecosiste-
ma de les start-ups amb més d’un centenar de start-ups i 
Business Angels que van participar a les 10 fires i works-
hops organitzats en el marc del projecte. Les start-ups se-
leccionades van poder beneficiar-se d’un acompanyament 
específic de coaching i de formacions al llarg del projecte. 
Finalment, una plataforma permet a més de 60 actors de la 
innovació continuar treballant entre ells en xarxa.

Com a recordatori, els socis del projecte són: l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània com a líder, la Fundació BIT (Illes 
Balears), ACCIÓ (Catalunya), Castres-Mazamet Technopo-
le (Occitània), la Fundación Universidad Empresa (Múr-
cia) i el Business Innovation Center Interior de Beira (Cas-
telo Branco). I com a soci associat, AD’OCC (Occitània). 
L’Euroregió segueix col·laborant amb una gran part 
d’aquests actors en nous projectes europeus d’innovació 
com WAT’SAVEREUSE o en el marc de la preparació del 
futur Horitzó Europa.

Projecte europeu Kiss Me

KISS ME (Knowledge and Innovation Strategies involving 
SMEs) té com a objectiu millorar la capacitat d’innovació 
de les pimes a través de la cooperació territorial. 

https://www.euroregio.eu/fr/leuroregion-promeut-ladaptation-au-changement-climatique-un-projet-portant-sur-la-gestion-du-risque
https://www.euroregio.eu/fr/projets-europeens/kiss-me
http://www.linksup-project.eu


Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània28 Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània 29

MIC20 va consistir en tres hackatons1 simultànies que van 
tenir lloc del 21 al 23 de febrer del 2020 al Canòdrom de 
Barcelona, al BIT Park de Palma i a l’UPVD IN CUBE de Per-
pinyà. A cada hackató, els 73 participants inscrits en els 
tres territoris van disposar de 56 hores per crear una start-
up vinculada a la intel·ligència artificial i al turisme, amb 
l’ajuda d’experts, i convèncer el jurat de la seva viabilitat.  
A banda de suport econòmic a l’organització Miro in Cube 
–amb un import de 15.000€– l’Euroregió ha contribuït amb 
el seu savoir-faire durant les sessions de coaching, ja sigui 
presencialment a Perpinyà, o a distància a través de l’apli-
cació MIC.

1 Una hackató és un concurs en què els participants disposen d’un pe- 

ríode de temps curt per crear en equips una start-up.

Els objectius són: 

• Reduir com a mínim en un 10% el consum total d’aigua 
dels turistes durant la seva estada als hotels,

• Promoure i sensibilitzar els actors de la indústria del turis-
me en l’economia i la reutilització de l’aigua,

• Encoratjar la indústria del turisme a implementar com a 
mínim 5 solucions de reutilització de l’aigua,

• Reforçar la col·laboració entre les administracions públi-
ques i els operadors de la cadena de valor,

• Reduir en un 30% el consum global d’aigua dolça.

El partenariat està compost per l’EPM com a líder, l’Agèn-
cia d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), 
l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABA-
QUA) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Centre Tec-
nològic de la Fundació EURECAT, els 3 clústers Aigua de 
l’Euroregió Catalan Water Partnership (CWP), el Clúster de 
la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB), el Pôle de 
compétitivité Eau (Aqua-Valley) i l’Agence de développe-
ment économique de la Région Occitanie (Ad’OCC). El Go-
vern de les Illes Canàries i les illes mediterrànies de Malta, 
Sardenya i Còrsega participen en aquest projecte com a 
socis associats.

Miro in Cube

Miro in Cube 2020 (MIC20) és la tercera edició organitzada 
pel Programa Miro.EU-PM liderat per la Universitat de Perpi-
nyà Via Domitia (UPVD) en partenariat sobretot amb quatre 
incubadores euroregionals (Incubatrice Miro, Nubbo, Parc 
Bit i Canòdrom) i amb el suport de l’Euroregió, l’Agència de 
Turisme de Catalunya, la Fundació Bit a les Balears o l’Or-
ganització Mundial del Turisme i de les empreses de les 
TIC. L’objectiu és fer aparèixer projectes de creació d’em-
preses turístiques innovadores en un context sostenible i 
responsable entre els joves emprenedors. 

seus socis amb altres xarxes mediterrànies, sobretot a tra-
vés de la MedCoopAlliance, o dels projectes als quals dona 
suport en aquest àmbit (Psamides, WAT’SAVEREUSE) i més 
àmpliament de la blue economy a la Mediterrània.

Projecte WAT’SAVEREUSE – Reutilització 
i economia de l’aigua al sector turístic – 
Programa LIFE

La Unió Europea va acceptar el projecte WAT’SAVEREUSE 
proposat per l’EPM i els seus vuit socis. Es tracta d’un pro-
jecte per un import de 1,5 milions d’euros, el primer dirigit 
per l’Euroregió Pirineus Mediterrània en el marc del progra-
ma LIFE, i finançat en un 55% per la UE. Aquest projecte va 
començar l’1 de setembre del 2020 i finalitzarà el 30 d’oc-
tubre del 2023. El seu objectiu principal és explicar els 
avantatges de la legislació sobre l’aigua i les iniciatives na-
cionals per promoure l’economia i la reutilització en el con-
sum d’aigua i, més concretament, al sector del turisme. 
Pretén, entre altres, sensibilitzar els professionals respecte 
a les bones pràctiques de reciclatge de les aigües residuals 
i d’economia de consum d’aigua, i el lobbying per millorar 
la legislació a través de les recomanacions finals.

L’EPM actua en el marc de la conca 
mediterrània respecte al “creixement 
blau”, principalment sobre l’aigua i 
el turisme sostenible, i desenvolupa 
projectes de cooperació en aquest àmbit 

L’any 2020, l’EPM va seguir implicant-se, sobretot a nivell 
europeu i mediterrani, participant concretament en la Blue 
Growth Assembly (febrer del 2020) i en el Blue Eco Forum 
– Cap a una economia blava solidària i sostenible a la 
Mediterrània, organitzat el desembre del 2020 en el marc 
dels 25 anys del Procés de Barcelona. L’Euroregió hi va pre-
sentar el caràcter pilot de la seva organització, tant pel que 
fa a la seva governabilitat interregional com per part dels 

CONCURS D’INNOVACIÓ

MIRO IN CUBE
#MIC20

DEL 21 AL 24 DE FEBRER
56 H PER CREAR UNA START-UP!*

Intel·ligència 
artificial 
i turisme

A PERPINYÀ, BARCELONA I PALMA SIMULTÀNIAMENT 
FINAL INTERNACIONAL EL 24 DE FEBRER EN EL 4YFN* A BARCELONA

 www.miroincube.eu *Jove empresa innovadora
*Four Years From Now

UPVD  INCUBE

Soci tecnològic 
de #MIC20

https://www.euroregio.eu/fr/projets-europeens/watsavereuse
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L’EPM afavoreix l’adaptació de les 
universitats i centres d’ensenyament 
superior a través del seu Fons d’Ajuda 
COVID

L’any 2020 va ser un any totalment atípic per al conjunt 
dels centres d’ensenyament superior, i l’Euroregió va deci-
dir reforçar la seva capacitat d’adaptació a les noves condi-
cions vinculades a la pandèmia mitjançant una línia d’aju-
des específiques del seu Fons d’Ajuda COVID-19 abans es-
mentat.

