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Temes d’interès

Un nou impuls polític al Pilar europeu dels drets socials

Els dies 7 i 8 de maig seran dates claus de la Presidència portuguesa del Consell de la UE amb
l’organització de la Cimera Social  de Porto, la qual pretén donar un nou impuls polític i  marcar
l’agenda europea dels propers deu anys, garantint respostes als reptes socials del present i del
futur, sense deixar ningú enrere.

Aquesta  cimera  té  com a  objectiu  reforçar  el  compromís  dels  estats  membres,  les  institucions
europees, els interlocutors socials i la societat civil pel que fa a la implementació del pla d’acció del
Pilar europeu de drets socials.

Aquest  pla  d’acció,  presentat  per  la  Comissió  Europea  el  març  passat,  proposa  un  conjunt
d’iniciatives i estableix tres objectius principals a nivell europeu per al 2030: la taxa d’ocupació ha de
ser, com a mínim, del 78% a la Unió Europea; com a mínim, el 60% dels adults han de participar en
activitats de formació cada any; el nombre de persones en risc de pobresa o d’exclusió social ha de
disminuir almenys en 15 milions, dels quals 5 milions d’infants.

La Cimera reunirà a responsables polítics, institucions europees, interlocutors socials, societat civil i
ciutadans al voltant d’un ampli debat molt inclusiu, sobre l’enfortiment de la dignitat de l’ocupació,
les qualificacions, la innovació i la protecció social.

Alhora, es pretén donar respostes fermes a les aspiracions de la ciutadania, reforçant la confiança
en les transicions climàtica i digital en tant que generadores d’oportunitats i de societats mes justes,
unides i inclusives. 

La cimera s’estructurarà al voltant de dues sessions plenàries: obertura i tancament, i tres sessions
de  treball  paral·leles  (seminaris  de  treball  en  grup)  sobre  treball  i  ocupació,  competències  i
innovació, i benestar i protecció social. 

Els  resultats  d’aquesta  conferència  s’utilitzaran l’endemà dia  8,  durant  els  treballs  de la  reunió
informal de caps d’estat i de govern, on es debatrà sobre la millor manera de donar un fort impuls
polític al reforçament del pilar europeu de drets socials i la seva implementació.

Tota  la  conferència  (sessió  d’obertura,  seminaris  de  treball  en  grup  i  sessió  de  cloenda)  es
transmetrà en directe, en línia, i serà accessible per a tothom.
.

[+] Informació sobre la notícia

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
https://www.2021portugal.eu/fr/sommet-social-de-porto/plan-d-action/


Construïm Europa des del món local: programa d’activitats durant el mes de maig

La Diputació de Barcelona participa enguany de la commemoració del Dia d’Europa el 9 de maig
amb un programa divers d’activitats durant tot el mes. El programa inclou l’organització de les XXIII
Jornades de la Unió Europea per abordar el paper dels governs locals en la Conferència sobre el
Futur d’Europa, sessions infantils de conta-contes per explicar els valors europeus, la il·luminació de
blau d’edificis  emblemàtics,  i  altres activitats  organitzades per  part  dels  municipis.  També,  s’ha
actualitzat el contingut del portal Guia d’Ajuts de la Unió Europea per als ens locals (GAUE) al nou
Marc Financer Plurianual 2021 – 2027. 

[+] Podeu consultar tot el programa en aquest vincle.

Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Durant el present mes té lloc la 144ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions del 5 al 7

de maig en format en línia. S’adoptaran 13 dictàmens, 2 resolucions i s’organitzaran 6 debats. Els

dictàmens més rellevants pel món local que es debaten al ple són: 

 La implementació del Pilar Europeu de Drets Socials des de la perspectiva local i regional. 

 Resolució sobre la Conferència sobre el Futur d’Europa. 

 Una Unió per la Igualtat: el Pla d’Acció de la UE contra el racisme 2020-2025. 

 Una Unió per la Igualtat: l’Estratègia pels Drets de les Persones amb Discapacitats 2021-

2030. 

 Productes químics segurs i sostenibles per un medi ambient lliure de tòxics a les ciutats i 

regions d’Europa. 

 Autoritats locals i regionals protegint el medi marí. 

 Experiències i lliçons apreses per les regions i ciutats durant la crisi de la COVID-19. 

 Unió Sanitària Europea: reforçant la resiliència de la UE. 

 Reforçant l’economia climàticament neutra: una Estratègia Europea per la Integració del 

Sistema Energètic. 

 Els mitjans de comunicació a la dècada digital: un Pla d’Acció. 

 Pla d’Acció per l’Educació Digital 2021-2027. 

Destaquem també els següents debats que es celebren en el ple:

 La recuperació en el sector del turisme, l'hostaleria i la restauració. 

 La Conferència sobre el Futur d’Europa.

