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1. Convocatòria del Programa PROGRESS
Termini de presentació de sol·licituds: 2 de març de 2011

La Comissió Europea ha obert la convocatòria del Programa PROGRESS - Projecte pilot:
Cooperació entre autoritats públiques, empreses i les empreses socials en l'àmbit de la
inclusió social i la integració en el mercat de treball.
PROGRESS és el programa comunitari dedicat a l'ocupació i la solidaritat social. El seu
objectiu és aportar ajuda financera a la realització dels objectius de la Unió Europea en l'àmbit
de l'ocupació i els afers socials i la igualtat d'oportunitats.
L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és la promoció de nous models de cooperació entre
institucions públiques, companyies i empreses socials, per tal de crear un enfocament més
efectiu i coordinat, a través de la creació de consorcis específics. Això permetrà el
desenvolupament d’espais permanents de diàleg i, per tant, enfortir la comprensió mútua i
promocionar les bones pràctiques. Això també contribuirà a:
-

Fomentar una major sensibilització del món empresarial pel que fa a la responsabilitat
social de les empreses especialment en les comunitats locals;
Proposar solucions eficaces als problemes socioeconòmics soferts per cada àrea i grup
específics, i
Generar resultats mesurables en termes d'integració dels grups vulnerables, amb especial
atenció a la integració dels joves que abandonen l’escola prematurament i els joves
desocupats en la societat i el mercat laboral.

Les propostes hauran de ser elaborades i executades per un consorci integrat per organismes
d'almenys tres Estats membres, i han d'incloure almenys tres socis (una autoritat pública, una
organització amb ànim de lucre i una empresa social) en cada un d’aquests Estats membres.
La contribució comunitària no excedirà del 80% del total costos subvencionables per a cada
un dels projectes seleccionats.

2. Convocatòria del Programa PROGRESS
Termini de presentació de sol·licituds:
25 de març de 2011 per a les accions que no comencin abans del 25 de
maig de 2011 ni després del 22 de desembre de 2011
30 d’agost de 2011 per a les accions que no comencin abans del 30
d’octubre de 2011 ni després del 22 de desembre de 2011

La Comissió Europea ha obert la convocatòria del Programa PROGRESS: Relacions laborals i
diàleg social
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Aquesta convocatòria finançarà les consultes, reunions, negociacions i altres accions destinades
a assolir els objectius i promoure mesures contingudes en la Comunicació de la Comissió
Europea sobre El Diàleg Social Europeu, Força de Modernització i Canvi, la Comunicació sobre
la cooperació per al canvi en una Europa ampliada - Potenciar la contribució del diàleg social
europeu, i el document de treball sobre el funcionament i el potencial del diàleg social sectorial
europeu.
Els objectius d'aquesta convocatòria inclouen les mesures i iniciatives relacionades amb
l'adaptació del diàleg social als canvis en l'ocupació i el treball i els reptes relacionats, com ara fer
front a la modernització del mercat de treball, la qualitat del treball, l'anticipació, preparació i
gestió del canvi i la reestructuració, la flexiguretat, competències, la mobilitat i la migració,
l'ocupació juvenil, les contribucions a l'estratègia de salut i la seguretat, la conciliació de la vida
laboral i familiar, la igualtat de gènere.
En la present convocatòria de propostes, la Comissió Europea pot decidir finançar fins a un 80%
del cost total subvencionable de l'acció.
Podran presentar una sol·licitud els interlocutors socials, les organitzacions vinculades a les
relacions laborals, autoritats públiques i organitzacions internacionals.
Les sol·licituds han d’incloure socis de diferents Estats membres.