L’objectiu estratègic corresponent, OS2: Universitats euro-
regionals, que permet la inclusió dels estudiants davant 
els reptes de l’ensenyament a distància té com a finalitat:

• Millorar la resiliència dels estudiants i de les universitats 
de cara a les crisis sistèmiques com la COVID-19,

• La inclusió i la igualtat dels estudiants euroregionals de 
cara a les noves formes d’ensenyament a distància,

• Contribució al desenvolupament d’una enginyeria de l’en-
senyament a distància de qualitat per a tots els centres 
d’ensenyament superior de l’Euroregió.

Com a mínim dues universitats euroregionals, i sovint tres 
o 4 universitats sòcies, participen en els quatre projectes 
seleccionats. Començaran l’any 2021. Són els següents:

• sinAPsis: Programa d’Aprenentatge Profund. Aquest pro-
jecte de formació innovador pilotat per la Universitat de les 
Illes Balears consisteix en la creació d’un programa d’ense-
nyament a distància adreçat principalment als estudiants 
d’ensenyament superior que, amb motiu de la crisi de la 
COVID-19, o per altres raons, no poden assistir presencial-
ment a la universitat. Ajut euroregional de 30.000€. Líder: 
Universitat de les Illes Balears

• Estudiar l’eficàcia dels subproductes de closques (clos-
ques d’ostres) a la vinya i l’agricultura, la seva biodisponibi-
litat com a font de calci per a la ramaderia i les seves pro-
pietats (Estudiar l’eficàcia de les closques d’ostres a l’agri-
cultura) – Ajut de 61.000€. Líder: Providentiel Coquillage

• Xarxa d’aliments de qualitat de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània (Transferència de coneixement i de tecnolo-
gies per crear una xarxa alimentària innovadora) – Ajut de 
25.000€. Líder: Cluster BIOIB

• Agro&Aigua: iniciativa transregional per a la gestió de 
l’aigua a l’agricultura i el sector agroalimentari – Ajut de 
25.000€. Líder: Agri Sud-Ouest Innovation

Després de signar els convenis, els projectes començaran 
el 2021.

L’EPM reforça la seva 
oferta de formació 
d’ensenyament superior 
i d’aprenentatge i la 
seva adaptació al teixit 
econòmic euroregional 

La Comissió Ensenyament Superior i Recerca de l’Eurore-
gió segueix afavorint una millor cohesió i un desenvolupa-
ment més important dels intercanvis no només entre les 
universitats, sinó també dels diversos centres d’ensenya-
ment superior situats al seu territori per millorar constant-
ment la qualitat de l’oferta de formació i la cooperació en 
matèria de recerca.

Fons específic euroregional per  
a la innovació al sector agroalimentari

L’any 2020, l’EPM va voler implementar un fons especial 
per contribuir a les solucions del futur relatives a les seves 
grans línies d’acció, entre les quals el sector turístic i de la 
innovació. Cada projecte hauria de tenir socis dels tres ter-
ritoris socis.

A l’àmbit de la innovació i la recerca, es van seleccionar 5 
projectes en el marc de l’OS1 del Fons d’Ajuda COVID-19, 
“Una Euroregió autosuficient en termes agroalimentaris” 
en dos subobjectius: Projectes innovadors a l’àmbit agroa-
limentari que tenen un impacte sobre les cadenes de valor 
de producció i distribució, i Projectes que afavoreixen la 
connexió de les entitats de l’ecosistema al sector innova-
dor de l’Euroregió:

• Combined Environmental DNA (eDNA) metabarcoding 
and genomics for risk assessment in aquaculture (Pre-
servació dels recursos marins) – Ajut de 10.000€. Líder: 
Carmen-Lara MANES

• Dues plataformes digitals per canviar els sistemes de 
producció i comercialització i per reforçar la cooperació de 
les empreses (Market Place i Plataformas B2B) – Ajut de 
79.000€. Líder: kmCAT cooperativa

El projecte guardonat amb el Premi Euroregional d’Innova-
ció Turística d’aquest any és SyncUp, una aplicació que 
permet als museus i llocs turístics controlar el flux de turis-
tes per evitar les cues gràcies a la tecnologia de reconeixe-
ment facial. 

L’Euroregió va atorgar a aquesta start-up una ajuda finan-
cera de 5.000€ per al seu desenvolupament futur.

El valor dels projectes als quals dona suport MIRO in Cube 
s’ha vist reforçat pel reconeixement de la Comissió Euro-
pea: SyncUp, l’equip guanyador de la final MIC20, va adap-
tar després l’aplicació per contribuir a prevenir els efectes 
de la COVID-19, la qual cosa li va permetre guanyar l’hackat-
hó paneuropeu #EUvsVirus dos mesos més tard. 

https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/fonds-de-soutien-contre-le-covid-19
https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/fonds-de-soutien-contre-le-covid-19
https://www.euroregio.eu/fr/appels-a-projets-euroregionaux/fonds-de-soutien-contre-le-covid-19
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• Ensenyo: Plataforma d’ensenyament en línia dotada d’in-
tel·ligència artificial. Ajut euroregional 20.000€. Líder: Uni-
versitat Rovira i Virgili (Tarragona)

L’objectiu general d’aquest projecte és millorar l’ensenya-
ment universitari en línia integrant noves estratègies me-
todològiques i innovacions tecnològiques i digitals en lloc 
de l’ensenyament presencial. En aquest sentit, l’objectiu 
principal és la creació i la implementació d’una platafor-
ma digital per a l’ensenyament universitari que integri els 
models d’intel·ligència artificial i les diverses aplicacions 
amb la tecnologia mòbil per millorar l’eficàcia de l’educa-
ció en línia.

L’EPM segueix afavorint la mobilitat  
dels estudiants entre els seus territoris:  
el Xec Eurocampus

Malgrat les restriccions en aquest sentit l’any 2020, els 
membres de l’Euroregió segueixen treballant per promoure 
la mobilitat dels estudiants dels centres d’ensenyament su-
perior del seu territori per afavorir els intercanvis. Per donar 
a conèixer el dispositiu del Xec Eurocampus dotat amb 600 
euros per any escolar i per estudiant que desitgi anar a es-
tudiar a una universitat del territori euroregional, l’Eurore-
gió ha elaborat una comunicació específica al voltant del 
Xec Mobilitat Eurocampus que tornarà a promocionar un 
cop s’acabin les restriccions de mobilitat.

3. Quines són les estratègies de resiliència posades en 
pràctica pels alumnes vulnerables?

4. Quins són els reptes pedagògics i ètics a què s’enfronta 
el personal docent universitari?

5. Quines mesures específiques es poden prendre per 
oferir una educació inclusiva i promoure la resiliència dels 
alumnes amb necessitats d’activitats educatives específi-
ques?

El projecte TRANSFORM té com a objectiu donar resposta a 
les següents preguntes:

1. Quines necessitats educatives i quins obstacles per a 
l’aprenentatge han portat a la implementació de models 
d’ensenyament híbrids?

2. Com han canviat la definició de la inclusió i els obstacles 
per a l’aprenentatge?

• Eurocampus digital: “Pràctiques, solucions, nous usos 
de l’àmbit digital de les universitats de l’Euroregió PM”. En 
el context de la pandèmia de la COVID-19, es tracta d’apor-
tar una resposta a les obligacions vinculades als nous es-
pais d’aprenentatge. Les solucions proposades permeten 
proposar, al si de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, una 
mobilitat digital que substitueix o completa la mobilitat pre-
sencial per afavorir l’atractiu la internacionalització de les 
formacions. Ajut euroregional de 25.000€. Líder: Universi-
tat de Perpinyà Via Domitia

El projecte pretén:

1. Afavorir la implementació de Miro Translate a les plata-
formes utilitzades per les entitats sòcies de l’Euroregió. Es 
tracta d’un programa desenvolupat pel Programa Miro en 
col·laboració amb Microsoft Corporació (API de reconeixe-
ment vocal ofert pels Cognitives Services de Microsoft) per 
a la traducció i el subtitulació de vídeos pedagògics,

2. Desenvolupar i afavorir la implementació d’un robot 
(MiroBot) a les plataformes de les universitats de l’Eurore-
gió per acompanyar els estudiants en l’aprenentatge de 
l’ensenyament a distància, 

3. Experimentar MiroBot amb un panel de formacions vo-
luntàries en el marc de les universitats sòcies (Tolosa de 
Llenguadoc, Perpinyà, Girona).

