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1. Convocatòria del Programa «La joventut en acció»
Per les Accions 1.1, 1.3, 2, 3.1, 4.3 i 5.1, el termini de presentació de projectes que
comencen entre:
▪

l’1 de febrer i el 31 de juliol de 2011: 1 de novembre de 2010

Per l’Acció 4.3, el termini de presentació de projectes és el 22 d’octubre de 2010
Per l’Acció 4.6, el termini de presentació de projectes és el 8 d’octubre de 2010
La Comissió Europea ha obert recentment la convocatòria corresponent al 2010 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 1.3: 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).
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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.
Sub-acció 4.3 “Suport a la mobilitat i els intercanvis dels treballadors juvenils”: l’objectiu és
promoure l'adquisició de noves capacitats i competències que enriqueixin el seu perfil com a
professionals en l'àmbit de la joventut i els ajudin a adaptar-se millor al canvi en les
necessitats dels joves. Contribuirà també al desenvolupament de capacitats i de les
estructures implicades.
Sub-acció 4.6: El propòsit principal és donar suport a les associacions entre la Comissió
Europea - a través de l'Agència Executiva en l'Àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural - i
aquelles regions, municipis o ONG europees que desitgin desenvolupar o reforçar les seves
accions, estratègies i programes a llarg termini en l'àmbit de l'aprenentatge no formal i la
joventut. Es donarà suport al desenvolupament d'un programa d'activitats que combini una o
més de les següents activitats, inspirant-se en el Programa «Joventut en Acció»: intercanvis
juvenils transnacionals, iniciatives juvenils nacionals o transnacionals, servei voluntari
europeu, formació i projectes en xarxa.
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.

2. Comunicació prèvia a l'inici de les inversions acollides al règim dels ajuts per a
la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de
Catalunya del període de programació 2007-2013
Procediment de caràcter excepcional (no hi ha termini)
La Generalitat de Catalunya ha publicat recentment la Comunicació prèvia a l'inici de les
inversions acollides al règim dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals
del programa Leader de Catalunya del període de programació 2007-2013. L'objecte d'aquest
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tràmit és establir el procediment preceptiu per tal que els interessats en sol·licitar els ajuts que
s'estableixin en el marc del PDR per al període de programació 2007-2013, puguin iniciar els
seus projectes d'inversió abans de la publicació de la convocatòria d'aquests ajuts.
En concret, la mesura d’interès per a la Diputació de Tarragona és la següent:
Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Se subvencionarà un màxim del
80% de la inversió elegible i un màxim de 250.000 euros d’ajut total per beneficiari en un
període de 3 anys. Les inversions presentades per a acollir-se a un ajut en aquesta mesura
han de ser superiors a 300.000 euros.
Els beneficiaris són els següents:
•

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades de menys de 5.000 habitants i
situades en l’àmbit territorial Leader.

•

Consells comarcals, sempre i quan les actuacions es realitzin en municipis de menys
de 5.000 habitants situats en l’àmbit territorial Leader.

•

Entitats sense ànim de lucre participades per ens locals, sempre i quan les actuacions
es realitzin en municipis de menys de 5.000 habitants situats en l’àmbit territorial
Leader.

Els beneficiaris poden comunicar aquesta circumstància a l'Administració, a través del GAL
(Grup d'Acció Local) corresponent, i sol·licitar la visita prèvia de comprovació de no-inici de
les inversions.

3. Convocatòria del Projecte CIVITAS CATALIST
Diverses convocatòries: Del 6 de setembre al 6 de desembre de 2010
CIVITAS CATALIST és un projecte que s’emmarca dins la Iniciativa CIVITAS, que ajuda a les
ciutats europees a aconseguir un sistema de transport urbà més sostenible, net i
energèticament eficient, implementant i avaluant un conjunt de mesures polítiques i
tecnològiques integrades i ambicioses.
CIVITAS CATALIST té com a objectiu implicar a un creixent nombre de ciutats dintre de la
seva iniciativa, no com a socis del projecte, sinó com a agents que subscriuen una nova
cultura de la mobilitat. La idea és permetre a les ciutats europees gaudir dels avantatges de la
proposta de CIVITAS, proporcionant el finançament per a l’adopció de les seves polítiques.
Les sol·licituds presentades han de respondre a una de les següents prioritats temàtiques, en
línea amb la proposta clàssica de la Iniciativa CIVITAS:
•
•
•
•

promoure formes de vida menys cotxe-intensives;
promoure mesures innovadores suaus;
promoure el transport col·lectiu de passatgers;
promoure la gestió del transport;
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•
•
•
•

promoure estratègies de preu integrades;
promoure la gestió de l’accés;
promoure el transport de béns urbans;
promoure els combustibles i els vehicles nets.

