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EDITORIAL PRESIDENTA
UNA GOVERNANÇA RENOVADA,
UNA VISIBILITAT REFORÇADA
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és portadora d'un projecte innovador, d'acord amb l'ambició europea
d'una cultura compartida més enllà de les fronteres. Des de la seva creació l'any 2004, s'ha distingit per la
qualitat i la riquesa de les accions de col·laboració portades.
Fidel a la ment dels fundadors, he desitjat donar a la nostra Euroregió, una nova dinàmica lligada
directament amb els grans reptes europeus d'avui.
Així diversos projectes han estat finalitzats sota la Presidència d'Occitània / Pirineus Mediterrània.
Al principi hem redefinit el nostre marc d'acció al voltant de tres prioritats: innovació, desenvolupament
sostenible i identitat del territori euro regional.
Batejat « Per una Euroregió creativa, sostenible i solidària a l'horitzó 2020 », aquest nou full de ruta
permetrà a les Presidències successives de reforçar l'enllaç entre Europa i els ciutadans.
Hem igualment renovat la governança de l'AECT Pirineus Mediterrània per donar més impacte a les seves
accions i confirmar el seu paper d'interlocutor privilegiat amb les institucions europees i els portadors de
projectes del territori.
Al mateix temps, he desitjat transferir la seu de l'AECT a un lloc únic, a Perpinyà, al cor de l'Euroregió
Pirineus Mediterrània. Beneficia així d'una posició estratègica en el Arc mediterrani, d'infraestructures de
qualitat i d'un teixit econòmic dinàmic.
Nou full de ruta, nova governança, nou posicionament europeu…
Les iniciatives portades per la Presidència d'Occitània / Pirineus Mediterrània donen una nova empenta
per abordar els anys que vénen. Ja han estat coronades d'èxit. La nostra AECT ha sigut premiada l'any
passat amb 5 projectes europeus al servei del desenvolupament econòmic dels nostres territoris, de les
nostres empreses i dels nostres estudiants.
Desitjo que les nostres iniciatives reforcin també la nostra visibilitat a l'escala europea i a la conca mediterrània.
La mar Mediterrània fa part integrant de la nostra identitat. És una formidable base sobre la qual ens
devem recolzar per fer irradiar el nostre territori. Aquest espai d'intercanvis, de trobada, de collaboració
i de descoberta porta en efecte reptes majors pel futur de les nostres institucions regionals i dels
nostres ciutadans. És en el seu marc que la nostra Euroregió es reafirmarà d'ara en endavant per prendre
plenament part del procés euromediterrani i fer de tota la mar Mediterrània un espai comú de pau,
d'estabilitat i de prosperitat.

Carole Delga

Ex Ministre
Presidenta de la Regió Occitanie
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I- L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA AL SERVEI DEL
TERRITORI
1. ELABORACIÓ D’UN FULL DE RUTA DE L’EUROREGIÓ PIRINEUSMEDITERRÀNIA: “PER UNA EUROREGIÓ CREATIVA, PERDURABLE I
SOLIDÀRIA DE CARA A L’HORITZÓ 2020”
A fi de donar una coherència més gran a la cooperació euroregional nascuda el 2004 i guanyar
visibilitat en un projecte europeu generador de nous reptes, la Regió Occitània ha volgut
impulsar l'elaboració d'un marc estratègic compartit que defineixi els grans eixos de treball fins
al 2020 i que permeti a les presidències successives recolzar-se en un projecte polític fort, basat
en les següents prioritats polítiques:
-

Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació.
Contribuir a un desenvolupament sostenible del territori.
Profunditzar la identitat euroregional.

Aquest full de ruta «Per una Euroregió creativa, sostenible i solidària de cara al 2020» adoptat
en el decurs de l’Assemblea General de març de 2017, es basa en tres grans principis clau amb
l’objectiu d’establir durablement una Europa de la proximitat. Aquests últims guiaran la inversió
política i el camp d’acció de l’AECT:


Actuar amb i per al territori, tot proposant polítiques públiques adaptades a les
necessitats dels actors dels nostres territoris, i tot demostrant el valor afegit de la
cooperació.



Contribuir a respondre als reptes comuns europeus: l'Euroregió Pirineus-Mediterrània
és també una oportunitat única de reforçar la vocació europea dels seus territoris, en
benefici dels seus conciutadans, i de guanyar prestigi entre les institucions comunitàries.
Les seves accions contribueixen als objectius de l’estratègia europea ”UE 2020” en
matèria de creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, i s’integren dins el marc dels
programes europeus.



Jugar un paper actiu a la Mediterrània: es tracta, en efecte, d’un espai generador de
reptes en matèria de creixement i desenvolupament i un vector de potencials per al
futur. L'Euroregió Pirineus-Mediterrània, formada per territoris de vocació clarament
mediterrània, vol ser reconeguda avui dia com a un interlocutor rellevant en els debats
que preparen les futures relacions mediterrànies i en les cooperacions que s'estan
realitzant amb la ribera sud, però també amb altres regions mediterrànies.