3. Convocatòria del Programa INTERREG IVC
Termini de presentació de sol·licituds: 1 d’abril de 2011

La Comissió Europea ha obert la convocatòria del programa de Cooperació Interregional
INTERREG IV C, el qual pretén ajudar a les regions europees a treballar conjuntament,
compartint coneixements i experiències.
El programa va adreçat a totes les regions de la Unió Europea.
Els eixos prioritaris d’actuació del Programa són:
Eix 1: Innovació i economia del coneixement





Recerca, tecnologia, innovació i desenvolupament
Societat de la informació
Empreses, PiMEs i desenvolupament econòmic
Treball, capital humà i educació

Àrees de treball previstes:
-

Enfortiment de la recerca, la tecnologia i la innovació;
Promoció/potenciació empresarial i desenvolupament de nous negocis;
Facilitar el desenvolupament i creixement dels negocis de manera sostenible i innovadora;
Contribuir a la reestructuració de regions dependents de indústries tradicionals, promovent
l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
- Millora de les polítiques regionals de treball, desenvolupament d’habilitats, capacitació i
educació;
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- Crear en marc necessari per tal que les economies regionals puguin adaptar-se als grans
canvis socio-econòmics.
Eix 2: Medi Ambient i prevenció de riscos







Riscos naturals i tecnològics
Gestió de l’aigua
Prevenció i gestió de residus
Biodiversitat i preservació del patrimoni natural
Energia i transport sostenible
Patrimoni cultural i paisatge

Tipus de projectes finançables a través del Programa INTERREG IV C:
► Intercanvi d’experiència i identificació, anàlisis i disseminació de bones pràctiques
(seminaris temàtics; visites d’estudi; intercanvi de personal; conferències; estudis, enquestes;
guies de bones pràctiques, experiències pilot; edició de documents informatius, entre d’altres).
Es tracta de projectes amb participació mínima de 8 socis de 3 Estats membres diferents. El
pressupost recomanat per aquestes accions és d’entre 500.000€ i 5M€ i la durada màxima
recomanada de 36 mesos.
► Transferència de coneixement, d’experiències i millors pràctiques obtingudes en una àrea
específica.
Es tracta de projectes amb participació d’un mínim de 8 socis de 6 Estats membres diferents.
El pressupost recomanat per aquestes accions és d’entre 300.000€ i 3M€ i la durada màxima
recomanada de 24 mesos.
El finançament del Programa dependrà de la regió a la qual pertanyi cada organisme
participant; en general serà d’un màxim del 75% per a totes les regions excepte per a Grècia,
Portugal i els nous Estats membres de la UE, que serà de fins al 85%.

4. Convocatòria del Programa INTERREG IV – A
Termini de presentació de sol·licituds: 3 de maig de 2011

La Comissió Europea ha obert la segona convocatòria del Programa Operatiu de Cooperació
Territorial INTERREG IV – A Espanya-França-Andorra, el qual està finançat amb un
pressupost total estimat de prop de 168 milions d'euros de Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

El Programa té per objecte promoure i cofinançar accions de cooperació d'agents
socioeconòmics francesos i espanyols per a la realització de projectes comuns a la zona
transfronterera (NUTS III) elegible.
El FEDER restant per a aquesta convocatòria és de 29,5 milions d'euros repartits de la
següent manera en els tres eixos del programa:
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•
•
•

Eix 1: Reforçar la integració transfronterera valoritzant les complementarietats en el pla de
les activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà. (18 milions d’euros)
Eix 2: Posar en valor els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lógica sostenible –
Protegir i impulsar la gestió dels recursos mediambientals. (7,4 milions d’euros).
Eix 3: Millorar la qualitat de vida de la població a través d’estratègies comunes
d’estructuració territorial i de desenvolupament sostenible. (4,1 milions d’euros).

Els projectes s’han de portar a terme a través d’un partenariat format per socis dels dos estats
membres.
Els ens locals de Lleida i Girona hi poden participar directament mentre que els de Barcelona i
Tarragona hi poden participar com a zones contigües.
Els següents territoris de nivell NUTS III dels estats membres del programa (Espanya i França)
són elegibles al finançament del programa:
•
•
•

Per Espanya: Girona, Guipúscoa, Osca, Lleida i Navarra
Per França: Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pirineus Atlàntics i Pirineus
Orientals.
Poden atorgar finançament a les zones contigües a la zona elegible (zones NUTS III
espanyoles: Araba, Barcelona, Biscaia, la Rioja-Comunitat Autònoma uniprovincial-,
Tarragona i Saragossa, i zones NUTS III franceses Aude, Gers, Landes, Tarn et Tarn -etGaronne) sense que aquest finançament excedeixi del 20% de la dotació total del
programa.