Els beneficiaris potencials d’aquesta convocatòria de propostes són les autoritats locals, els
operadors de transport públic i les agències públiques.
El pressupost total destinat a cada convocatòria s’estima en uns 120.000 Euros. El
percentatge de co-finançament serà del 50% de les despeses elegibles.

4. Convocatòria del Programa Cultura
Diversos terminis de presentació de projectes en funció del capítol:
Capítol 1.2.2: 3 de febrer de 2011
•
Capítol 1.3.5: 3 de maig de 2011
•
Capítol 1.3.6: 15 de novembre de 2010
•

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.

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
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-

-

-

La tercera categoria té 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.

2. Capítol 1.3.6: Subvenció als festivals culturals europeus (projectes la durada
podrà ser de fins a 12 mesos, o acords d'associació de 3 anys)
Aquest capítol té per objecte el suport a festivals d'àmbit europeu que contribueixin a la
realització dels objectius generals del programa (és a dir, la mobilitat dels
professionals, la circulació de les obres i el diàleg intercultural).
L'import màxim de la subvenció és de 100.000 euros, que representen com a
màxim el 60% de les despeses subvencionables. Aquest suport podrà concedir a
una sola o les tres edicions del festival.
3. Capítol 2: Suport a organismes actius a escala europea en l'àmbit cultural
(Subvencions de funcionament d'una durada de 12 mesos o acords d'associació
de 3 anys)
Els organismes culturals que treballin o vulguin treballar a escala europea en l'àmbit
cultural poden rebre subvencions per a les seves despeses de funcionament. Aquest
capítol està dirigit a organismes que promoguin un sentiment d'experiència cultural
compartida amb una veritable dimensió europea.
La subvenció concedida en el marc d'aquest capítol està destinada a finançar
despeses de funcionament per les activitats permanents dels organismes beneficiaris.
En aquest sentit, difereix radicalment de qualsevol altra subvenció que pugui concedir
en el marc dels altres capítols del programa.
Podran participar en aquest capítol tres categories d'organismes:
a) ambaixadors;
b) xarxes de representació i defensa;
c) plataformes estructurades de diàleg.
El finançament màxima disponible depèn de la categoria per la qual es demani la
subvenció, si bé la finançament comunitari no podrà excedir del 80% de les
despeses totals subvencionables.
El Programa està obert a la participació de totes les categories d'actors culturals, a condició
que les organitzacions concernides exerceixin les activitats culturals sense ànim de lucre.
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Els candidats han de:
•
•

Ser organismes públics o privats que tinguin personalitat jurídica i l'activitat principal
estigui situada en l'àmbit de la cultura (sector cultural i sector de la creació), i
Tenir la seva seu social en un dels països seleccionables.

El pressupost total del programa és de 400 milions d’euros per al període 2007-2013. Les
assignacions anuals, incloses les assignacions per a accions que no formen part de la Guia
del Programa, podran estar compreses entre aproximadament 43 milions d'euros i
aproximadament 58 milions d’euros, depenent de l'exercici.
El pressupost previst pels diferents capítols l’any 2011 és el següent:




Capítol 1.2.2: Projectes de traducció literària - 2.700.000 €
Capítol 1.3.5: Accions de cooperació amb tercers països - 1.500.000 €
Capítol 1.3.6: Suport als festivals culturals europeus - 2.500.000 €

5. Convocatòria d’Ajudes a Projectes de la Fundació Anna Lindh
Terminis de presentació de projectes: 1 novembre de 2010
La Fundació Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures ha obert recentment la seva
convocatòria d'ajuts a projectes. Entre els objectius de la Fundació Anna Lindh es troba el
suport econòmic a organitzacions civils mitjançant convocatòries obertes.
Aquesta convocatòria pretén l'apropament entre els pobles, el respecte a la diversitat, una
millor comprensió i reconeixement mutu a través del diàleg intercultural, la posada en comú
d'espais per a la pau i la coexistència. Per tal de seleccionar les millors iniciatives, la
convocatòria d’aquest any 2010 es dirigeix a dos camps específics: "Ciutat i migracions" i
"Pau i coexistència". Els projectes recolzats es dirigiran preferentment als joves, els
immigrants i les dones.
Els objectius específics de la convocatòria són els esmentats a continuació:
•

Promoure un millor coneixement de la diversitat social i cultural de les poblacions
d'origen immigrant (en termes de llengües, pràctiques culturals, la diversitat religiosa,
la vida comunitària, entre altres), especialment en les zones urbanes;

•

Suport a accions transnacionals de la societat civil centrades en el paper de les
poblacions d'origen migratori, els refugiats, les minories i les diàspores com ponts per
al diàleg intercultural a la regió Euro-Med. Es faculta la funció dels immigrants com
a actors de desenvolupament i com a agents per millorar la percepció mútua dins de
les comunitats d'acollida i amb les comunitats d'origen.

