
CIMERA DE LES QUATRE REGIONS A BRUSSEL·LES 

L'Euroregió vol ser clau a la Unió Europea i al 

Mediterrani 
 

• L'entitat es dota de personalitat jurídica per impulsar els projectes 

 

ELISEO OLIVERAS, Brussel·les 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4.12.08 

 

Els presidents dels governs de Catalunya, Balears, i dels departaments 

francesos de Migdia-Pirineus i Llenguadoc-Rosselló van crear ahir a 

Brussel.les una agrupació europea de cooperació territorial per dotar 

l'Euroregió Pirineus Mediterrani de personalitat jurídica per impulsar nous 

projectes i tenir un paper important tant en el si de la Unió Europea (UE) 

com en l'àmbit de la Unió pel Mediterrani. El president català, José 

Montilla, va destacar que la creació de l'associació constitueix un salt 

qualitatiu "realment important" en el projecte d'Euroregió, que permetrà 

potenciar infraestructures bàsiques i el desenvolupament tecnològic i 

científic de tot el territori. 

 

Al disposar de personalitat jurídica, l'Euroregió podrà sol·licitar de 

manera més efectiva ajudes comunitàries i fer valer més el seu pes 

socioeconòmic, va destacar el president balear i de torn de l'Euroregió, 

Francesc Antich. 

 

REPARTIMENT DE SEUS 

Barcelona acollirà el secretariat general de l'agrupació, mentre que a 

Tolosa hi haurà la direcció, i la seu de Llenguadoc-Rosselló a Brussel·les 



es responsabilitzarà de les relacions amb la Unió Europea. L'Euroregió 

Pirineus Mediterrani agrupa 13 milions d'habitants i representa el 14% 

del producte interior brut (PIB) tant d'Espanya com de França. Aragó 

manté suspesa la seva participació en el projecte a causa del seu 

contenciós amb Catalunya sobre la propietat de l'art sacre de les 

diòcesis de la Franja de Ponent. 

 

Montilla va assenyalar que l'Euroregió contribuirà a accelerar el 

desenvolupament d'infraestructures fonamentals com la connexió de 

l'AVE entre Barcelona i França i la interconnexió elèctrica de molt alta 

tensió (MAT). Altres projectes de cooperació són el desenvolupament de 

la biotecnologia, la biomedicina, l'agroindústria i el turisme, va explicar 

Montilla. L'Euroregió també vol potenciar, d'una manera molt especial, la 

investigació, la innovació i la cooperació universitària, va indicar Antich. 


