
L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) acaba de celebrar el cinquè aniver-
sari de la seva declaració constituent. Des de l’any 2004, els governs  d’Aragó,
Catalunya, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus han treballat
conjuntament amb l’objectiu de consolidar un espai transnacional de coope-
ració que afavoreixi la cohesió econòmica i social dels nostres territoris.

El balanç que en fem és altament positiu. Teníem la intuïció que, junts,
podríem esdevenir un important pol d’innovació que fos capaç de competir a
escala europea i internacional. La història ens ha donat en bona mesura la raó.
El Tractat de Lisboa consagra explícitament el principi de la cohesió territo-
rial com una prioritat de l’acció de la Unió Europea. Prèviament, la Comissió
i el Parlament Europeu creaven, l’any 2006, un nou reglament que preveia la
creació de les agrupacions europees de cooperació territorial (AECT), per dotar
de personalitat jurídica una realitat, en molts casos no formalitzada, que s’ha-
via anat consolidant en el si de la Unió Europea a través de diverses formes,
entre les quals hi havia les euroregions.

L’EPM, que manté la seva voluntat de ser un projecte polític vertebrador,
s’ha dotat d’una AECT, és a dir, d’un instrument legal que ens permetrà dur a
terme projectes en nom del conjunt dels nostres territoris membres i rebre
finançament comunitari o d’altres organismes internacionals. Ens trobem
davant d’un gran repte, ja que som una de les primeres AECT que es consti-
tueixen, i ens caldrà explorar totes les possibilitats abans de poder fer una ava-
luació seriosa, en particular si, en la política europea de cohesió per al període
2014-2020, no s’hi incorporen els espais euroregionals en els programes de
cooperació territorial.

Constituïda l’AECT, des de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània seguim des-
envolupant una estreta cooperació cultural, amb un grup permanent de tre-
ball i la creació del Portal Cultura, un espai obert al conjunt d’actors culturals
de l’Euroregió.

Estem treballant per fer de l’Euroregió un pol econòmic competitiu i atrac-
tiu a escala europea i internacional, posant l’accent en el coneixement i la for-
mació, promovent la creació d’un espai comú universitari i afavorint els inter-
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canvis i la cooperació amb les empreses existents en els nostres territoris, prio-
ritzant els aspectes vinculats al desenvolupament sostenible. Per aquest motiu,
estem posant en marxa l’Eurocampus Pirineus-Mediterrani, que, amb més de
500.000 estudiants, vol esdevenir el primer campus universitari europeu i un
pol d’innovació i excel·lència.

La cooperació entre els diferents sectors de la societat civil és un dels grans
potencials de l’Euroregió i en aquests anys ha viscut un fort impuls amb la
consolidació i creació de nombroses xarxes euroregionals dels àmbits econò-
mic, universitari, cultural i ambiental.

Sense deixar de banda l’objectiu de treballar pel creixement d’una Europa
cohesionada des del punt de vista econòmic i social, l’Euroregió Pirineus-Medi-
terrània vol reforçar la seva acció al voltant de dos dels seus eixos constituents:
el desenvolupament sostenible i la participació activa en les polítiques euro-
mediterrànies. No hem d’oblidar que la seu de la Secretaria de la Unió pel
Mediterrani és a la ciutat de Barcelona i, per tant, dins el territori de l’EPM.

Tots aquests projectes i els que s’estan posant en marxa topen, dissortada-
ment, amb una realitat: la manca d’infraestructures de comunicació entre els
nostres territoris. El retard fins al 2020 de la línia Perpinyà-Montpeller és una
mala notícia. L’Euroregió i els seus governs han participat en el debat públic
celebrat a França sobre aquesta línia i la continuïtat fins a Barcelona. També
s’han dut a terme diverses accions en suport de la integració del Corredor
Mediterrani en les xarxes transeuropees de transport, que tot i la determina-
ció de la presidència espanyola de la Unió Europea, durant el primer semes-
tre del 2010, sembla que és encara un objectiu no assolit, considerant les pri-
meres declaracions de la recentment constituïda Comissió Europea.

Antònia Sabartés
Secretària general de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània
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