
 

                            

 

 
 

BREU BALANÇ DE LA PRESIDÈNCIA CATALANA DE L’EUROREG IÓ 
 
 
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes 
Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées amb l’objectiu de crear al nord-oest de la 
Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la integració social i 
econòmica del territori, i contribuir a la construcció d'una Europa unida, solidària i propera als 
ciutadans. Els reptes principals son esdevenir un territori de projectes a escala europea, defensar 
conjuntament projectes essencials per al desenvolupament equilibrat i sostenible, millorar la 
competitivitat tot situant les persones en el centre de les accions, i convertir-se en un pol 
d'innovació i creixement de referència internacional fomentant els vincles entre els centres 
tecnològics, científics i culturals dels quatre territoris. 
 
L’acte de traspàs coincideix exactament amb el 8è aniversari de la signatura de la Declaració 
Constitutiva de l’Euroregió Pirineus Mediterrània al Palau de Pedralbes de Barcelona, el 29 
d’octubre de 2004. Catalunya va assumir la presidència de l’Euroregió Pirineus Mediterrània el 16 
d’abril de 2011 a Perpinyà. Les prioritats de la presidència catalana han estat potenciar les 
polítiques per fer créixer l’economia i crear llocs de treball a les dues bandes del Pirineu; promoure 
el desenvolupament i modernització de les comunicacions viàries i ferroviàries per fer-les eficaces i 
contribueixin a millorar l’economia; exercir una influència conjunta més sòlida a les capitals estatals 
i davant les institucions europees; i situar la regió al mapa econòmic del món per aconseguir 
inversions i posar en valor tot el potencial econòmic de l’Euroregió, especialment els projectes de 
construcció europea, d’innovació i recerca, d’ensenyament superior, de cultura i de 
desenvolupament sostenible. 

 

1) L’impuls del creixement econòmic i la potenciació de la cooperació en innovació i 
recerca. 

2) El reforç de les accions de lobby que permetin incrementar la visibilitat de 
l’Euroregió i l’influencia comuna. 

3) La continuïtat de les convocatòries d’ajuts a projectes i l’obertura de noves línies 
de subvencions en l’àmbit del desenvolupament sostenible i la recerca. 

4) L’estabilitat jurídica de les diferents seus de l’Euroregió i l’AECT Pirineus 
Mediterrània. 

 

1) Impuls del creixement econòmic i la potenciació de la cooperació en innovació i recerca 
en el marc de l’Euroregió Pirineus Mediterrània:  

 
Una de les prioritats ha estat l’impuls de la coordinació en temes d’innovació i recerca, ja que els 
quatres territoris tenen moltes potencialitats. Durant aquest un any i mig s’han reforçat les relacions 
i el coneixement entre els principals actors que treballen en l’àmbit de la innovació i la recerca a 
l’Euroregió, i s’han organitzat diverses trobades interdepartamentals, que ha comptat amb la 
participació dels responsables d’ACC1Ó, Biocat, Tic-Salut i la Secretaria d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat. Aquestes trobades han permès orientar noves accions en el marc de la innovació 
i la recerca centrant-se en l’elaboració de projectes i el suport a la investigació i la mobilitat, 
especialment en l’àmbit de la nutrició i la recerca en les noves tecnologies de la salut i l’envelliment 
de la societat. També s’ha apostat per coordinar les universitats i centres de recerca amb el 
llançament del portal web Eurocampus i l’obertura de convocatòries per promoure la creació de 
dobles titulacions i la co-tutela de tesis.  



 

                            

 

 
Pel que fa al desenvolupament econòmic, s'han desenvolupat diversos fòrums de directors de 
vivers d’empresa a través del projecte CREAMED, que disposa d’un finançament d'1,1 milions 
d'euros del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER). Aquesta xarxa aplega 67 vivers i 
més de 1200 empreses de l’Euroregió.  
 
A més, l’Euroregió ha impulsat el nou projecte europeu Erasmus per a joves Emprenedors, que 
compta amb el suport de les Cambres de Comerç dels quatre territoris i disposa d'un pressupost 
total de 203.610,14 euros. El projecte ofereix l’oportunitat a 20 joves emprenedors i 56 empresaris 
experimentats d’associar-se per millorar la seva competitivitat. 
 

2) Desenvolupament d’accions de lobby per increment ar la presència de l’Euroregió 
davant les institucions europees:  

Tots quatre territoris comparteixen lligams històrics, culturals, socials i geogràfics i, per tant, 
comparteixen també necessitats i objectius que es poden defensar millor conjuntament davant les 
institucions europees. Per aquest motiu s’ha participat activament als Open Days de 2011 i 2012 
de forma conjunta, s’ha pres part a diverses audicions al Comitè de les Regions i al Parlament 
Europeu; i s’han mantingut reunions amb els rappporteurs de les propostes de reglament 
d’AECT’s, del programa Horitzó 2020 i d’altres iniciatives legislatives de la Comissió. 
 