•

Promoció d'enfocaments interculturals en el tractament de la integració social i la
participació pública dels immigrants. Donar suport als programes de treball sobre
creació de capacitat i foment de la participació conjunta dels immigrants i els nacionals.
Fomentar la creació artística en les qüestions relacionades amb la migració.
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•

El desenvolupament de pràctiques d'enfortiment de la cohesió social en contextos
multiculturals, tot treballant en el canvi de percepcions per tal de valorar la diversitat
com un actiu, un repte i la prevenció dels estereotips i la xenofòbia.

•

A partir d'accions innovadores en el camp de la pau i la convivència amb un
enfocament intercultural, en base a les necessitats locals, la propietat i el suport i la
inversió en els principals actors de la societat civil, com ara periodistes, educadors en
drets humans, líders juvenils, artistes i activistes.

•

El desenvolupament d'un enteniment comú dels conceptes i termes de la convivència,
la reflexió sobre les diferents narratives dels conflictes existents i explorar formes
eficaces de crear una cultura de reconciliació. Promoure una cultura de pau i la no
violència com a valor i com a pràctica entre les generacions més joves (en zones de
conflicte i posteriors als conflictes de la regió Euro-Med).

El nombre mínim de socis ha de complir els següents requisits: 1 procedent d'un país membre
de la Unió Europea, candidat o candidat potencial + 1 procedent d'un país del sud de la
Mediterrània.
Els països elegibles són:
1. Unió Europea, candidats o candidats potencials: Albània, Alemanya, Àustria, Bèlgica,
Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, Xipre, Croàcia, República Txeca, Dinamarca,
Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda,
Itàlia , Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, Països Baixos,
Polònia, Portugal, Regne Únic, Romania i Suècia.
2. Països associats de l'entorn de la Mediterrània sud: Algèria, Egipte, Israel, Jordània,
Líban, Marroc, Mauritània, Palestina, Síria, Tunísia i Turquia.
Per tal de ser elegible per demanar una subvenció amb la Fundació Anna Lindh, els
sol·licitants hauran de complir tots els criteris següents:
-

-

Ser una persona jurídica com les organitzacions no governamentals, institucions
educatives, culturals, acadèmiques o de recerca, mitjans de comunicació, fundacions i
autoritats locals, entitats privades, i
Ser membre d'una de les 43 Xarxes Nacionals de la Fundació Anna Lindh (en el cas de
liderar el projecte).

Els projectes s'han d'executar en un (o més) dels 43 països membres de l'associació
euromediterrània. La durada màxima de les activitats serà de vuit mesos. L'arrencada del
projecte es durà a terme entre l'1 de febrer i el 31 de juny de 2011.
La dotació total de la convocatòria és de 500.000 euros. La quantitat econòmica dedicada a
cada ajuda oscil·larà des dels 10.000 fins als 20.000 euros. El finançament per part de la
Fundació Anna Lindh no excedirà del 60% dels costos del projecte per als sol·licitants de
països europeus i del 70% per als sol·licitants d'altres països mediterranis.
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6. El Parlament Europeu aprova adjudicar 155 milions d’euros a projectes locals
d’eficiència energètica
A principis de setembre, el Parlament Europeu va provar els plans per a noves inversions, els
quals beneficiaran de manera molt significativa als pobles i les autoritats locals de tota la
Unió Europea en la realització de projectes locals d’eficiència energètica.
La quantitat assignada serà del voltant de 115 milions d’euros dels fons no assignats del
Programa Energètic Europeu per a la Recuperació que es va posar en marxa el juliol de
2009.
El Parlament Europeu veu amb molt bons ulls aquest tipus d'inversions locals ja que la
renovació d'habitatges tot fent-los més eficients energèticament, la instal·lació de projectes
locals d'energia renovable i la construcció de sistemes de transport urbà són serveis locals
que generen llocs de treball i a més contribueixen a l’eficiència energètica.
Els tipus de projectes que podran ser coberts per la partida de finançament són els següents:
•
•
•
•

Un transport més net al voltant de les ciutats
Xarxes d’energia més intel·ligents i eficients
Enllumenat públic més eficient i s’alimenta amb energia solar o que s’apaga per sí sol
Mesurament intel·ligent del consum d'energia