• TRANSFORM: Transformar per millorar la inclusió a la uni-
versitat. Ajut euroregional de 25.000€. Líder: Fundació Pri-
vada Institut de Formació Continua de la Universitat de Bar-
celona IL3-UB

Què s’ha de fer

per a obtenir-lo?

Per tal de rebre el xec Eurocampus, els estudiants 

han de presentar un dossier de candidatura en

les oficines que gestionen els ajuts de mobilitat 

en el seu territori.

CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Consell Interuniversitari de Catalunya

Gestió de beques : AGAUR

Via Laietana, 2, 08002 Barcelona

Montserrat Sanfeliu

Tel. 935 526 955

Enllaç: https://bit.ly/32TBpEV

ILLES BALEARS

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Direcció General de Política Universitària i Recerca 

C/ Ter 16, Edifici Alexandre Rosselló Pastors 4a Planta

07009 Palma

Tel. 971 17 77 66

Fax. 971 17 68 73

dguniversitat@dguni.caib.es

OCCITÀNIA

RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Direction des Relations Européennes et Internationales

Service Europe et Mobilité Internationale

22, Boulevard Maréchal Juin 

31406 Cédex 9 Toulouse

bourses.mobilite@laregion.fr

Enllaç:  https://bit.ly/358EK4q

Què és 

el xec Eurocampus?

El Xec de mobilitat Eurocampus, 

llançat l’octubre del 2009, és un ajut 

que s’adreça a estudiants de grau o 

màster que volen fer una estada de 

sis setmanes a nou mesos en una 

universitat de l’Euroregió situada en 

el país veí. 

Es tracta de 600 euros acumulables 

amb altres beques. Com ara les 

beques dels Ministeris d’Educació o 

les beques de l’AGAUR, o sobre els 

criteris socials del CROUS i les beques 

de mobilitat regional.

Estudiants inscrits 

en estudis de grau

o màster

Estudiants que completen 

els seus estudis universitaris 

amb una estada de sis setmanes

 a nou mesos, segons el territori 

d’origen, en una universitat

 o  

centre d’ensenyament superior

o 

pràctiques en el territori 

de l’Euroregió (Regió d’Occitània / 

Catalunya / Illes Balears).

Estudiants inscrits en un centre 

d’ensenyament superior de 

l’Euroregió que concedeix

titulacions reconegudes per l’Estat.

A qui

es dirigeix?

És obert a tots els estudiants que 

realitzin una mobilitat internacional 

dins l’Euroregió, sense cap més requisit.
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CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE DEL TERRITORI

Objectius estratègics
 ⇒ Donar suport al desenvolupament de connectivitats eficaces i sostenibles per millorar  

l’accessibilitat del territori euroregional

 ⇒ Donar suport a pràctiques innovadores per atenuar el canvi climàtic i adaptar-s’hi

 ⇒ Recolzar les iniciatives de protecció de la biodiversitat i dels espais naturals, i més  
en general, la valorització del patrimoni

Iniciat oficialment a finals del 2019, Psamides té com a 
principal ambició contribuir al creixement sostenible i vol 
millorar el funcionament i l’eficàcia de la gestió dels re-
cursos i dels equipaments dels ports esportius –petits i 
mitjans– gràcies a l’aplicació d’eines innovadores. La in-
troducció de tecnologies innovadores hauria de permetre 
gestionar millor els fluxos turístics, reduir els impactes 
mediambientals vinculats a les activitats i als riscos (con-
taminació de les aigües als ports, consum de fluids, ges-
tió dels residus, etc.), és a dir, respondre a les noves ne-
cessitats dels professionals del creixement blau i dels 
usuaris dels ports. 

L’EPM dona suport al 
desenvolupament de 
connectivitats eficaces 
i sostenibles per millorar 
l’accessibilitat del territori 
euroregional

Projecte PSAMIDES, Programa INTERREG 
MED sobre la competitivitat dels ports  
a la Mediterrània

L’EPM participa en el desenvolupament de l’eficiència dels 
ports esportius –petits i mitjans– a la Mediterrània. El pro-
jecte Psamides, amb un pressupost total de gairebé 
2.860.000€, està finançat en un 85% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) del programa Interreg 
Med de la Unió Europea. L’Euroregió rebrà 260.500€ de 
fons europeus per a aquest projecte.

https://www.euroregio.eu/projectes-europeus
https://www.euroregio.eu/projectes-europeus


Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània36 Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània 37

3. Implementació i posada a prova de les set tecnologies 
innovadores seleccionades a posar a prova per millorar la 
gestió de l’ecosistema dels ports i la seva qualitat mediam-
biental. En el marc de l’avaluació i del seguiment de l’acti-
vitat de posada a prova (fase de posada a prova), els socis 
ja han identificat els mètodes per assolir la interoperabilitat 
entre els ports mediterranis amb la utilització de tecnologi-
es concretes durant la implementació de projectes pilots 
en els propers mesos. De fet, l’avaluació de totes les tecno-
logies seleccionades que s’han de comprar, instal·lar i po-
sar a prova als ports de talla petita i mitjana i la demostra-
ció del seu valor afegit i del seu potencial de transferència 
i de reproductibilitat són activitats clau del projecte, perquè 
la identificació de les conclusions, els resultats i les reco-
manacions del projecte són inputs claus per a la transfe-
rència.

4. Participació i organització de les reunions de pilotatge 
del projecte cada dos mesos, realització de diversos qües-
tionaris en el marc de la tasca de seguiment de la transició 
entre els mòduls.

Els 4 eixos principals del projecte són:

• Explotació i gestió dels ports

• Sostenibilitat dels ports (aigua, residus, energia)

• Gestió dels fluxos turístics

• Governabilitat del turisme costaner i marítim

L’any 2020, la restricció de la mobilitat turística arran de la 
crisi de la COVID-19 va suposar una dificultat més gran en 
la implementació de les diverses accions previstes. Tanma-
teix, l’organització de fons de les diverses línies del projec-
te es va implementar, amb uns terminis lleugerament 
adaptats; el desenvolupament de les accions hauria de fer-
se correctament durant l’any 2021.

Principals accions el 2020:

1. Implementació de l’estructura organitzativa interna, de 
les eines, els papers i les responsabilitats per facilitar una 
bona gestió administrativa i financera, participació en sis 
reunions del comitè de pilotatge (Steering committees), 
resposta a dos qüestionaris en el marc de la tasca de se-
guiment de la transició entre els mòduls.

2. Elaboració d’una estratègia de comunicació, anàlisi dels 
grups objectiu, identificació de les parts implicades, redac-
ció del primer comunicat de premsa i difusió pels canals 
regionals i nacionals. Presentació de la pàgina web del 
projecte.