Aquest document de referència compromet a cadascú dels membres de l’Euroregió i guiarà a
cada presidència successiva en el seu mandat fins a l’horitzó 2020. Aquestes prioritats seran
llavors revisades o renovades, en relació amb els nous reptes europeus que guiaran l’acció de la
Unió Europea per al període 2021-2027.
L'Euroregió Pirineus-Mediterrània durà a terme aquest full de ruta sobre una base diària.
Aquesta, tot basant-se en una governança reformada, haurà de reforçar el seu paper d'animador
i promotor d'accions innovadores al servei del territori euroregional.
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La creació de l’AECT Pirineus-Mediterrània ha marcat, de fet, la voluntat dels representants
polítics de l’Euroregió per crear una estructura perenne, apta per a posar en marxa les
orientacions polítiques i per a dur a terme projectes al servei del territori euroregional. En
aquest sentit, i atesa l'estreta relació entre les accions de l'Euroregió i les orientacions
estratègiques europees, un dels objectius assignats a l'AECT és fer un efecte palanca sobre els
fons europeus i construir projectes d'associació que involucrin actors socioeconòmics del
territori, amb l'AECT exercint un paper de líder dels projectes europeus,que permeti així als
actors alliberar-se dels procediments relacionats amb la gestió de projectes.
El 2016, l'AECT va assumir aquest paper de catalitzador de projectes i va aconseguir associar al
voltant de projectes en relació directa amb les grans orientacions polítiques de l'Euroregió
(Estratègia Euroregional de la Innovació, Eurocampus...) universitats, laboratoris, pols i clústers,
actors culturals...
Així, el 2016 la Comissió europea o autoritats de gestió de programes europeus delegats van
seleccionar cinc projectes europeus. D’aquesta manera, s’han rebut més de 2,3 milions
d’euros de fons europeus destinats a aquests 5 projectes, la qual cosa permet indicar que
actualment, per cada euro invertit pels membres de l’Euroregió, 4 € de fons europeus es fan
servir per a accions dutes a terme directament al territori.
Aquest èxit de la crida a projectes europeus ha constituït el nucli de les accions de l'any 2016. És
així com la presidència, tot assegurant la direcció de l'AECT, ha acompanyat els responsables de
projectes de l'AECT en totes les etapes del llançament i de l'organització dels projectes europeus.

2. ACCIONS EN MATÈRIA D’INNOVACIÓ
L’Estratègia Euroregional de la Innovació, llançada el 2014 sota la Presidència de l’ex-Regió
Migdia-Pirineus, és un plantejament pioner a escala europea, i un complement a les estratègies
d’especialització intel·ligent de cadascuna de les Regions membres. Ha de permetre profunditzar
les dinàmiques de cooperació en tres àmbits identificats com a prioritaris: e-salut, aigua i
agroalimentari.
Sota la presidència de la Regió Occitània, nombroses activitats en matèria d'innovació han
permès de concretar aquesta estratègia euroregional de la innovació: en especial, la presentació
de dos projectes europeus i la seva selecció el 2016 han permès implementar accions en el
territori gràcies a la contribució de fons europeus, la qual cosa limita de fet la contribució
financera de les regions i dels governs membres de l'Euroregió.

2.1.

El projecte europeu «LINKS UP»: al servei de les “start-ups”

El projecte Links Up – «Crear vincles per estimular el creixement de les “start-ups” dins l’espai
SUDOE» va ser seleccionat pel Comitè de programació del programa de cooperació territorial
transnacional del sud-oest d’Europa (INTERREG SUDOE) el juliol del 2016.
S'inscriu en la continuïtat d'un primer projecte dut a terme per l'AECT fins al 2013: el projecte
CREAMED, cofinançat pels fons europeus, el qual va iniciar l'establiment d'una xarxa de vivers
d'empreses del territori euroregional (creació d’una xarxa de més de 100 vivers i 1.400 noves
empreses) i va ser guardonat a escala europea pel Comitè de les Regions de la Unió Europea el
2014 com a millor projecte de cooperació territorial.
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Aquest projecte, encapçalat per l'AECT Pirineus-Mediterrània, té per objecte estimular el
creixement de les "start-ups", a força de desenvolupar les seves oportunitats d'accés als
finançaments, tot apropant-les a les necessitats del mercat, i de facilitar els seus intercanvis, tot
assegurant la seva perpetuació. Aplega sis altres socis procedents de tres països:
- Fundació d’innovació BIT a les Illes Balears,
- Agència d’innovació ACCIÓ a Catalunya,
- Castres-Mazamet Technopole a Occitània,
- Agence du Développement Économique, de l'Export et de l'Innovation (MADEELI) a
Occitània,
- Fundación Universidad Empresa a Múrcia (Espanya),
- Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior (Portugal).
L’ecosistema empresarial del sud-oest europeu és particularment ric. Les relacions entre les
institucions, els nombrosos emprenedors i el context tecnològic, acadèmic, social, polític i
econòmic són favorables al desenvolupament de noves iniciatives empresarials. Aquest context
és propici per a la creació de noves “start-ups”. El territori compta amb actors innovadors, així
com una àmplia oferta de formació. No obstant això, les “start-ups” del territori han de fer front a
problemàtiques comunes que en molts casos desemboquen en la desaparició d’empreses. El
projecte LINKS UP, encapçalat per l'Euroregió, té per objecte pal·liar algunes d'aquestes
dificultats, a força d'estimular el creixement i la competitivitat de les empreses, i afavorir-ne la
perpetuació. LINKS UP, amb una durada de 3 anys, finalitzarà el mes de juny de 2019. El
cost total del projecte serà de 1,045 milions d’€, amb un nivell de cofinançament del 75%
(FEDER), és a dir 783.750 €.
El setembre del 2016, un cop signat l'acord de concessió del FEDER a Santander amb les
autoritats de gestió del programa i de la Comissió Europea, el projecte va ser llançat oficialment
a Tolosa de Llenguadoc l'octubre del 2016, en presència de tots els socis euroregionals i
europeus del mateix.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània
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«Gràcies a la innovació, els nostres territoris esdevindran encara més atractius i dinàmics. Cal que
fem de la innovació un autèntic vector de creixement per als nostres territoris. El projecte LINKS
UP, el qual llancem avui, respon a aquest repte a força d’estimular el creixement i la competitivitat
de les “start-ups”, tot afavorint la seva estabilitat en el temps. L’Euroregió té un paper de líder en
aquest gran projecte, enfocat particularment als sectors de l’e-salut i l’e-turisme, i amb una dotació
d’un milió d’€. Així, amb aquest programa atenem la necessitat d'acompanyament de les empreses
innovadores del territori euroregional, i fem de l'ocupació una prioritat».
Nadia Pellefigue, vicepresidenta de la Regió Occitània, en el curs de la conferència de
premsa del llançament del projecte LINKS UP, a Tolosa de Llenguadoc, el 5 d’octubre de
2016.
Des de llavors, han tingut lloc diversos intercanvis i reunions de treball, una de les quals a
Múrcia (Espanya) el maig del 2017, que ha permès especialment de treballar sobre les bones
pràctiques regionals relatives a les eines de finançament destinades a les PIME i a les “start-ups”,
i els programes de “soft landing”.
Pròximes etapes: el "Road Show" a Castres, celebrat paral·lelament a les universitats d'estiu de
l'e-salut, que proposarà un acompanyament de les "start-ups" presents, seguit d'una formació
"Business Angels" a Barcelona el gener del 2018.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània

En resum, Links Up és...






Activitats de “benchmarking” entre els serveis dels diferents socis.
Programes de formació.
La creació d’un mapa en línia d’actors clau en sectors estratègics, e-salut i eturisme.
La creació d’una xarxa de col·laboració entre les regions participants amb
l’objectiu de millorar els intercanvis econòmics i comercials de les empreses de
les esmentades regions.
La participació d’empreses a diversos fòrums organitzats pels socis (MIDINVEST,
Road Show Castres, Fòrum Inversió Barcelona, Four years from now (Catalunya),
International Brokerage Event Eureka Tourism, Illes Balears).
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2.2.

El projecte europeu “KISS ME”

El projecte KISS ME (Knowledge & Innovation Strategies involving SMEs) ha estat seleccionat
dins el marc del programa INTERREG EUROPE.
Del gener del 2017 al juny del 2021 mobilitzarà més d'un milió d'euros (dels quals un 85%
aportat pels fons europeus FEDER) a fi d'abordar i millorar les polítiques i les eines regionals i
euroregionals relatives a la innovació de les PIME.
L'Euroregió Rhin-Waal (Alemanya-Holanda) dur a terme el projecte i agrupa diverses
Euroregions i regions frontereres:
- AECT Pirineus-Mediterrània (França-Espanya),
- HAMAG-BICRO (Hongria-Croàcia),
- Värmland County Administrative Board (Suècia),
- Hedmark County Council (Noruega).
Aquest projecte permetrà organitzar trobades entre els actors dels diferents sectors prioritaris
identificats per mitjà de finançaments europeus, tot ampliant les accions euroregionals a escala
europea, per tal d'intercanviar i compartir experiències amb altres actors europeus.
Llançat a Berlín el desembre del 2016, el projecte KISS ME ha iniciat les seves accions al llarg
dels darrers mesos, amb la creació de grups de treball entre els socis per compartir punts de
vista sobre les estratègies regionals i euroregionals de la innovació, analitzar les necessitats dels
actors i fer intercanvis sobre les bones pràctiques entre les regions del nord i del sud-oest
d'Europa.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània

És així com un seminari de capitalització ha tingut lloc a Värmland (Suècia) els 4 i 5 d'abril del
2017, a fi de compartir amb més precisió les experiències existents en matèria d'innovació i
acompanyament de les empreses.
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Properes etapes:
Juny-desembre 2017: reunions de treball a Alemanya, al territori euroregional i a Croàcia, en
relació amb les agències regionals de la innovació (Madeeli, Acció).
En resum, KISS ME és...





Quatre reunions de les parts interessades (agències regionals de la innovació,
cambres de comerç, clústers, responsables a nivell polític, centres
d’investigació…).
Sis seminaris de capitalització a nivell europeu.
Elaboració d'un pla d'acció (actualització de l'estratègia euroregional de
la innovació).

2.3.

Accions futures

Més enllà de la gestió d'aquests dos projectes europeus, la Comissió d'Innovació ha decidit el
2017 i a proposta de la presidència occitana, de treballar per a la implantació d'una veritable
estratègia de màrqueting territorial a fi de millorar l'atractiu del territori euroregional en l'àmbit
europeu o àdhuc internacional, mitjançant la creació d'una dinàmica "interclústering" que
permeti identificar projectes convergents de valorització dels sectors econòmics, l'establiment
de Living Labs euroregionals o fins i tot la participació d'empreses euroregionals d'un sector a
salons internacionals. Aquestes accions seran descrites en el pla de treball 2017/2018 de la
Comissió.