La taxa de finançament és del 65% del cost total elegible de les operacions.
La durada d'un projecte no ha d'excedir els 3 anys, amb una data de finalització que s'ha de
fixar com a tard a finals de 2014.

5. Convocatòria del Programa Cultura
Diversos terminis de presentació de projectes en funció del capítol:
•

Capítol 1.3.5: 3 de maig de 2011

La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al Programa Cultura,
l'objectiu del qual és impulsar un espai cultural compartit pels europeus basat en una herència
cultural comuna, mitjançant el desenvolupament d'accions de cooperació entre operadors
culturals dels països participants, per tal d'afavorir el sorgiment d'una ciutadania europea.
El Programa té tres objectius específics:
•
•
•

Promoure la mobilitat transnacional de les persones que treballen en el sector cultural;
Fomentar la circulació transnacional d'obres i productes artístics i culturals;
Afavorir el diàleg intercultural.
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Aquesta convocatòria cobreix diferents capítols, els de més interès per a la Diputació de
Tarragona són:
1. Capítol 1.3.5: Suport a accions de cooperació cultural
Es dóna suport a organitzacions culturals per al desenvolupament de projectes de
cooperació transfronterers i per a la creació i execució d'activitats artístiques i culturals.
L'objectiu principal d'aquest capítol és ajudar a organismes, com ara teatres, museus,
associacions professionals, centres de recerca, universitats, institucions culturals i
autoritats públiques de diferents països que participen en el Programa Cultura, a fi que
cooperin amb vista a que diferents sectors puguin treballar en comú ampliant la seva
projecció artística i cultural més enllà de les fronteres nacionals.
Aquest capítol es divideix en quatre categories, la categoria de més interès per a la
Diputació de Tarragona es detalla a continuació:
Capítol 1.3.5: Accions especials de cooperació amb països tercers
-

-

-

Tenen com a objectiu donar suport accions de cooperació que afavoreixin
l'intercanvi cultural entre els països que participen en el Programa i tercers
països que hagin signat amb la UE acords d'associació o de cooperació,
sempre que aquests últims recullen clàusules culturals.
Cada any es seleccionarà a un o diversos països tercers per a aquest any
en particular.
L'acció ha de generar una dimensió de cooperació internacional concreta. Les
accions de cooperació hauran de contemplar la participació d'almenys tres
operadors culturals d'almenys tres països participants així com la
cooperació cultural amb almenys un organisme del tercer país seleccionat
i/o activitats culturals que tinguin lloc en el tercer país en qüestió.
La dotació financera compresa entre 50.000 euros i 200.000 euros.
El finançament comunitari no podrà excedir del 50% de les despeses totals
subvencionables.

6. Convocatòria del Programa Ciutadania per Europa
La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al 2010 del Programa
“Europa amb els Ciutadans”. Aquest programa estableix un marc legal per donar suport a
organitzacions i activitats que promouen la ciutadania europea activa, és a dir, la participació dels
ciutadans i organitzacions de la societat civil en el procés d’integració europea. Els objectius
principals del programa són:
a) Oferir als ciutadans l'oportunitat d'interactuar i participar en la construcció d'una Europa cada
vegada més pròxima, que sigui democràtica i oberta al món, unida i enriquida per la seva
diversitat cultural, desenvolupant així la ciutadania de la Unió Europea;
b) Desenvolupar un sentiment d'identitat europea, basada en uns valors, una història i cultures
comunes;
c) Fomentar el sentit de pertinença a la Unió Europea entre els seus ciutadans;
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d) Millorar la tolerància i la comprensió mútua entre els ciutadans europeus, respectant i
fomentant la diversitat cultural i lingüística, i contribuint al diàleg intercultural.
El Programa està obert a tots els interessats que promoguin la ciutadania europea activa, entre
els quals destaquen les autoritats locals.
Les línies obertes en la present convocatòria de més interès per a la Diputació de Tarragona són
les següents:

Trobades de ciutadans en el marc de l'agermanament de ciutats
Diversos terminis de presentació de projectes:
1 de juny de 2011
1 de setembre de 2011