L’EPM dona suport a les 
pràctiques innovadores 
per atenuar el canvi 
climàtic i adaptar-
se a les condicions 
mediambientals 

Afavorir la resiliència econòmica  
a l’Euroregió gràcies al Fons d’Ajuda 
COVID-19

Arran de la voluntat expressada pels membres de l’EPM de 
desenvolupar un teixit econòmic resilient i respectuós amb 
el planeta i la ciutadania, el Fons d’Ajuda COVID-19 ha im-
plementat l’OS5: Promoure una sortida de la crisi econò-
mica generada per la COVID-19 envers la sostenibilitat i 
la resiliència.

Els seus objectius particulars són:

• Identificar els sectors i els ecosistemes amb més potenci-
al per avançar envers la sostenibilitat i la resiliència social, 
econòmica i mediambiental 

• Identificar els sectors i ecosistemes amb més impacte 
mediambiental i que necessiten una reconversió

• Identificar las mesures que poden ajudar a assolir una 
sostenibilitat i resiliència més grans o que afavoreixen els 
sectors prioritaris 

• Detectar oportunitats per condicionar les mesures d’ajut, 
finançament i suport a compromisos concrets dels benefi-
ciaris per passar a la sostenibilitat 

• Detectar les necessitats principals dels sectors prioritaris 
i les oportunitats per fomentar-les 

5. Activitats preparatòries del WP4 (Transferring) i concre-
tament la redacció de la convocatòria de serveis de suport 
a la innovació que es farà el gener del 2021 i la concepció 
del marc del programa de coaching de les pimes.

Pel que fa a les activitats de test, hi va haver un bloqueig 
durant la seva implementació per la impossibilitat de fer 
convocatòries públiques durant l’estat d’emergència als 
estats participants. Per tant, hem seguit un nou calendari 
respecte al pla de treball. En conseqüència, totes les pro-
ves d’implementació s’han prorrogat fins a l’agost del 2021 
per permetre als ports posar a prova tota la tecnologia i 
analitzar totes les dades associades.

A llarg termini, Psamides pretén crear una comunitat de 
creixement blava als ports esportius, treballant conjunta-
ment sobre els reptes compartits del desenvolupament 
sostenible des d’una perspectiva transnacional.

La pàgina específica allotjada en el marc del programa 
Interreg Med permetrà seguir els progressos de les diver-
ses fases, així com la comunicació respecte a les xarxes 
socials, que vol afavorir la cohesió entre els socis i els 
seus abonats per fer créixer al seu torn la blue growth 
community. 

Socis: EPM (líder), Ports de les Illes Balears, Ports de Cata-
lunya, Port de Sète, Port d’Heraklion (Grècia), Pôle Mer Mé-
diterranée (França), Athena R&I Center (Grècia), IMT Mon-
tenegro (Montenegro), Universitat Rijeka (Croàcia), SAS No-
veltis (França).
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• FEBS MED – Afavorir l’economia blava solidària a la Me-
diterrània – Ajut de 15.000€. Líder: IESMed 

L’objectiu és centrar-se en l’economia blava solidària en 
tant que dinàmica d’oportunitats per a una sortida de la 
crisi socioeconòmica generada per la COVID, en línia amb 
la filosofia del Green Deal europeu i la lluita contra el canvi 
climàtic. Identificació, creació i consolidació de nous sec-
tors de treball en els medis marí i costaner. 

Els projectes seleccionats, que començaran l’any 2021, 
són:

• CLIMED - Resiliència davant l’emergència CLImàtica per 
a l’Euroregió Pirineus MEDiterrània per als sectors ENR i 
l’agroecologia – Ajut de 15.000€. Líder: Associació Ecoser-
veis

El projecte permetrà el diagnòstic i l’estudi estratègic del 
potencial dels sectors clau de l’agroecologia i les energies 
renovables a l’Euroregió per promoure una sortida de la 
crisi socioeconòmica generada per la COVID-19 envers la 
sostenibilitat i la resiliència.

[Fornalutz – Illes Balears]

• Reunir experts euroregionals de l’àmbit del turisme (eco-
nomistes, sociòlegs, científics) i definir una estratègia per a 
un turisme segur de cara a les futures crisis sanitàries

Els 4 projectes seleccionats, que començaran el 2021, són 
els següents:

• wifiCOVID – Ajut de 20.000€. Líder: Universitat de les Illes 
Balears

Es tracta d’un projecte pilot d’alerta sobre l’incompliment 
de la distanciació en el marc de la creació d’indicadors 
d’alta freqüència geoposicionats per a la vigilància i la ges-
tió de l’obligació urbana per permetre una destinació turís-
tica segura mitjançant la utilització de les infraestructures 
wifi públiques com a xarxa de vigilància.

Fer de l’Euroregió una destinació segura, 
sana i resilient: repensar i adaptar les 
estratègies del sector turístic

El Fonds d’Ajuda COVID-19 implementat de manera global 
per l’Euroregió el 2020 va ser concebut per contribuir a 
l’adaptació del sector turístic, durament afectat per les re-
percussions de la crisi sanitària. Per aquesta raó, l’Objectiu 
estratègic OS3 es titula: “L’Euroregió, una destinació se-
gura, sana i resilient”. I es defineix de la següent manera:

• Reaccionar a la crisi de la COVID-19, projectar les bones 
pràctiques, identificar i promoure 3 projectes pilots

[Lecarpentier Lydie - Regió d'Occitània. Reserva natural regional de Sainte-Lucie, el canal de la robine. 
Port-la-Nouvelle (11), agost de 2020]

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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El projecte pretén identificar i analitzar els factors de vulne-
rabilitat turística de les regions sòcies de l’EPM. Els esque-
mes proposen mesures per a una futura estratègia de resi-
liència per a l’Euroregió.

Fons d’Ajuda COVID-19 per afavorir 
el desenvolupament d’estratègies 
d’adaptació al canvi climàtic a l’Euroregió 

La remodelació de les convocatòries de projectes 2020 en 
un Fons d’Ajuda COVID-19 general ha permès elaborar una 
línia específica respecte a l’economia circular, l’OS4: 
Avançar cap una veritable economia circular en els 3 ter-
ritoris de l’Euroregió, especialment a l’àmbit del reciclat-
ge i l’ús dels recursos tèxtils. Els subobjectius són els se-
güents: 

• Promoure un projecte de reciclatge i de reutilització dels 
residus, sobretot de la roba (sector tèxtil) 

• Donar suport a les mesures d’urgència per als agents de 
l’ESS en dificultat

El projecte guanyador, que rebrà una subvenció per valor 
de 70.000€ i el líder del qual és la Fundació Deixalles, es 
titula “Nous horitzons per a la reutilització i el reciclatge de 
la roba post-COVID” i se centra en la inserció professional 
de col·lectius vulnerables mitjançant activitats de preven-
ció de residus (reutilització i preparació per a la reutilitza-
ció) i en l’economia circular.

• Guia de bones pràctiques sobre la gestió turística sos-
tenible dels fluxos turístics a les petites infraestructures 
museístiques – Ajut de 20.000€. Líder: Turisme integral 
– Aparició

Es tracta d’un projecte de creació d’una guia de bones 
pràctiques sobre la gestió sostenible dels fluxos turístics a 
les petites infraestructures museístiques situades als es-
pais naturals del territori euroregional durant el període 
de la COVID-19, amb objectius transversals de perennitat, 
universalitat i extrapolació cap a altres territoris i destina-
cions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània mitjançant pro-
cessos d’innovació i sobretot mitjançant les activitats de 
cocreació amb els joves ciutadans i els agents (turístics o 
no) del territori.