7. Consulta pública sobre l'estratègia de biodiversitat de la UE post 2010
La Direcció General de Medi Ambient de la Comissió ha obert una consulta pública sobre
l'estratègia de biodiversitat de la UE post 2010. L'objectiu d'aquesta consulta és recollir les
impressions de la major varietat possible d'interessats sobre possibles polítiques de cara a la
nova estratègia.
La Comissió valorarà i tindrà en compte aquestes opinions com a part del procés de
desenvolupament de l'estratègia. La consulta, disponible en espanyol, estarà oberta fins el 22
d'octubre de 2010.
Per accedir a la consulta pública, consultar el següent link:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

8. Celebració del Dia dels Governs Locals sobre "Adaptació de les ciutats:
estratègies locals d'aigua en un clima canviant”
El Consell Europeu de Municipis i Regions (CEMR), l’Aliança del Clima i ICLEI van organitzar
el passat dia 13 de setembre a Munich, Alemanya, el Dia dels Governs Locals sobre
"Adaptació de les ciutats: estratègies locals d'aigua en un clima canviant".
L'esdeveniment va reunir a diversos representants polítics locals i regionals, així com experts
en els camps de l'aigua i el canvi climàtic, per compartir els seus coneixements en aspectes
com els impactes del canvi climàtic en els sistemes locals d'aigua, la identificació dels
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elements clau per el desenvolupament d'una adequada estratègia d'adaptació o la
governança a través de bones pràctiques de cooperació a nivell local i regional.
Així mateix, durant la jornada es va debatre la possibilitat de fixar una posició comuna dels
Governs Locals europeus en el procés d'elaboració d'una estratègia comunitària d'adaptació
al canvi climàtic, amb especial atenció als aspectes relacionats amb la gestió local de l'aigua.
Per accedir a les presentacions de la jornada, consultar el següent link:
http://admin5.geniebuilder.com/udata/ccre/docs/PPT_-LGD_Munich.zip

9. Conferència de Praga: Avaluació del programa de fons estructurals
Durant els propers dies 6 al 8 d’octubre tindrà lloc a Praga, República Txeca, la 9a
Conferència Internacional organitzada per la Societat Europea d'Avaluació. El tema
d'enguany és «l’Avaluació de l'Interès Públic: Participació, Polítiques i Política". El programa
engloba més de 140 sessions que se centren en una gran varietat d'avaluacions: des del
desenvolupament regional i els programes de la UE fins a les avaluacions en economies en
desenvolupament i en transició. L'avaluació dels programes dels Fons Estructurals de la UE
serà un dels temes principals de molts tallers.
Com a part de l'esdeveniment, la Direcció General de Política Regional de la Comissió
organitza un simposi el dia 7 d'octubre de 2010 sobre «Com interpretar els efectes de les
polítiques públiques en el món real». Els debats del simposi se sumaran a la ja àmplia
experiència de l'exercici d'avaluació posterior dels programes dels fons estructurals del
període 2000-2006.
Per a més informació, consultar el següent link:
http://www.ees2010prague.org/conference/home.htm

10. Conferència “Confiança en el Govern: Construir - Mantenir - Millorar"
El proper dia 13 d’octubre tindrà lloc a La Haia la celebració de la conferència "Confiança en
el Govern: Construir - Mantenir - Millorar", organitzada pel Consell de Municipis i Regions
d'Europa (CMRE) en col·laboració amb l'Associació de Municipis Holandesos (VNG).
L’acte està obert als pobles, ciutats i regions i els seus representants i proporcionarà una
plataforma per debatre sobre la confiança que els ciutadans tenen en les seves
administracions públiques i en els processos i institucions democràtiques així com debatre
noves formes i mètodes per involucrar els ciutadans.
La confiança en el govern constitueix la contribució del CMRE i VNG a la Setmana Europea
de la Democràcia Local (ELDW). L'edició d'aquest any, que tindrà lloc del 11 al 17 d'octubre,
celebrarà l'obertura de les signatures el 1985 de la Carta Europea d'Autonomia Local i girarà
entorn a la millora i promoció de la democràcia local i la sensibilització de la participació
democràtica a nivell local.
Per a més informació sobre l’esdeveniment, així com la inscripció al mateix, consultar el
següent link: https://sites.google.com/site/trustingovernment/home/programme
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11. Conferència “Les regions en un panorama global canviant”
El pròxim dia 2 de novembre se celebrarà a Manchester la conferència “Les regions en un
panorama global canviant”, organitzada per la Regional Studies Association (Associació
d'Estudis Regionals).
Com poden les regions contribuir a la recuperació econòmica, promoure la innovació i millorar
la qualitat de vida de les futures generacions? La Conferència analitzarà l'impacte dels canvis
a escala global en el rol de les regions.
Data límit per al lliurament de treballs: 3 d'octubre de 2010.
Per accedir a la convocatòria de propostes, consultar el següent link:
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/nov-manchester/cfp.pdf
Per descarregar-se el programa, consultar el següent link:
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/nov-manchester/programme.pdf
Per inscriure’s a l’esdeveniment, consultar el següent link:
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2010/nov-manchester/registration.pdf