Aquesta mesura va encaminada a la realització d'activitats que impliquin o promoguin
intercanvis directes entre ciutadans europeus mitjançant la seva participació en activitats
d'agermanament de ciutats. En un projecte hauran d'intervenir municipis de com mínim 2
països participants, al menys un dels quals haurà de ser un Estat membre de la Unió
Europea. El projecte haurà de tenir un mínim de 25 participants internacionals procedents
dels municipis convidats, amb almenys 5 participants de cadascun d'aquests municipis. La
durada màxima de la trobada serà de 21 dies.
Es concedirà una subvenció màxima de 22.000 euros per projecte, encara que es podrà
ampliar a 40.000 euros per projecte si participen en el mateix almenys 10 ciutats. La
subvenció mínima atorgada serà de 2.500 euros.
Les subvencions per a les trobades de ciutadans amb motiu de l'agermanament de ciutats
van dirigides a cofinançar els costos organitzatius de la ciutat amfitriona i les despeses de
viatge dels participants convidats.
Creació de xarxes temàtiques entre ciutats agermanades
Diversos terminis de presentació de projectes:
1 de setembre de 2011

Aquesta mesura dóna suport al desenvolupament de xarxes creades a partir dels vincles
d'agermanament de ciutats, que són importants per garantir una cooperació estructurada,
intensa i polifacètica entre municipis i, per tant, per contribuir a maximitzar l'impacte del
Programa. Un projecte haurà de preveure almenys 3 esdeveniments. En ell hauran
d'intervenir municipis de com mínim 4 països participants, almenys un dels quals haurà de ser
un Estat membre de la Unió Europea. El projecte haurà de tenir un mínim de 30 participants
internacionals procedents dels municipis convidats. La durada màxima del projecte serà 24
mesos; i la durada màxima de cada esdeveniment serà de 21 dies.
La quantitat màxima subvencionable per a un projecte en el marc d'aquesta mesura
serà de 150.000 EUR. La quantitat mínima subvencionable serà de 10.000 EUR.
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El sol·licitant haurà de ser:
- una autoritat local, o
- un organisme sense ànim de lucre de la societat civil amb personalitat jurídica.
Cada projecte haurà d'incloure municipis d'un mínim de 5 països participants, dels quals almenys
un ha de ser un Estat membre de la Unió Europea. Cada projecte ha d'implicar a 200 participants
com a mínim.
La durada màxima del projecte és de 12 mesos.

7. Convocatòria del Programa LIFE+
Data límit: 18 de juliol del 2011

La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria del Programa LIFE+. El Programa
LIFE+ contribueix a l’aplicació, actualització i desenvolupament de la política i legislació
comunitàries en matèria de medi ambient, inclosa la integració del medi ambient en altres
polítiques, tot fomentant un desenvolupament sostenible.
El Programa s’articula en tres eixos:
 LIFE+ Natura i Biodiversitat.
 LIFE+ Política Mediambiental i Governabilitat
 LIFE+ Informació i Comunicació sobre qüestions mediambientals
Dins de l’eix Política Mediambiental i Governabilitat hi ha diferents objectius que són objecte
de finançament pel programa LIFE+. D’aquests, el que presenta més interès per a les
corporacions locals és l’objectiu “Medi Ambient Urbà”, pensat per a contribuir a la millora del
comportament mediambiental de les zones urbanes europees. L’àmbit d’acció prioritària
d’aquest objectiu és el següent:
Contribuir a una millor aplicació de l’actual política i legislació comunitàries en matèria de medi
ambient a nivell local, donant suport i animant a les autoritats locals per tal que adoptin un
enfocament més integrat de la gestió urbana, inclosos els sectors del transport i l’energia.
En termes més generals, els objectius específics de LIFE+ Política Mediambiental i
governabilitat seran els següents:
a) Contribuir al desenvolupament i demostració de plantejaments, tecnologies, mètodes i
instruments polítics innovadors.
b) Contribuir a la consolidació de la base de coneixements pel desenvolupament, la valoració,
el seguiment i l’avaluació de la política i legislació mediambientals.
c) Donar suport a la concepció i aplicació de plantejaments pel seguiment i la valoració de la
situació del medi ambient i els factors, pressions i reaccions que tinguin una incidència sobre
el mateix.
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d) Facilitar l’aplicació de la política comunitària de medi ambient, fent especial èmfasi en
l’aplicació a nivell regional i local.
e) Proporcionar una millor governabilitat en l’àmbit del medi ambient, fomentant la participació
de les parts interessades, incloses les organitzacions no governamentals, en les consultes en
torn a aquestes polítiques i la seva aplicació.
El percentatge de cofinançament per a la temàtica Medi Ambient i Governabilitat ascendirà
com a màxim al 50% de les despeses subvencionables.