• SEQR: Projecte pilot per crear un corredor sanitari segur. 
Ajut de 20.000€. Líder: Fundació Universitat Empresa de 
les Illes Balears

L’objectiu d’aquest projecte és validar la implementació 
d’un protocol sanitari que faci viable el desplaçament dels 
passatgers de manera segura i coherent des d’un punt de 
vista sanitari, segons les necessitats actuals de mobilitat 
turística entre els territoris de la península i les illes.

• Llibre blanc: Vulnerabilitat turística a l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània. Ajut de 40.000€. Líder: Universitat Rovira i 
Virgili (Tarragona)

L’EPM recolza les 
iniciatives de protecció 
de la biodiversitat i dels 
espai naturals, i més 
globalment la valorització 
del patrimoni 

Protecció de zones humides litorals  
i d’espais marins

Arran de la presentació d’un dossier per a la convocatòria 
de projectes LIFE de l’any 2019 a càrrec del grup Parcs de 
l’Euroregió, i de la resposta negativa rebuda a principis del 
2020, el conjunt dels membres del grup va voler tanmateix 
continuar la seva feina de col·laboració al voltant de la 
Conservació de la biodiversitat als espais protegits marins i 
litorals mediterranis davant la hiperfreqüentació turística i 
els efectes del canvi climàtic. 

Aquest grup el componen els serveis de parcs de les regi-
ons membres de l’Euroregió i 10 parcs o espais naturals 
protegits i marins del territori euroregional. L’objectiu 
d’aquest grup és millorar el seu coneixement recíproc i pre-
parar-se per a futures convocatòries de projectes europeus 
que s’haurien de fer públiques el 2021 (LIFE, MED o qualse-
vol altra convocatòria de projectes).

Transició energètica 

Enguany, la Comissió Medi Ambient, Energia i Canvi Climà-
tic que aborda aquest eix estratègic ha continuat la seva 
feina de fons per promoure accions i projectes per tal de 
contribuir als objectius de l’estratègia UE 2020 en termes 
de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu.

Pel que respecta més concretament a l’apartat Energia, la 
Comissió Euroregional i el seu grup Energia, compost per 
agències de l’energia de les tres regions i clústers regio-
nals, treballa sobretot en la implementació d’un projecte de 
partenariat. Té per objectiu poder presentar-se a futures 
convocatòries de projectes del tipus LIFE l’any 2021 per do-
nar suport a projectes pilots, a escala dels municipis o de 
territoris preservats com els Parcs Naturals Regionals, que 
afavoririen la producció i el consum a nivell local d’energi-
es renovables per tal d’ajudar els nostres territoris en la 
transició energètica.

Projecte WAT4TO, programa INTERREG 
SUDOE

L’EPM va presentar el projecte WAT4TO durant la quarta 
convocatòria de projectes del programa INTERREG SUD-
OE a finals del 2019. Tractava la dimensió interregional de 
l’enfocament de les polítiques regionals de l’aigua. Mal-
grat la seva qualitat, malauradament el projecte no va ser 
seleccionat sobretot a causa d’un gran nombre de projec-
tes que s’hi van presentar i d’una dotació limitada de la 
convocatòria.

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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Lecarpentier Lydie 
Régió Occitània

APROFUNDIR LA IDENTITAT  
EUROREGIONAL

Objectius estratègics
 ⇒ Reforçar la cohesió de les nostres comunitats així com la integració social, sobretot dels joves

 ⇒ Desenvolupar i reforçar el sector de les indústries creatives

 ⇒ Desenvolupar una visió de la cultura renovada i dinàmica, oberta cap a l’exterior i respectuosa  
del seu passat recolzant-se en els actors culturals i donant-los una perspectiva europea

Reforçar la cohesió de  
les nostres comunitats així 
com la integració social, 
sobretot dels joves

L’Euroregió vol promoure la integració social mitjançant la 
cultura, sobretot per als joves i les dones, així com la mobi-
litat dels artistes. L’any 2020, la cultura, els desplaçaments 
i les trobades artístiques van patir molt, però aquestes pri-
oritats segueixen formant part de totes les accions de l’Eu-
roregió. 

Seguint el seu treball de fons, l’EPM vol seguir posant en 
relació els actors i els ciutadans per contribuir a la cohesió 
de les comunitats que la componen. 

Va integrar la dimensió de cohesió, comunicació i joven-
tut en el projecte que serà proposat a la DG Regio a prin-

Aquest eix estratègic, la pedra angular de la creació de 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània –sobretot des del 2010, 
any de la primera convocatòria de subvencions culturals–, 
es va estructurar en dos objectius principals (2017-2020).

D’una banda, l’objectiu era reforçar la cohesió i la integra-
ció social dels tres territoris, concretament entre els joves; 
de l’altra, es va decidir desenvolupar una visió d’una cultu-
ra renovada i dinàmica, oberta cap a l’exterior i respectuo-
sa del seu passat, sempre recolzant-se en els actors cultu-
rals tot proposant-los una perspectiva europea.

En aquest sentit, l’EPM disposa d’una comissió específica, 
la Comissió Cultura, que representa els serveis dels tres 
territoris en aquest àmbit i que és responsable de l’elabora-
ció d’un pla d’acció anual, implementat a través de l’equip 
tècnic de l’ens euroregional. La Comissió Cultura comprèn 
el jurat que selecciona les propostes presentades durant la 
convocatòria anual de subvencions. L’any 2020 es va re-
modelar i es va integrar en el Fons d’Ajuda COVID-19 gene-
ral de l’entitat. 

També fa el seguiment dels projectes europeus en què està 
implicada i participa en els esdeveniments d’interès comú. 

https://www.euroregio.eu/eixos-estrategics/ciutadans
https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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L’EPM reforça el sector  
de les indústries creatives 
i dona prioritat als joves 
creadors
L’any 2020, la convocatòria prevista respecte a la cultura 
es va integrar en el marc general més ampli del Fons d’Aju-
da COVID-19 (vegeu detall dels projectes beneficiaris a 
continuació). Amb una partida de 200.000€ per a aquest 
eix, l’Euroregió volia promoure les línees següents del seu 
OS 6: Acompanyar els joves creadors en la producció 
cultural del futur i promoure la digitalització dels contin-
guts artístics per:

• Afavorir la projecció de joves artistes

• Contribuir a la digitalització del contingut artístic

• Promoure les noves expressions artístiques que van sorgir 
com a resposta a la situació provocada per la crisi sanitària

Aquests projectes començaran l’any 2021.

cipis de gener de 2021 en el marc de la seva convocatò-
ria 2020CE16BAT099. Titulat Youth for Euro Regio Green 
Future, aquest projecte pretén incloure els joves en els 
processos de creació i difusió de la comunicació a partir 
dels aspectes compartits del Pacte Verd sobretot i inclou 
la joventut en un sentit ampli, més enllà dels centres d’en-
senyament superior. L’objectiu és donar continuïtat a 
aquesta cooperació implementant un fòrum o consell eu-
roregional dels joves.

[Performance KDanse]

Nom del projecte Líder

Import de  
la subvenció 
atorgada per 

l’EPM

Descripció

Músiques, cants, 

danses tradicionals, 

patrimoni català i 

occità d’avui, cap a la 

digitalització dels nous 

sons de la rumba del 

futur

World 

Harmonies
16.000 €

La col·lecció "Patrimoines Patrimonis Patrimonios" posa en valor els 

idiomes, músiques, cants i danses tradicionals a l’espai euroregional a 

través d’un tractament digital difós en una plataforma creada especialment 

que valoritza nous sons i talents actuals. Posada en xarxa dels principals 

actors al territori de l’Euroregió. També es proposaran en directe 

esdeveniments, trobades, conferències i concerts per a un ampli públic.