3. ACCIONS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Entre 2015 i 2017, la presidència va reunir dues Comissions Polítiques de Desenvolupament
Sostenible.
La Comissió Política de juny 2016 va permetre especialment seleccionar el projecte VIN &
ADAPT dins el marc de la crida a projectes euroregionals 2015 liderada per l’AECT.
Projecte VIN&ADAPT
Mitjançant la Fundació Empresa i Clima de Catalunya, l’empresa Bodegas Binifadet SL de
les Illes Balears i la Chambre Régionale d’Agriculture del Llenguadoc-Rosselló, aquest
projecte té com a objectiu promoure la transferència de coneixements per desenvolupar
l’adaptació als efectes del canvi climàtic del sector vinícola. Es beneficia d’una subvenció
euroregional de més de 50.000 € per implantar les seves accions durant els dos anys
vinents.
Aquesta Comissió ha representat així mateix l'ocasió per a la presidència de proposar la creació
d'un grup-projecte aigua per a l'Euroregió, una fita que ha confirmat novament en el decurs de la
darrera Comissió organitzada el maig del 2017.
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4. GRUPS-PROJECTES TRANSVERSALS AL SERVEI DE L’ESTRATÈGIA
EUROREGIONAL
Tenint en compte l'augment de les connexions entre les diferents temàtiques desenvolupades
per les Comissions sectorials de l'Euroregió, semblava necessari fomentar més la transversalitat
entre aquestes Comissions.
L’Assemblea General de l’Euroregió, reunida el 22 de març del 2016 a Montpeller, expressa la
voluntat d'implantar «grups-projectes» que reuneixin els representants polítics i tècnics de
diversos sectors, així com els principals socis regionals (clústers, agències regionals…).
L’objectiu d’aquests grups-projectes és evocar els reptes relacionats amb una temàtica definida i
la manera com l’AECT pot acompanyar els actors locals per atendre les necessitats del territori,
definir pistes d’acció prioritàries per l’Euroregió, i afavorir el posicionament de l’AECT en
projectes europeus.

4.1.

Grup-projecte aigua

La presidència ha proposat de reunir un grup-projecte sobre el tema de l'aigua, identificat com a
prioritari per a l'Estratègia Euroregional de la Innovació. Aquest grup-projecte té com a objectiu
reunir els representants polítics i tècnics de les regions responsables de la innovació, la
investigació i el medi ambient, així com els principals socis locals, públics o privats actius en el
sector.
En el curs de la Comissió de Desenvolupament Sostenible del 15 de maig del 2017, la presidència
va reafirmar el seu interès en l'aplicació d'aquest grup-projecte, i més especialment pel que fa al
tema de la gestió dels recursos hídrics a les zones turístiques costaneres.
Es van discutir altres temes, els quals seran objecte d'un treball exhaustiu en els mesos vinents,
directament relacionats amb els actors afectats del territori: les zones humides, el reciclatge i la
reutilització de les aigües, i la investigació oceanogràfica.
El grup-projecte aigua començarà a treballar el setembre del 2017.

4.2.

Grup-projecte e-salut

Atès que els temes relacionats amb l'e-salut no es poden abordar únicament des de la
perspectiva de la innovació, el grup-projecte e-salut té com a objectiu aplegar els representants
polítics responsables de la innovació, la investigació, el desenvolupament econòmic i la salut, així
com els socis locals, públics o privats.
A fi de donar un impuls al punt de sortida d'aquest grup-projecte, una sessió euroregional
titulada «e-salut a l'Euroregió Pirineus-Mediterrània – Reptes i perspectives de la cooperació
euroregional» va tenir lloc el 29 de setembre del 2016 a Vic dins el marc de les Jornades R+D+I
TIC Salut i Social.
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Aquesta jornada va constituir l'ocasió d'establir un primer diàleg entre responsables polítics i
actors locals al voltant del tema e-salut, i d'identificar actors públics o privats que caldria
associar a un grup de treball permanent.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània
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5. ACCIONS EN MATÈRIA D’ENSENYAMENT SUPERIOR
Sota la presidència de la Regió Occitània/Pirineus-Mediterrània, l'Euroregió ha aportat el seu
suport a un tercer doble diploma entre els Màsters EAU de les universitats de Montpeller i
Barcelona, l'inici del qual està prevista l'inici del curs 2018. Hi ha tres cotuteles de tesi que
també són sostingudes per l'AECT.
A més, la Comissió Política d'Ensenyament Superior ha decidit de fusionar el portal de
l'Eurocampus amb el lloc web, renovat, de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, i de millorar la
comunicació sobre el dispositiu de les beques de mobilitat «Xecs Eurocampus». També ha
previst organitzar a finals del 2017 un seminari que reuneixi els responsables polítics, els
presidents d'universitats i els directors de laboratoris d'investigació, a fi de rellançar la dinàmica
al voltant de l'Eurocampus i determinar quines futures acciones euroregionals cal executar.
D'altres Eurocampus europeus seran també convidats a aquest seminari per tal de compartir
bones pràctiques.
Finalment, el 2016, l’acció emblemàtica en matèria d’ensenyament superior i d’investigació va
ser la realització d’un objectiu assignat per la Comissió el 2015: presentació, llançament i
execució del projecte europeu e-Health Eurocampus, seleccionat per la Comissió Europea el juliol
del 2016, vinculat directament amb l’Estratègia Euroregional de la Innovació, i que haurà
d'ajudar a reforçar l'Eurocampus Pirineus-Mediterrània.