8. Convocatòria del Programa Joventut en Acció
Termini de presentació de projectes que comencen entre:
▪
▪
▪
▪

l’1 de juliol i el 30 de novembre de 2011: 1 d’abril de 2011
l’1 de setembre de 2010 i el 31 de gener de 2012: 1 de juny de 2011
l’1 de desembre de 2010 i el 30 d’abril de 2012: 1 de setembre de 2011
l’1 de febrer i el 31 de juliol de 2012: 1 de novembre de 2011

La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al 2011 del
Programa Joventut en Acció. El programa Joventut en Acció recolza la política de cooperació
dins l’àmbit de la joventut i inclou, entre d’altres accions, els Intercanvis Juvenils i el Servei
Voluntari Europeu dins la Comunitat, que es duen a terme amb països veïns i altres països
del món.
Els objectius del programa són els següents:






Promoure la ciutadania activa dels joves, en general, i la seva ciutadania europea, en
particular.
Potenciar la solidaritat i promoure la tolerància dels joves, sobretot per reforçar la
cohesió social de la Unió Europea.
Afavorir l'entesa mútua entre els joves de països diferents.
Contribuir a millorar la qualitat dels sistemes de suport a les activitats dels joves i a
reforçar la capacitat de les organitzacions de la societat civil en l'àmbit de la joventut.
Afavorir la cooperació europea en l'àmbit de la joventut.

La present convocatòria està oberta a les següents accions i sub-accions:
Acció 1: La Joventut amb Europa
Sub-acció 1.1: Intercanvis de joves (fins a quinze mesos de durada): Aquests intercanvis
ofereixen a grups de joves procedents de diferents països la possibilitat de trobar-se i de
conèixer millor les seves respectives cultures. Els grups planifiquen junts el seu intercanvi al
voltant d'un tema d'interès mutu.
Sub-acció 1.2: Iniciatives de joves (entre tres i divuit mesos de durada): Les iniciatives de
joves recolzen projectes de grups definits a escala local, regional i nacional. Recolzen també
l’establiment de xarxes entre projectes similars de diferents països, amb el propòsit de
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reforçar la seva dimensió europea i de millorar la cooperació i l’intercanvi d’experiències
entre els joves.
Sub-acció 1.3: Projectes de democràcia de joves (entre tres i divuit mesos de durada): Els
Projectes de democràcia de joves donen suport a la participació dels joves en la vida
democràtica de la seva comunitat a nivell local, regional, nacional i internacional.
Acció 2: Servei Voluntari Europeu
Aquesta acció dóna suport a la participació dels joves en diverses formes d'activitats
voluntàries, tant dins com fora de la Unió Europea. En aquesta acció, els joves participen,
individualment o en grup, en activitats voluntàries no remunerades a l'estranger (fins a vint-iquatre mesos de durada).
Acció 3: La joventut al món
Sub-acció 3.1: Cooperació amb els països veïns de la Unió Europea (fins a quinze mesos de
durada): Aquesta sub-acció presta suport a projectes amb participació dels països socis
veïns, a saber, intercanvis de joves i projectes de formació i creació de xarxes en l'àmbit de
la joventut.
Acció 4: Sistemes de suport a la joventut
Sub-acció 4.3: Formació i establiment de xarxes entre agents actius en l'àmbit de la
joventut i en organitzacions juvenils (entre tres i divuit mesos de durada): Aquesta sub-acció
dóna suport en especial a l'intercanvi d'experiències, coneixements i bones pràctiques, així
com activitats que puguin donar origen a projectes, associacions i xarxes de qualitat de llarga
durada.
Acció 5: Suport a la cooperació europea en l'àmbit de la joventut
Sub-acció 5.1: Trobades entre els joves i els responsables de les polítiques de joventut
(entre tres i nou mesos de durada): Aquesta sub-acció dóna suport a la cooperació, la
celebració de seminaris i el diàleg estructurat entre els joves, les persones que treballen en
el sector de la joventut i els responsables de la política de joventut.