DIES. Dispositius 

d’activació artística i 

espais digitals

Idensitat 15.000 €

Activitats i processos artístics que pretenen crear nous espais digitals 

d’interacció, intercanvi de coneixement i laboratori d’idees, en resposta a 

la necessitat d’activar noves estructures de producció i visibilitat del sector 

cultural i creatiu. Línies de treball desenvolupades com a webinars i tallers, 

per reflexionar sobre la producció i la formalització de les pràctiques 

artístiques contemporànies tenint en compte particularitats originades per 

l’aïllament, el contagi, el control, l’absència de control o la crisi social.

Cinema Lliure 

connecta

Mago 

Productions
15.000 €

El projecte pretén crear i promoure un jove teixit audiovisual de futur en un 

context de crisi social a través d’un conjunt d’espais de trobades destinats 

als futurs/es cineastes, professionals del cinema i a les persones que 

desitgen aprendre més sobre els oficis del cinema. L’objectiu principal és 

crear una xarxa professional euroregional per unir el territori, els talents 

artístics i les possibilitats de coproducció que existeixen. 

Aja Music Hall 14.000 €

L’objectiu és ajudar la jove escena de les músiques actuals en el territori  

de l’Euroregió a través d’un conjunt de residències, concerts, estades, 

masterclasses i fòrums de trobada presencial i a distància gràcies als 

equipaments digitals i especialitzats. Els temes: Tocar músiques actuals 

avui en dia entre músiques improvisades, jazz, pop i músiques tradicionals 

tot convidant a la reflexió global. Més enllà de la pràctica musical 

d’aquestes incubadores de projectes artístics, això permetrà als artistes 

viure i produir música malgrat les obligacions inèdites de la pandèmia.

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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Nom del projecte Líder

Import de  
la subvenció 
atorgada per 

l’EPM

Descripció

Illa Es Far Cultural 13.000 €

Transformació social mitjançant l’acostament dels territoris a través  

de l’art. El projecte vol establir sinèrgies entre artistes, públic i 

organitzadors culturals dels territoris euroregionals a través de la cultura. 

Reforçar les relacions a través de la creació artística i les noves 

metodologies de l’art contemporani: digitalització, nous formats, art en 

accions, performances. Aquest projecte permetrà consolidar una xarxa 

cultural d’art contemporani, la mobilitat dels artistes i la dinamització de 

les ciutats i els pobles a través d’un vincle directe amb els artistes. 

L’objectiu principal i la difusió de l’art en petits espais culturals,  

mitjançant la digitalització.

Réseau de Création 

Musicale Pyrénées 

Méditerranée 

(RCMPM)

Flashback66 13.000 €

El 2021-2022, segona fase del projecte:

• treballar amb joves artistes interessats en les temàtiques de la creació,  

la seva difusió a l’era digital i la seva adaptabilitat en temps de pandèmia,

• reforçar i ampliar una xarxa d’actors a l’àmbit de la creació musical 

actual i noves tecnologies per inventar el món de demà i proposar 

solucions al món actual. 

Impulsar nous lligams entre el conjunt dels actors, artistes i públics, tant  

a nivell de la recerca com de l’ensenyament/sensibilització i la combinació 

de les xarxes i recursos.

Navegatió Poetic 

Euroregió

Reves Du 22 

Mars
12.000 €

Intercomprensió en les literatures en llengües euroregionals –català, 

castellà, francès, occità– amb joves creadors i creadores i artistes 

experimentats/des a l’àmbit de l’escriptura contemporània i de la poesia.

Reconèixer en l’altre i en un mateix la pròpia cultura. Sentir la 

interculturalitat mitjançant la intercomprensió.

Set artistes, joves o més experimentats, de les 3 regions per una residència 

d’escriptura física a l’Institut français de Barcelona i dues residències  

a distància, l’intercanvi donarà lloc a produccions, materialitzades en 

diversos mitjans (pàgina web, lloc de recursos, edició, lectures, cabaret, 

cadena, mooc, etc.)

Nom del projecte Líder

Import de  
la subvenció 
atorgada per 

l’EPM

Descripció

De quel geste a-t-on 

besoin aujourd’hui ?

Collectif Sauf 

Le Dimanche
13.000 €

Projecte coreogràfic, cinematogràfic, digital, social i innovador que convida 

a la participació de la ciutadania, de totes les edats, de l’Euroregió. 

Experiència i imaginari dels socis al servei d’una resiliència euroregional 

durant aquesta crisi: posar-se a treballar (de nou) / (re)crear moviment  

i sinèrgia entre operadors culturals, artistes i públics / dibuixar un mapa 

sensible del que senten els ciutadans dels 3 territoris.

Trafic
Play Acció 

Cultural 
13.000 €

TRAFIC (nom vinculat a la circulació, moviment, comercialització, 

intercanvi, i també les dades i fluxos de visites a la pàgina web): 

esdeveniment i plataforma en línia que té per objectiu facilitar l’accés a la 

difusió en línia i a la internacionalització dels projectes i pel·lícules de joves 

talents i productors/es en el territori euroregional. 

L’objectiu principal és optimitzar els projectes audiovisuals de l’Euroregió 

fent servir les noves tecnologies. 

Constel·lacions Mirades 

Intermediterrànies
Fotolimo 12.000 €

Estimular l’intercanvi i la projecció de joves artistes emergents a través de 

la creació de projectes fotogràfics o audiovisuals que aborden les 

qüestions de migració i frontera en el context mediterrani.

La imatge com a vector de transformació. Acompanyar i promoure la jove 

creació emergent oferint-los un espai de reflexió mentre es va imaginant, 

creant i enriquint amb noves formes d’hibridació cultural.

Residències artístiques, trobades virtuals, exposicions itinerants i accions 

culturals creant ponts entre les diferents identitats i territoris que componen 

l’Euroregió. Promoure el format virtual com a un fet normalitzador en el 

context actual de crisi sanitària.
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Nom del projecte Líder

Import de  
la subvenció 
atorgada per 

l’EPM

Descripció

Compartir ubicació
Meritxell Yanes 

Font
10.000 €

Experiència teatral en directe adreçada als adultes i pensada per ser 

visualitzada en línia a través de la plataforma Zoom. Una oportunitat per 

donar seguretat a les arts de l’espectacle independentment de l’estat de 

les restriccions del moment perquè només cal un dispositiu de connexió 

per gaudir de l’espectacle sense haver de moure’s fins a un espai teatral.

L’espectador té un paper actiu en la funció, ha d’ajudar a resoldre enigmes 

i trobar informacions perquè la història pugui evolucionar. El públic decidirà 

en quina direcció porta l’obra. Es repartirà una versió destinada als joves a 

les escoles de l’Euroregió.

Aefluents

Associació 

Gestió Integral 

Serveis 

Socioculturals 

Idea

10.000 €

Intercanvis culturals i creatius per promoure la iniciativa personal, la 

creativitat, la competència social i l’esperit d’emprenedoria basats en 

l’experiència i l’experimentació de l’art i del procés creatiu a la comunitat. 

Encoratjar la projecció de joves artistes i contribuir a la digitalització dels 

continguts artístics. Residència artística a Mallorca per exposar i ampliar 

aquesta obra al RZM Festival, a Girona. Trobades organitzades durant els 

dos esdeveniments, seguides de recorreguts artístics, presentacions 

d’aquesta obra a prop de Perpinyà. Als anys posteriors, aquestes 

residències artístiques tindran lloc per rotació a fi i efecte de maximitzar 

l’intercanvi cultural entre les 3 regions.