Projecte europeu e-HEALTH Eurocampus
L’AECT Pirineus-Mediterrània encapçala des del mes de setembre del 2016, i per una durada de
3 anys, el projecte e-Health Eurocampus, l’objectiu del qual és millorar la qualitat de
l’ensenyament superior en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació al servei
de la salut, però també promoure l’ocupabilitat dels joves a través l’adaptació dels programes
d’estudis a les necessitats del mercat laboral i l’adquisició d’aptituds empresarials.
La Unió Europea finança el 100% d'aquest projecte d'aliança estratègica amb un total de
430.000 €, dins el marc del programa europeu per a l'educació, la formació, la joventut i l’esport
Erasmus+. Té una relació directa amb l'Estratègia Euroregional de la Innovació, i permetrà
reforçar l'Eurocampus Pirineus-Mediterrània, primer campus europeu en nombre d'estudiants.
e-Health Eurocampus aplega deu socis, set dels quals són procedents del territori de l’Euroregió:
-

L’AECT Pirineus-Mediterrània en qualitat de líder del projecte,
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (Espanya),
La Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona (Espanya),
L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears (Espanya),
La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Espanya),
La Universitat de Montpeller (França),
L’Escola d'enginyeria ISIS de Castres (França),
La Universitat Glyndwr (País de Gal·les),
La Hochschule d’Ulm (Alemanya),
La Universitat de Xipre

En el seu paper de lideratge, l’AECT Pirineus-Mediterrània coordina el seguiment i la gestió
d’aquest projecte, així com les accions de comunicació i la implantació de la plataforma digital.
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El llançament oficial del projecte va tenir lloc a Montpeller els dies 10 i 11 d’octubre del 2016
en presència de la totalitat dels socis euroregionals i europeus.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània

Aquesta reunió va permetre definir el pla d'acció del projecte, amb una durada total de 3 anys, i
iniciar-ne els primers passos, en especial l'organització de la primera escola d'estiu per a
estudiants i professors, o fins i tot la preparació de 5 mòduls de formació de lliure accés,
destinats a ser utilitzats en màsters especialitzats:
- I2eH: curs d’emprenedoria al sector de l’e-salut;
- IT-LIL: curs sobre les TIC al servei d’una vida independent més llarga;
- mHealth: curs sobre les aplicacions i eines de l’e-salut;
- RHC: curs sobre la robòtica al servei de la salut;
- GMI: curs sobre imatges gràfiques i diagnòstic per la imatge.
Properes etapes:
- Primera escola d’estiu a Castres del 26 de juny al 7 de juliol del 2017: coincidirà amb les
jornades «Universitats d’estiu de l'e-salut» organitzades pel Technopôle de CastresMazamet del 4 al 6 de juliol.
- Primer seminari per a docents à Montpeller l’octubre del 2017.
En resum, e-Health Eurocampus és…





Tres escoles d’estiu que aplegaran 138 estudiants i 27 professors.
Dos seminaris per 48 docents participants.
Cinc mòduls de formació de nivell màster d’accés lliure.
Una plataforma digital de difusió dels resultats.
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Treball sobre la recerca i les aplicacions espacials al servei dels ports a la
Mediterrània
Més enllà del projecte e-Health, i de conformitat amb els objectius que els responsables polítics
responsables de l’ensenyament superior i de la investigació li havien assignat p, l’AECT ha
treballat el 2016 i el 2017 en la preparació d’un projecte europeu relacionat amb els clústers i
els ports marítims, a fi d’identificar les noves necessitats dels ports marítims i de desenvolupar
aplicacions espacials innovadores per als sistemes integrats.
El projecte POSEIDONS (Ports and Maritime Sustainable Development via Space), enfocat
cap a la Mediterrània d'acord amb els objectius de la presidència, ha estat presentat dins el marc
d’INTERREG MED, però no ha estat seleccionat.
No obstant això, els treballs preparatoris han permès iniciar una associació activa i sostinguda
entre diversos socis. Pole Aerospace (Migdia Pirineus), Pole Mer-Méditerranée (Toló), Club
Nàutic de Barcelona (Catalunya), Coralia Cluster (Grècia), Dures Port Authority (Albània), Port
de Liorna (Itàlia), Port de Tarragona (Catalunya), Port de Duvrovnik i Split (Croàcia) i el projecte
podrà tornar a presentar-se en una altra convocatòria de projectes durant els propers mesos.

6. ACCIONS EN MATÈRIA DE CULTURA
Les reunions de la Comissió Política Cultura impulsades per la presidència el 2016 i 2017 han
permès seleccionar tres projectes culturals dins el marc de la convocatòria de projectes
euroregionals 2016, per un import total de 105.000 €:




Fòrum euroregional «Culturas popularas en diàlog» (CIRDOC, Occitània, en col·laboració
amb els socis catalans i balears Sa Xerxa i Fira Mediterrània de Manresa),
3angled (hTh, Occitània, en col·laboració amb Fundació Palma Espai d’Art i Eufònic),
Reacciona (Tallers de Cinema, Catalunya, en col·laboració amb Mom Works i la
Cinemateca de Tolosa).

El 2017 s'ha obert una nova convocatòria de projectes a nivell euroregional amb un pressupost
de 130.000 €, per tal de seleccionar un o més projectes estructurants i de qualitat, que puguin
ser presentats com a candidats a un programa europeu.
Per altra banda, l’Euroregió s’ha implicat intensament el 2016 en un projecte europeu
d’envergadura en matèria de cultura: el projecte The Spur.