El passat 9 d’octubre, per primera vegada l’Euroregió Pirineus Mediterrània va organitzar una 
trobada amb els eurodiputats dels quatre territoris membres a la seu del Parlament Europeu per 
donar a conèixer els treballs i els projectes que s’impulsen i per presentar els actuals dèficits en 
infraestructures al territori euroregional, així com impulsar la construcció del Corredor del 
Mediterrani i la millora de les infraestructures i comunicacions entre els principals ports del 
Mediterrani. Aquesta prioritat ha generat una Declaració comuna que es farà arribar a la Comissió i 
als estats francès i espanyol. 
 
 

3) Continuïtat en les convocatòries d’ajuts a proje ctes i obertura de noves línies de 
subvencions en l’àmbit del desenvolupament sostenib le i la recerca  

Un dels objectius de l’Euroregió Pirineus Mediterrània és dinamitzar la cooperació entre la societat 
civil i facilitar projectes conjunts entre entitats i associacions dels diferents territoris. Durant la 
presidència catalana s’han resolt dues convocatòries d’ajuts a projectes culturals i una de medi 
ambient:  
 
Convocatòria Cultura 2011 
Es van presentar 17 projectes culturals amb la participació de 64 entitats i amb una gran diversitat 
de disciplines: dansa, música contemporània, música clàssica, circ, arts del carrer, escultura, 
literatura, patrimoni, titelles. La convocatòria va comptar amb una dotació de 240.000 €. Finalment, 
7 projectes van ser seleccionats, 4 amb lideratge de Midi-Pyrénées i 3 amb lideratge català.  
 
Convocatòria Cultura 2012 
Per primera vegada la convocatòria establia dos eixos: ajuts a projectes estructurants i beques a la 
mobilitat. Es van presentar 13 candidatures a projectes estructurants, amb la participació de 51 
entitats; i 6 candidatures a beques mobilitat, amb 20 entitats. Destaquen els projectes en l’àmbit de 
la cultura científica, audiovisuals, arts numèriques, patrimoni, etc. La convocatòria va comptar amb 
una dotació de 235 000 € (220 000 € destinats als projectes estructurants i 15 000 € a les beques 
mobilitat).  
 
 
 



 

                            

 

Convocatòria Desenvolupament Sostenible 2011 
L’objectiu era impulsar projectes de cooperació que abordessin alhora la problemàtica de la 
mitigació i de l’adaptació al canvi climàtic en el sector turístic. La dotació de la convocatòria va ser 
de 90 000 € i s’hi van presentar 5 projectes. Es va decidir cofinançar 2 d’aquests projectes amb 78 
300 €: un projecte per donar suport a la indústria del turisme perquè sigui conscient del seu 
impacte sobre el canvi climàtic i introdueixi mesures d’eficiència energètica;  i un altre per oferir 
indicadors globals dels efectes del canvi climàtic a l'Euroregió que ajudin a millorar la competitivitat 
i eficiència del sector turístic. 
 
Actualment es troben obertes tres convocatòries d’ajuts: 
 
Convocatòria Desenvolupament Sostenible 2012, amb una dotació de 190 000 €, va ser 
publicada el 27 de juliol i està oberta fins el 20 de novembre. 
 
Convocatòria 2012: Dobles titulacions, en l’àmbit de la innovació i la recerca per promoure la 
cooperació universitària amb la creació de dobles titulacions euroregionals especialment en 
tecnologies al servei de la salut i els sectors agroalimentari i energies renovables. Té una dotació 
de 270 000 €. 
 
Convocatòria 2012: “Ajuda a la mobilitat per a tesi s doctorals cotutelades”,  per donar suport 
a doctorants que realitzen una tesi en el marc d’una associació entre dues escoles doctorals de 
nacionalitat diferent i membres de l’Euroregió. La convocatòria té una dotació de 90 000 €. 
 
 

4) Donar estabilitat jurídica les diferents seus de  l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

L’any 2009 es va crear l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) Pirineus 
Mediterrània, una de les poques AECT’s formades exclusivament per governs regionals. Aquest 
model d’agrupació, impulsat des de la Comissió Europea, permet dotar de personalitat jurídica 
l’Euroregió i obre possibilitats al desenvolupament de projectes euroregionals co-finançats amb 
fons europeus.  
 