Pressupost previst el 2011 per a les següents accions i sub-accions:
•
•
•
•
•
•
•

Sub-acció 1.1: Intercanvis de joves: 1.975.431 euros.
Sub-acció 1.2: Iniciatives juvenils: 726.436 euros
Sub-acció 1.3: Projectes de democràcia de joves: 458.430 euros.
Acció 2: Servei Voluntari Europeu: 2.272.324 euros.
Sub-acció 3.1: Cooperació amb els països veïns de la Unió Europea: 451.378 euros.
Sub-acció 4.3: Formació i creació de xarxes entre les persones que treballen en
l'àmbit de la joventut i en organitzacions juvenils: 380.850 euros.
Sub-acció 5.1: Trobades de joves i responsables de la política de joventut 352.638
euros.
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9. Anunci de Convocatòria del Programa INTERREG IVB – MED Cooperació
Transnacional Mediterrània (2007-2013)
La Comissió Europea ha anunciat recentment que la convocatòria de projectes del Programa
INTERREG IVB MED es publicarà durant el primer semestre del 2011.
La informació disponible fins al moment es refereix a les convocatòries de projectes
passades, pel que a continuació els presentem el funcionament del Programa INTERREG
IVB MED com a guia informativa. GEA els comunicarà puntualment quan es publiqui la
informació relativa a aquesta segona convocatòria corresponent a l'any 2011.
El Programa MED permetrà la interacció entre tots els països de l'àrea mediterrània europea:
Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Portugal, Regne Unit i Xipre, que mitjançant
aquesta col.laboració contribuiran a reduir les diverses disparitats entre les regions de la UE.
En el cas d'Espanya, les comunitats autònomes que poden participar en el Programa són:
Andalusia, Aragó, Catalunya, Illes Balears, Múrcia, València, Ceuta i Melilla. No obstant això,
en el context de la cooperació transnacional, i en casos degudament justificats, el FEDER
podrà finançar fins a un màxim del 20% de l'import de la seva contribució al Programa
Interreg IV MED de les despeses realitzades per regions situades fora de la zona elegible
anteriorment nomenada.
El Programa MED es divideix en 5 eixos prioritaris:
1. Reforç de les capacitats d'innovació
2. Protecció del medi ambient i promoció d'un desenvolupament territorial durable
3. Millora de la mobilitat i de l'accessibilitat dels territoris
4. Promoció d'un desenvolupament policèntric i integrat de l'espai MED
5. Assistència Tècnica
Els projectes han de ser presentats per consorcis formats per un mínim de 3 països diferents
de l'espai MED. El percentatge de finançament és d'un màxim del 75%.

10. Presidència hongaresa: la política de cohesió, una prioritat
El programa de la Presidència hongaresa de la UE, que abarca el període de gener a juny de
2011, posa especial èmfasi en la política de cohesió.
Durant la primera meitat d'aquest any se celebraran importants esdeveniments amb la finalitat
de preparar la futura política de cohesió després del 2013, entre els quals cal citar els
següents:
•
•

Conferència sobre la futura política de cohesió: 31 de març-1 abril 2011
Reunió ministerial informal: Gödöllő, 19-20 de maig de 2011

També es prestarà una especial atenció al paper de la cohesió territorial en els següents
esdeveniments:
•

Reunió dels directors generals responsables de la cohesió territorial: Budapest, 29 de
març
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•

Reunió informal dels ministres responsables de la cohesió territorial: Gödöllő, 19-20
de maig

Per a més información, consultar la página web de la presidencia hongaresa de la UE:
http://www.eu2011.hu/