El projecte europeu THE SPUR
Atès que es considera oportú adaptar la convocatòria de projectes euroregionals convocada
anualment en l’àmbit de la cultura a les potencialitats sorgides del nou programa europeu
Europa Creativa, es va una obrir una nova convocatòria el 2015 amb caràcter excepcional amb
l’objectiu de seleccionar un projecte únic que es comprometi a presentar-se com a candidat a la
línia «projectes de cooperació a petita escala» del programa europeu «Europa Creativa».
Així, com a conseqüència d’aquesta convocatòria, l’AECT i els socis euroregionals dins el marc de
la convocatòria de projectes van presentar el projecte The Spur, el qual, a més de la subvenció
regional, va rebre una subvenció europea en el marc del programa Europa Creativa el juliol del
2016.
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Aquest projecte ha de facilitar la mobilitat internacional d’artistes dins el camp de les arts
visuals, i té l’objectiu de fer sorgir noves formes d’organització de residències artístiques i
creatives.
Amb una durada de dos anys, The Spur té un pressupost de 330.000€, dels quals la Unió Europea
n'aporta un 60% . Junt amb l’AECT Pirineus-Mediterrània, s'hi apleguen sis socis de quatre
països diferents:
- El Bòlit, Centre d’art Contemporani (Espanya), líder del projecte,
- Le LAIT, Centre d’art d’Albi (França),
- Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Espanya)
- El Bureau des Arts et des Territoires de Montpeller (França),
- La Fondazione per l’Arte de Roma (Itàlia),
- Sputnik Oz de Bratislava (Eslovàquia).
El projecte preveu la creació de centres d'incubació de projectes culturals a espais urbans
abandonats, el llançament d'un model de residències creatives, i fins i tot l'organització de
seminaris de difusió. L'AECT Pirineus-Mediterrània es responsabilitza més específicament de la
coordinació de l'acció de comunicació i de la implantació del model de gestió conjunta i
d'intercanvi de bones pràctiques.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània

Seminari The Spur a Girona – abril 2017
Arran d’una primera convocatòria per a candidatures llançada el 2016, les primeres residències
d’artistes van tenir lloc el febrer i el març del 2017. Les seves creacions es van presentar durant
un seminari organitzat a Girona l’abril del 2017.
Els artistes seleccionats:
 Deana Kolencikova, artista eslovaca: resident a Albi.
 Pierre Puze, artista francès: resident a Palma.
 Federico Gori, artista italià: resident a Montpeller.
 Tiphaine Calmettes, artista francesa: resident a Bratislava.
 Ben Pointeker, artista alemany: resident a Girona.
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Properes etapes :
La segona convocatòria de projectes pels dos propers períodes de residències (12 artistes) s’ha
clausurat el 31 de maig de 2017: les 228 candidatures rebudes es troben en fase d’avaluació; els
resultats s’anunciaran el 13 de juliol del 2017. Llocs de residència: Albi, Palma, Girona, Roma,
Bratislava, Montpeller.
THE SPUR és…



Tres convocatòries de candidatures per a seleccionar 18 artistes en residència.
Quatre seminaris (Girona el març del 2017, Bratislava el desembre del 2017, Albi
el març del 2018, Roma el maig del 2018) que apleguen 300 artistes i 200 experts
culturals.

7. ACCIONS EN MATÈRIA DE TURISME
El turisme és una prioritat política important de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. L’objectiu de
l’Estratègia Euroregional de la Innovació, que n’ha fet una temàtica transversal, és impulsar
accions en aquest sector per a encoratjar l’intercanvi de bones pràctiques, preveure solucions a
les problemàtiques comunes i centrar-se en un plantejament de cooperació en l’àmbit europeu.
Amb aquesta intenció, la presidència ha volgut aplegar una nova Comissió de Turisme el 2017, a
fi de reflexionar conjuntament sobre les diverses accions que cal dur a terme dins el marc de
l’Euroregió. La reunió d’aquesta Comissió, la qual ha tingut lloc a finals de juny del 2017, ha
permès així determinar la situació de les estratègies regionals en matèria de turisme, i
reflexionar sobre una temàtica prioritària per a la cooperació euroregional.

8. ACCIONS EN MATÈRIA D’INTEGRACIÓ I IDENTITAT EUROREGIONAL
El maig del 2016, sota la impulsió de la presidència, i a fi d’amplificar una acció recurrent
finançada per l’Euroregió en matèria d’esports i cultura enfocada al jovent, l’AECT va presentar
un projecte per tal de beneficiar-se d’aquesta oferta de fons europeus.
En paral·lel, l’Euroregió va prosseguir el 2016 el seu apropament amb altres Euroregions
d’Europa.

8.1.

El projecte europeu SPIN

L’AECT Pirineus-Mediterrània lidera des del gener del 2017 i durant un any el projecte SPIN
(Sport for Inclusion), seleccionat per la Comissió Europea dins el marc del programa Erasmus +
Sport. Aquest projecte té l'objectiu de millorar la integració social dels immigrants i la igualtat
dels gèneres a través l'esport, reforçar la cooperació entre institucions i organitzacions
esportives i educatives, i establir llaços duradors per a l'intercanvi de coneixements entre
professionals del sector. D'això en resulten les Trobades Esportives i Culturals PirineusMediterrània, que acullen des del 2008 centenars de nens i adolescents de l’Euroregió. Caldria
capitalitzar aquesta experiència de xarxa euroregional tot ampliant-la a escala europea, a fi de
desenvolupar eines de formació per als educadors que han de fer front als reptes de l’acollida i la
integració de poblacions immigrants a través de l’esport.
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El projecte té un pressupost de 75.000€, dels quals la Unió Europea n'aporta un 80%. Reuneix
diversos socis d’Espanya, França i Itàlia:
-

L’AECT Pirineus-Mediterrània en qualitat de líder del projecte,
L’UCEC (Unió dels Consells Esportius de Catalunya),
El CRUSEP-LR (Comité Régional de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré
Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon),
La Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
L’UISP Piemonte (Unione Italiana Sport per Tutti – Comitato Regionale Piemonte).

En la primera reunió de treball que va tenir lloc a Torí (Itàlia) el març del 2017, els socis del
projecte van intercanviar punts de vista principalment sobre la inclusió social dels immigrants a
través de l'esport i l'esport per a tots, i sobre accions concretes per posar en pràctica dins aquest
àmbit.