D(is)-D(ance) KDANSE 11.000 €

Dansa a Distància - Plataforma de creació en xarxa.

Crear noves dramatúrgies per a les arts en viu, i concretament per a la 

dansa, mitjançant l’ús d’Internet. En diem espectacles teledistribuïts.

Espectacles de dansa fets en directe i simultàniament entre diversos espais 

distants. El públic pot assistir-hi en directe en un espai “convencional” o bé 

per Internet.

Circulació per 

Catalunya, Occitània  

i Illes Balears de  

músics joves

Música Antiga 

dels Pirineus
11.000 €

Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), nascut l’any 2011. S’ha 

caracteritzat, al llarg dels anys, pel suport que dona a les formacions 

musicals i a intèrprets del territori, entre altres les formacions musicals 

emergents i els joves intèrprets, com ho demostra el seu historial de 

programació. També proposa crear una producció pròpia anual per 

recuperar el nostre patrimoni musical.

Nom del projecte Líder

Import de  
la subvenció 
atorgada per 

l’EPM

Descripció

Missions 

Photographiques 

Transfrontalieres

Institut 

Pyrenees de la 

Photo-Graphie

11.000 €

Missions fotogràfiques com a compromisos necessaris i útils per (tornar a) 

interrogar en una dimensió regeneradora els recursos de futur dels territoris 

pirinencs en una dimensió transfronterera, prospectiva i multicultural. 

Proposta d’una missió fotogràfica sobre els reptes de l’aigua a escala de 

l’Euroregió per aportar nova llum als territoris pirinencs al voltant, sobretot, 

de l’adaptació de les economies de muntanya al canvi climàtic.

Le cours de l’eau,  

la cour et l’eau
La Cuisine 11.000 €

Treballar sobre el tema de l’aigua. Arquitectura i art contemporani segons 

les qüestions climàtiques vinculades al programa general de La Cuisine 

"Reconciliació": entre natura i cultura, com reconstruir la nostra relació 

respecte als éssers vius, les aliances, col·laboracions i intercanvis.

En un triple gest qüestionarem els reptes vinculats a la crisi climàtica i a la 

relació de La Cuisine amb el seu territori mitjançant invitacions fetes a 

artistes, investigadors, agricultors, cuiners, associacions locals, 

dissenyadors i estudiants.



Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània50 Memòria 2020 · Euroregió Pirineus Mediterrània 51

Així, diversos projectes van evolucionar per desenvolupar 
les seves activitats digitalment, com per exemple Realitat 
museística i diàleg euroregional. 

Altres van haver de modificar el seu calendari (de vegades 
sine die) perquè algunes activitats no es podien adaptar a 
un format en línia, com és el cas de LandLimo1, Transefí-
mers o Reacciona Ara (taller de cinema previst per al 2018 
però que finalment es va iniciar l’any 2019 a causa d’un 
reajustament entre socis).

La situació de restriccions degudes a la COVID-19 va forçar 
per tant a replantejar els terminis d’implementació i alguns 
projectes Cultura de 2018 s’acabaran l’any 2021: Interme-
dit, RCMPC, Cinema a la frontera o LandLimo.

Altres van haver de replantejar les seves accions per fer-les 
de manera mixta (o híbrida), entre presencial i en línia. Me-
mòria i herència de l’exili a l’Euroregió va poder organitzar 
un esdeveniment presencial a La Jonquera. Pel que fa a 
Delta Art, la residència creativa, es va poder dur a terme 
però les exposicions de les realitzacions artístiques a l’es-
pai euroregional es van adaptar per tenir lloc en línia, igual 
que per Art i territori, les últimes presentacions del qual es 
va fer finalment en línia. Realitats museístiques, Circ au car-
ré o Cultura oral als paisatges agraris també es van adaptar 
d’aquesta manera.

Alguns projectes van trobar alternatives per poder acabar 
segons el calendari previst, com és el cas de Cinema lliure 
a la biblioteca, adaptant-se a les mesures sanitàries.

Detalls dels projectes inicials:

Reacciona Ara: Continuació directa del projecte Reaccio-
na de l’any 2016, “Reacciona Ara” n’és una versió millora-
da que té en compte l’experiència adquirida durant el pro-
jecte inicial i que permet als joves accedir a les eines audi-
ovisuals per passar de l’estat passiu d’espectador a l’estat 
actiu de creador. El projecte introdueix la creació audiovi-

L’EPM desenvolupa 
una visió de la cultura 
renovada i dinàmica, 
oberta cap a l’exterior 
i respectuosa del seu 
passat tot recolzant-se 
en els actors culturals 
i donant-los una 
perspectiva europea

Continuïtat i adaptació de les 
convocatòries culturals anteriors

Des del 2010, l’EPM ha subvencionat una cinquantena de 
projectes. Ha ajudat 500 actors culturals amb un import de 
més d’un milió i mig d’euros. L’EPM vol estimular estructu-
ralment la cooperació euroregional del territori. Els mem-
bres de l’EPM van fixar els objectius següents:

• Valoritzar la diversitat cultural dels territoris i dels seus ha-
bitants, sobretot els joves

• Fer de l’EPM un espai de referència per a les problemàti-
ques de creació artística

• Preservar el patrimoni natural, històric i cultural comú en 
el marc d’un desenvolupament turístic sostenible

L’any 2020, l’Euroregió va suavitzar les condicions d’imple-
mentació dels projectes en curs, que es beneficiaven de 
subvencions atorgades el 2018 i 2019 i ja endegats, per-
què poguessin adaptar al màxim el seu desenvolupament 
a les condicions i restriccions vinculades a la crisi de la 
COVID-19. 

d’Arqueologia d’Eivissa i de Formentera), els colons grecs 
d’Empúries (Associació Cultural Untikesken – Amics d’Em-
púries) i els pobles indígenes que ocupen les terres de l’ac-
tual Occitània (Oppidum i Museu d’Ensérune), tres actors 
contemporanis participen en aquest projecte d’intercanvi. 
L’acció principal d’InterMedit se centrarà en l’organització 
d’una exposició itinerant a les tres regions que inclou acti-
vitats pedagògiques accessibles a un públic variat; girarà 
essencialment al voltant del mode de vida intercultural que 
marcava l’originalitat de la Mediterrània a l’Antiguitat. Sub-
venció: 22.500€, per 24 mesos.

Xarxa de Creació Musical Pirineus Mediterrània (RCM-
PM): Projecte de posada en xarxa transnacional i col·labo-
rativa que reuneix actors culturals que treballen a favor de 
la promoció de la música de creació i de les noves tecno-
logies. Té com a objectiu suscitar noves obres musicals in-
novadores a través d’una convocatòria internacional per, 
després, crear obres originals que barregen música con-
temporània i noves tecnologies. S’ofereix als guardonats 
una residència de creació de curta durada per, després, 
deixar lloc als concerts i altres actuacions. Aquest projecte 
és una col·laboració entre Flahback 66, Phonos, Placa 
Base i La Unió Social Flix. Subvenció: 20.000€, per 17 me-
sos.