11. Publicació de l’edició 2010-1022 de les Dades Clau de l’Europa Local i Regional
“Dexia” i el Consell dels Municipis i Regions d’Europa (CEMR) han publicat recentment
l’edició 2010-2011 de les dades clau de l’Europa Local i Regional. El document presenta una
sèrie d'indicadors comparatius, en forma de butlletins d'informació, sobre l'organització i les
finances dels ens locals i regionals de la Unió Europea l’any 2009.
Els fulls de dades fan un balanç del nombre de governs subnacionals en cada un dels 27
Estats membres de la UE i proporcionen dades i ràtios diferents en relació a les despeses, les
inversions, els ingressos fiscals, els saldos pressupostaris i els deutes del sector públic, tant a
nivell nacional com subnacional. Aquest quadre de finançament també inclou l'assignació de
fons estructurals i de cohesió de cada Estat membre durant el període 2007-2013, un
calendari 2011-2012 de les eleccions locals i regionals a cada país, i el nombre i origen dels
agermanaments dels vincles entre els municipis europeus.
Per accedir a la publicació, consultar el següent link:
http://www.ccre.org/docs/chiffres_cles_2010_UK_bd.pdf

12. Obertura de l’Observatori de Recuperació Econòmica per als nivells locals i
regionals
El passat 18 de febrer es va obrir l’Observatori de Recuperació Econòmica, el qual reuneix
els principals actors que controlen diferents aspectes de la crisi financera i econòmica i la
recuperació econòmica tant a nivell local com regional.
Els objectius potencials d'aquest observatori són: la recollida de dades, abordar els principals
reptes associats amb la crisi i el procés de recuperació, i la identificació dels principals
experts sobre el terreny. Entre els seus objectius també destaquen la identificació i difusió de
pràctiques innovadores i les solucions que han donat lloc a una recuperació exitosa, i
proporcionar una plataforma d'intercanvi d'iniciatives en curs i futures.

13. Congrés internacional "Espai urbà, memòria i ciutadania"
La xarxa El pròxim dia 15 de març tindrà lloc a Barcelona el congrés “Espai urbà, memòria i
ciutadania”, organitzat pel Centre d'Estudis de l'Època Franquista i Democràtica (CEFID) i el
Memorial Democràtic (Generalitat de Catalunya).
L’interès per aquesta temàtica relativa als espais de memòria s’ha expressat en una demanda
creixent d’informació, criteris analítics i d’actuació concreta, en una nombrosa bibliografia, i en
la proliferació d‘exposicions, iniciatives culturals i actuacions territorials diverses.
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Amb l’objectiu de promoure l’intercanvi de coneixements i aproximacions al tractament
d’aquests espais, el CEFID-UAB i el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya
convoquen el Congrés internacional Espai urbà, memòria i ciutadania. Restauracions,
transmissions i ressignificacions del patrimoni democràtic.
El congrés incorporarà l’experiència de grups de recerca, institucions, col·lectius i
especialistes que actuen en aquest àmbit tant a Europa com a Amèrica, tot recollint les
diferents reflexions intel·lectuals que contribueixen a la comprensió i a la definició dels usos
d’aquest patrimoni i considerant la implicació de les noves tecnologies en la determinació dels
espais i el diàleg amb ells. Per tant, s’adreça a investigadors que treballen en l’ampli i
complex camp de la memòria, però també a professionals de la gestió del patrimoni i a
persones actives en les xarxes socials interessades en aquest camp.
Per accedir al programa i formulari d’inscripció, consultar el següent link:
http://www.cefid.uab.cat/files/Programa%20definitiu%20Espai%20comp.pdf

14. II Congrés d’Urbanisme i Ordenació del Territori: “Un nou model per a una nova
època”
El pròxim dia 24 de març de 2011 tindrà lloc a Madrid el II Congrés d’Urbanisme i Ordenació
del Territori, sota el lema "Un nou model per a una nova època".
Els canvis en la societat en els darrers anys han estat considerables, i ha estat difícil donar
resposta a la seva evolució i dinamisme. Al llarg del Congrés s’espera tractar aquest procés,
fent una anàlisi i prospecció, i aconseguint solucions a aquest.
En aquesta segona edició del Congrés es vol donar la sortida definitiva a una millor ordenació
del territori, en la qual els tècnics i els que més implicació tenen en els canvis que es
produeixen, es consciencien i es preparen per donar als nostres conciutadans "un nou model
per a una nova època".
Per a més informació, consultar el següent link:
http://www.meetandforum.net/conurbi/

Per dubtes o consultes sobre la informació contactar:

GEA – Barcelona European Consulting SLP
Tel: 93 218 8431

E-mail: geaslp@geaslp.eu

15