Comitè de pilotatge, TORÍ març 2017 © Euroregió Pirineus-Mediterrània

SPIN es…




Un estudi sobre la inclusió social a través de l’esport, amb quatre focus groups que
apleguen 80 participants a Occitània, Piemont, Illes Balears i Catalunya.
Un seminari d’intercanvis de bones pràctiques (Torí, 16 i 17 de març del 2017).
Un seminari de cloenda per presentar els resultats de l’estudi i dels intercanvis de
bones pràctiques (Mollet del Vallès, Catalunya, 15-17 de novembre de 2017).

8.2.

“Benchmarking” europeu

El juliol del 2016, l'AECT va acollir durant uns dies la Secretaria General de l’Euroregió alpina
Tirol-Sud del Tirol-Trentino. Aquesta trobada va permetre identificar sobretot les possibilitats
de projectes euroregionals comuns en un futur proper, a fi de promoure l'intercanvi de bones
pràctiques i la capitalització dels àmbits d'excel·lència d'aquests territoris.
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En termes d’innovació, la teràpia de protons ha sorgit com un element comú que pot
desembocar en un projecte d'intercanvi d'experiències gràcies a l'especialització dels dos
territoris en aquest camp de la lluita contra el càncer, amb un centre de teràpia de protons ja
instal·lat a Trento (Itàlia), i actualment s'està estudiant la implementació d'un futur centre a la
regió d'Occitània.
Es preveuen nous contactes dins l’àmbit del grup projecte e-Salut.
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II. UN NOU MODEL DE GOVERNANÇA PER A UNA MILLOR EFICÀCIA
I VISIBILITAT DE L’EUROREGIÓ PIRINEUS-MEDITERRÀNIA
UNA NOVA ORGANITZACIÓ I UN NOU IMPULS PER A L’AECT
L’AECT Pirineus-Mediterrània, una de les primeres creades a Europa el 2009, ha demostrat la
seva valia en constituir-se com a interlocutor privilegiat davant les institucions europees per una
banda, i dels promotors de projectes del territori per l'altra.
Amb una estructura de dret francès, amb seu a Tolosa de Llenguadoc, compta també amb una
sucursal a Barcelona. Aquest funcionament ha permès de consolidar, al llarg dels darrers anys,
l’estructura i crear una primera relació de proximitat amb els actors d’una i altra banda de la
frontera.
No obstant això, algunes dificultats en relació amb aquesta doble localització, i la necessitat de
ser més eficients en la gestió de l'equip, en un moment en què l'AECT està encapçalant molts
projectes europeus, han donat lloc a una reflexió sobre l’agrupació dels equips en un sol lloc.
D’aquesta manera, s’ha proposat, sota la impulsió de la presidència, de traslladar la seu de
l’AECT, així com la seva sucursal de Barcelona, a una ciutat més a prop de la frontera: Perpinyà.
Aquesta proposta, evocada durant les Assemblees Generals de març i maig del 2016, va ser
validada en el decurs de l’Assemblea General del 16 de desembre del 2016 a Montpeller.
Aquesta reestructuració de l’Euroregió era, de fet, necessària per afirmar i reforçar el paper de
l’AECT, en el moment on es perfilen els grans reptes de la futura programació europea post2020.

1. UNA SEU ÚNICA DE L’AECT A PERPINYÀ
L’Euroregió constitueix un espai privilegiat de cooperació europea i d’obertura cap a la
Mediterrània. El seu aprofundiment és necessari, així com la seva adopció pels ciutadans i la seva
projecció euromediterrània com a resposta, en especial, a la crisi política i democràtica que està
travessant actualment Europa.
Per tal de marcar aquesta nova etapa de l’Euroregió i la seva integració reforçada, la presidència
ha proposat de traslladar la seva seu i la totalitat dels seus equips, actualment situats a Tolosa de
Llenguadoc (seu administrativa) i a Barcelona (secretaria general), a Perpinyà, al cor del
territori euroregional i a proximitat immediata de Barcelona, Tolosa i Montpeller. Aquesta
proposta va ser validada en el decurs de l’Assemblea General del 16 de desembre del 2016.
Els avantatges d’una seu única a Perpinyà:
- Ubicació al cor de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.
- Zona de transició important en l’Arc Mediterrani, que gaudeix d’una posició comercial
estratègica, d’infraestructures de qualitat i d’un teixit econòmic dinàmic.
- Igualtat de tractament del personal; equip més integrat: millor eficàcia en la gestió dels
projectes, principalment europeus.
- Seu única: interlocutor únic per als actors euroregionals.
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Els nous locals, de més de 200 m², es troben a l’edifici «Centre del Món» de Perpinyà, molt a prop
de l’estació de tren SNCF i d’uns quants actors econòmics importants. Entraran en funcionament
a finals de juliol del 2017.

© A. Rigaudier-Farès
Visita dels locals de l’AECT i presentació del pla i dels futurs treballs en presència dels representants polítics de
l’Euroregió: Sra. Maria Badia, secretària d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat; Sr. Guillaume Cros,
vicepresident de la Regió d’Occitània; i Sr. Josep Claverol, Director General, Illes Balears; Perpinyà, 17 de maig del 2017.