Cinema a la Frontera 2019: Projecte d’intercanvis a l’àm-
bit del cinema i l’audiovisual. Diverses associacions profes-
sionals d’Occitània (NordSud Films, Cinémaginaire) Catalu-
nya (Girona Film Festival) i les Balears (Cineciutat) es reu-
neixen per endegar noves possibilitats de partenariats 
euroregionals. L’objectiu del projecte és organitzar l’any 
2019 la posada en xarxa d’estructures de socis dels 3 terri-
toris i mobilitzar aquests partenariats per a l’organització 
de manifestacions d’envergadura als 3 territoris. Subven-
ció: 22.000€, per 22 mesos.

sual a 400 joves de l’Euroregió a través de la realització de 
12 obres audiovisuals escrites, dirigides, rodades, interpre-
tades i muntades pels joves participants (6 per regió). Fi-
nalment, Reacciona Ara permet oferir un servei a partir de 
la sol·licitud d’una ONG, que comunica les seves necessi-
tats als estudiants i es compromet a utilitzar l’obra. Es crea 
un equip transfronterer que aporta metodologies, sa-
voir-faire i pràctiques de gestió amb una nova escala. El 
projecte es basa de nou en la col·laboració entre el Taller 
de Cinema, la Cinémathèque de Toulouse i Mom Works. 
Subvenció: 23.000€, per 22 mesos.

InterMedit: Com a hereu del patrimoni arqueològic de 
l’Antiguitat, amb la Mediterrània com a centre, el projecte 
vol crear un espai de trobada que posi en relleu aquesta 
riquesa mil·lenària al cor de l’Euroregió. Testimoni de l’acti-
vitat comercial i cultural que s’ha anat forjant entre els co-
lons fenicis d’Eivissa (Associació dels Amics del Museu 

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals
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companyies també seran convidades a participar en dos 
tallers transversals amb la presència d’altres professionals 
del sector originaris dels nostres territoris. Aquests tallers 
tindran com a objectiu l’apropament així com una reflexió 
sobre la relació entre artistes i professionals. Subvenció: 
22.500€, per 22 mesos.

La cultura oral als paisatges culturals agraris de l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània: Documentar i fer visibles els 
elements immaterials vinculats als processos de transfor-
mació del paisatge que són conseqüència dels canvis a 
l’agricultura i als processos de producció. El projecte con-
sisteix a escollir un paisatge cultural agrícola per cada ter-
ritori i fer-ne una recerca documental i una recuperació de 
la memòria oral de les persones que van ser testimonis i/o 
actors d’aquestes evolucions. Els resultats d’aquestes en-
questes serviran de base per a una exposició i jornades 
tècniques i també estan disponibles a través d’una pàgina 
web i un inventari virtual. Es creen i consoliden així xarxes 
euroregionals de cooperació entre les entitats implicades 
per afavorir la presa de consciència, la reflexió, el debat i la 
participació de les comunitats de cada territori respecte a 
aquest patrimoni particular. Els membres d’aquest projecte 
són: el Consell Insular de Mallorca – Departament de Cul-
tura, Patrimoni i Esports, l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) 
i “Le Saloir” al municipi de Roquefort-sur-Soulzon. Subven-
ció: 15.000€, per 24 mesos.

Transefímers: Projecte dirigit pel Consorci Transversal-Xar-
xa d’Activitats Culturals (Catalunya). Subvenció: 24.000€. 
Socis: Associació La Insòlita (Illes Balears) i Association 
Champ Libre (Occitània). Col·laboració entre festivals d’art 
efímers (instal·lacions artístiques temporals: arquitectura, 
il·luminació, visual, art urbà, etc.) que tenen lloc a l’espai 
públic i busca avaluar de nou el patrimoni cultural a través 
de la creació contemporània.

Cinema lliure a la biblioteca. Projecte liderat per Mago 
Production, amb Godo Films (Occitània) i APAIB (Illes Bale-
ars). Subvenció: 21.000€. El projecte dona suport al con-
sum audiovisual local i reforça l’ús de les biblioteques com 
a espais socials per estimular la cooperació entre els diver-
sos sectors culturals de l’Euroregió.

Circ au carré: Reforçar els vincles entre els actors del circ 
contemporani de l’Euroregió i oferir oportunitats de mobili-
tat i desenvolupament als artistes emergents locals. Hi par-
ticipen quatre centres de creació reconeguts al seu territori 
(La Grainerie – La Verrerie – Alcem au Cine – La Central del 
Circ) que, junts, seleccionaran quatre companyies locals 
per proposar-los una residència d’experimentació en un al-
tre territori que el de residència, durant la qual tindran la 
possibilitat de convidar un artista local, cosa que els per-
metrà parlar i reflexionar en un context regional sobre com 
respondre a les seves necessitats específiques. Aquestes 

per la difusió. El projecte també pretén generar un docu-
ment en què, a partir dels coneixements acadèmics i dels 
propis gestors, es fan propostes a les administracions pú-
bliques per millorar els intercanvis.

LandLimo1. Projecte liderat per l’Associació Fotolimo (Re-
gió Occitània). Membres: Casa Planas (Illes Balears) i Rui-
do (Catalunya). Subvenció: 13.000€. Col·laboració entre 
tres entitats euroregionals que s’associen per qüestionar la 
noció de frontera a través de les arts visuals, els tallers i la 
recerca artística.

Art i territori. Projecte dirigit per l’Associació Idensitat (Ca-
talunya). Socis: Casa Planas (Illes Balears), La Escocesa 
(Catalunya) i el BBB Centre d’Art (Occitània). Subvenció: 
24.000€. Xarxa de residències per a la promoció de la re-
cerca i la producció artístiques a Catalunya, les Balears i 
Occitània. S’estableix com un context de treball compartit, 
basat en un marc espacial i conceptual que els membres 
de la xarxa comparteixen: la “perifèria”.

DeltaArt. Residències de creació euroregionals. Projecte 
dirigit per l’Associació Cultural Es Far (Illes Balears). Socis: 
Jiser Refleccions Mediterrànies (Catalunya) i Centre d’Art Le 
Lait (Occitània). Subvenció: 23.000€. Aquest projecte pre-
veu la selecció, mitjançant convocatòria pública, de sis ar-
tistes: dos de cada regió. Estada a la residència d’artistes 
de Montpalau, a Menorca. Hi haurà una estada de creació 
i d’intercanvi, una exposició a Barcelona i una altra a Albí.

Memòria i patrimoni de l’exili a l’Euroregió (1936-1945). 
Projecte dirigit per la Fundació Pi i Sunyer. Socis: Universitat 
de les Illes Balears (IB), Laboratoire FRAMESPA-Universitat 
de Toulouse 1 Capitol (Occitània), Archives municipales 
d’Agde (Regió Occitània), Museu Memorial de l’Exili (Cata-
lunya), Centre d’Estudis sobre les Dictadures i les Demo-
cràcies (Catalunya) i Universitat de València. Subvenció: 
13.000€. Projecte en dues fases: durant la primera, s’orga-
nitzarà una reunió d’especialistes dels àmbits de l’exili i la 
Retirada dels tres territoris de l’Euroregió, però també a Es-
panya i a França. En una segona fase, es crearà una eina 
de recerca sobre l’exili i els àmbits de l’Euroregió.

Realitat museística i diàleg euroregional. Projecte dirigit 
per la Universitat de les Illes Balears (IB). Socis: Universitat 
de Perpinyà Via Domitia (Regió Occitània), Ateneu Barcelo-
nès (Catalunya), Universitat Rovira i Virgili (Catalunya). Sub-
venció: 22.000€. L’objectiu del projecte és promoure línies 
de treball entre els museus de l’Euroregió amb característi-
ques comunes, ja sigui per la connexió d’eines tècniques o 
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Logotip
i variants

Versió institucional

Pirineus Mediterrània
Pyrénées Méditerranée
Pirineos Mediterráneo

Pirineus Mediterrània
Pyrénées Méditerranée
Pirineos Mediterráneo

El logotip també disposa
d’una versió institucional, acompanyada 
dels tres logotips de les regions de Cata-
lunya, les Illes Balears
i Occitània.
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