12. Propera celebració de l'Assemblea General Anual d'Eurocities sota el lema
"Ciutats d'èxit, visió i identitat"
Saragossa serà seu de l'Assemblea General Anual d'Eurocities del 3 al 6 de novembre de
2010, un esdeveniment en el qual participaran els alcaldes i representants de les principals
ciutats d'Europa. Aquesta reunió anual es desenvoluparà sota el lema "Ciutats d'èxit, visió i
identitat", un tema molt vinculat amb Saragossa i el seu procés de creació i difusió de la
marca de ciutat.
S’espera que a la trobada Eurocities 2010 de Saragossa hi assisteixin aproximadament 400
delegats, incloent autoritats, representants de la UE i altres organitzacions dels sectors públic
i privat de tot el continent. Entre ells, la vicepresidenta del Govern d'Espanya, M ª Teresa
Fernández de la Vega, i el comissari de Política Regional de la UE, Johannes Hahn.
La cita de Saragossa permetrà compartir experiències de les ciutats que més èxit tenen en la
seva gestió de marca, a més d'analitzar la repercussió de l'ocupació d'aquestes tècniques de
branding a l'economia local. En el programa previst per al congrés, s'inclou la participació de
prestigiosos ponents a nivell internacional, i la realització de tallers i sessions de networking
per aprofundir en els casos d'estudi.
Eurocities és la principal xarxa de ciutats d'Europa, amb més de 140 membres pertanyents a
36 països i en la qual s'inclouen algunes de les capitals més importants d'Europa: Viena,
Brussel, Berlín, Roma, Londres, París, Madrid, Barcelona, Lisboa, entre d’altres.
Eurocities és una plataforma per compartir coneixement, idees i experiències a través de
fòrums, grups de treball, projectes, activitats i esdeveniments, amb l'objectiu de treballar per
un futur sostenible en el qual els ciutadans puguin gaudir d'una bona qualitat de vida. El
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desenvolupament econòmic, l'energia i el medi ambient, els serveis públics, el canvi climàtic,
les polítiques de cohesió, l'ocupació i els afers socials, cultura, educació, transport i mobilitat,
informació i noves tecnologies, i governança i cooperació internacional són els àmbits
d'actuació dels seus membres. Exerceix també com a lobby de les ciutats davant les
institucions europees en els temes que els afecten.
Per accedir al Programa del esdeveniment, consultar el següent link:
http://www.eurocities2010.eu/programa.php
Per inscriure’s a l’acte, consultar el següent link:
http://www.eurocities2010.eu/registration_es.php

13. Seminari “Quin agermanament per a quina Europa”
Durant els propers dies 9 i 10 de novembre tindrà lloc a Colònia, Alemanya, la celebració de
la tercera edició dels seminaris d'agermanament "Quin agermanament per a quina Europa",
organitzats pel Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE), enfocat especialment als
països del centre i l’est d'Europa.
El primer dels tres seminaris, que es va celebrar a Tallinn el 25 i el 26 de març de 2010, es va
centrar en el nord d'Europa, mentre que el segon, els dies 17 i 18 de juny a Malta, va anar
dirigit als municipis del sud d'Europa.
L'objectiu principal de l'esdeveniment és debatre el paper dels agermanaments en el
desenvolupament de la ciutadania europea. Les conclusions d'aquests tres seminaris
contribuiran a la preparació de la Declaració Final del Congrés Europeu d'Agermanament,
que se celebrarà a Rybnik, Polònia, al setembre de 2011, en el marc de la Presidència de la
UE de Polònia.
Per a més informació, contactar amb: Manuella Portier, Project officer - citizenship
E-mail: manuella.portier@ccre.org Telèfon: +33 1 44 50 59 59

Per dubtes o consultes sobre la informació presentada contactar:

GEA – Barcelona European Consulting SLP
Tel: 93 218 8431

E-mail: geaslp@geaslp.eu

14