2. UN PILOTATGE RENOVAT DE L’ESTRUCTURA
Sota la presidència de la Regió Occitània, l’AECT ha patit durant un any sencer la manca d’un
director titular, atès que el contracte del director titular fins al març del 2016 no havia estat
renovat.
Per tant, a fi que l'estructura pugui seguir actuant, gestionar els projectes en curs i assegurar el
seu paper amb els promotors de projectes del territori, la Regió Occitània, com a presidenta en
funcions de l'Euroregió, ha assegurat la sostenibilitat de l'estructura posant a disposició de
manera successiva dos agents de categoria A per a fer-se càrrec de la direcció de l’AECT (d'abril
a febrer del 2017).
Aquest pilotatge de l’AECT durant gairebé un any, i que ha exigit massa temps per als dos agents
de la presidència, ha implicat una forta inversió en els aspectes administratius i jurídics de
l’estructura, en el moment on aquesta havia estat guardonada per diferents projectes europeus.
Aquest pilotatge ha permès, de fet, posar de manifest una determinada quantitat de
problemàtiques dins de la gestió diària de l’estructura. D’aquesta manera, s’han establert
propostes relatives a la reorganització de l’AECT, les quals van ser adoptades per tots els
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membres de l’Euroregió el desembre del 2016: creació d’un càrrec de responsable administratiu
i financer, que permeti confortar els procediments de gestió de l’AECT; i transformació del
càrrec de director en un càrrec més estratègic.

© Euroregió Pirineus-Mediterrània

Assemblea General de maig del 2016: aprovació del pressupost 2016 i primers intercanvis sobre el futur de
l’AECT

2.1. Transformació del càrrec de director (obligació de la normativa europea)
en un càrrec més estratègic: càrrec de Director General
El càrrec de director de l’AECT implicava, abans d'aquesta reforma, ser el responsable
administratiu i financer de l’estructura: la seva feina quotidiana es basava en tasques de gestió
administrativa, comptable, de gestió dels recursos humans, de relacions amb la Paeria regional,
el Centre de Gestió de la funció pública territorial… També hi havia la tasca de la preparació i la
signatura dels decrets i acords de subvenció amb els promotors de projectes seleccionats.
Per tant, el càrrec de director ha estat revisat per assegurar que les seves missions reals estiguin
concentrades en un veritable paper de pilot estratègic del projecte euroregional,
d’animador de les institucions polítiques de l'Euroregió, de la implantació i coordinació
d’una autèntica estratègia de comunicació i de consolidació europea de l’estructura.
El jurat euroregional de contractació va tenir lloc el 17 de maig del 2017. El nou Director General
assumirà les seves funcions l’agost del 2017.

2.2 Creació d’un càrrec de responsable administratiu i financer
Sota la responsabilitat del Director General, aquesta persona serà responsable, a partir d’ara, de
les tasques relacionades amb la gestió comptable i pressupostària, la gestió administrativa, la
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gestió dels estatuts del personal, etc. L’objectiu és alliberar al director de l’AECT d’aquestes
obligacions quotidianes de gestió i garantir una gestió administrativa i financera de qualitat.
Arran del veredicte d’un jurat euroregional de contractació, que es va reunir el gener del 2017, el
nou responsable administratiu i financer de l’AECT, Sr. Guillaume Benhaiem, va assumir així el
seu càrrec el març del 2017.
Nou organigrama de l’AECT

Equipro (equip projecte) compost pels
corresponsals euroregionals (tècnics
referents Governs i Regió membres)

President(a) de
l’Euroregió PirineusMediterrània

Assemblea General

Comissions
temàtiques
Director(a) General
1ETP categoria A

Assistent(a) de
Direcció 1ETP
categoria C
Responsable
Administratiu i
Financer 1ETP
categoria A

Coordinador(a) de
Finances i Recursos
Humans 1ETP categoria
B
Assistent(a) de gestió
administrativa dels/de les
responsables de projectes
1ETP categoria C

Responsable de
projectes
europeus 1ETP
categoria A

Responsable de
projectes
europeus 1ETP
categoria A
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Responsable de
projectes
europeus 1ETP
categoria A

Responsable de
Comunicació 1ETP
categoria A

3. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DEL CORPUS REGLAMENTARI
L’AECT es regeix per un conjunt de documents reglamentaris, incloent en especial els estatuts.
Els estatuts s'estableixen entre els tres membres en aplicació d’una convenció constitutiva i
d’unes disposicions de la Normativa Europea núm.1082/2006 del Parlament i del Consell del 5
de juliol del 2006 i de la Normativa Europea núm. 1302/2013 del Parlament i del Consell del 17
de desembre del 2013.
Aquests defineixen la seu administrativa, l'àmbit territorial, els objectius i les missions de
l’AECT, determinen els òrgans de gestió i el funcionament i precisen les competències de
l’Assemblea General i el seu funcionament, així com les modalitats relatives al pressupost de
l’AECT i al seu personal.
L’aplicació de la llei NOTRe i la fusió de les Regions Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus des de
l’1 de gener del 2016, ha tingut, de fet, repercussions sobre l’AECT i sobre els textos que regeixen
aquesta estructura, havent imposat especialment una revisió dels seus estatuts.
A aquesta aplicació de la llei s'hi afegeix la decisió de l'Assemblea General del 16 de desembre
del 2016 de traslladar la seu de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània i, per tant, de l'Agrupació
Europea de Cooperació Territorial (AECT) Pirineus-Mediterrània, a una seu única a Perpinyà,
vinculada a una modificació de la governança a fi de garantir un funcionament eficaç de
l'estructura.
Els nous estatuts, un cop revisats, integren els elements procedents del reglament interior de
l’AECT, el qual desapareix en conseqüència, i permeten així simplificar el corpus, el qual esdevé
més llegible i més adaptat al funcionament diari de l’AECT.
Els estatuts modificats seran adoptats a Perpinyà, el 23 de juny de 2017, pels presidents dels
governs i de les regions membres.
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