 La Unió per la Igualtat.  

https://www.diba.cat/web/ri/-/dia-europa-2021


Estan previstes les següents reunions ordinàries de les comissions del CdR: 

 Comissió de Ciutadania, Governança, Afers Institucionals i Exteriors (CIVEX), 11 de maig,
en línia. 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Pla d’Acció per la Democràcia Europea». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Un Partenariat Renovat amb els Veïns del Sud». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Una Agenda Contra el Terrorisme per la UE: anticipar,

prevenir, protegir, respondre». 

◦ Presentació «El projecte Ciutats Integrades de la Iniciativa Anticorrupció de la UE».  

 Comissió de Recursos Naturals (NAT), 20 de maig, en línia. 
 

◦ Adopció  del  dictamen  d’opinió  «Proposta  de  Directiva  del  Parlament  Europeu  i  del

Consell sobre resiliència d’entitats crítiques». 

◦ Adopció del dictamen d’opinió «Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i el

Consell – Nova Agenda pel Consumidor – Reforçant la resiliència del consumidor per

una recuperació sostenible». 

◦ Intercanvi d’opinions pel dictamen «El Pla d’Acció de la UE per l’Agricultura Ecològica». 

◦ Intercanvi d’opinions pel dictamen «El Pla Europeu per Vèncer el Càncer». 

Aquest mes també té lloc el següent esdeveniment: 

 9 de maig, en línia: Debat «Europe Day 2021 – The future is in your hands», organitzat pel
Comitè de les Regions, el govern francès i múltiples autoritats locals i regionals franceses. 

[+] Informació de la sessió plenària del CdR

Parlament Europeu (PE)

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentàries i una sessió
plenària  del 17 al 20 de maig a Estrasburg. Són d’interès local els següents  informes  que es
debaten durant les sessions plenàries: 

 «Revisió del Fons de Solidaritat de la Unió Europea». 

 «Protecció dels Drets Humans i la política de migració exterior de la UE». 

 «Noves vies per la migració laboral legal». 

 «Els efectes del canvi  climàtic sobre els Drets Humans i el  rol  dels defensors del  medi
ambient en aquesta matèria». 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/144th-cor-plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europe-day-2021-regions-and-cities.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/nat.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/civex.aspx


 «Donar forma al futur digital d’Europa: eliminar barreres al funcionament del mercat únic
digital i millorar l’ús de la IA per als consumidors europeus».

 «Programa Europa Creativa 2021-2027». 

 «Programa Erasmus per l’educació, la formació, la joventut i l’esport 2021-2027». 

 «Programa Cos de Solidaritat Europeu 2021-2027». 

 «Fons de Transició Justa». 

 «L’Agència de la UE pels Drets Fonamentals: esmenant la regulació». 

 «Medi  Ambient:  accés a  la  informació  i  la  justícia,  participació  pública  i  aplicació  de la
Convenció d’Ahrus». 

Aquest mes també tenen lloc els següents esdeveniments: 

 4 de maig, en línia:  Conferència «Delivering the 2021-27 MFF and NGEU: How to match
strategy,  resources and expectations?», organitzat  pel  Servei  de Recerca del  Parlament
Europeu.  

 10 de maig, en línia: Taller «Gender-based violence in education», organitzat pel Servei de
Recerca del Parlament Europeu. 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 4 de maig, en línia: Infoday sobre el Cos Europeu de Solidaritat. 

 Del 10 al 16 de maig, en línia: Setmana Europea sobre la Salut Mental. 

 10 de maig, en línia: Webinar «Mental health and the pandemic: living, caring, acting!»,

organitzat per la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària (DG SANTE) en el marc

de la Setmana Europea sobre la Salut Mental. 

 Del  25 de  maig al  10 de juny,  en línia:  Webinars sobre  adaptació  al  Canvi  Climàtic,

organitzats  en el  marc  de  la  5ª  Conferència  Europea per  l’Adaptació  al  Canvi  Climàtic

(ECCA 2021). 

 Del 26 al 27 de maig, en línia: Cimera Europea per l’Economia Social. 

 Del 26 al 28 de maig, en línia:  Webinar «EU Open for Business – A New Compass for

SMEs»,  organitzat  per  la  Direcció  General  de Mercat  Interior,  Indústria,  Emprenedoria  i

Petites Empreses (DG GROW). 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-open-business-new-compass-smes-2021-may-26_en
https://www.euses2020.eu/
https://ec.europa.eu/info/events/ecca-2021-webinar-series-climate-change-adaptation_es
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/events/ev_20210510_en
https://www.mhe-sme.org/emhw/
https://europa.eu/youth/news/info-day-european-solidarity-corps-call-2021_en
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/upcomingevents.html
https://www.europarl.europa.eu/streaming/?event=20210504-1330-SPECIAL-OTHER&rampActive=true


Altres esdeveniments europeus

 Del 3 al  9 de maig,  Évora (Portugal) i  en línia:  Cimera «European regions for Smart

Communities», organitzada principalment per la presidència portuguesa del Consell de la

Unió. 

 5 de maig,  en línia:  Conferència sobre la  Llengua i  cultura com a garanties d’un futur

multipolar i més tolerant, organitzada per la presidència portuguesa del Consell de la Unió. 

 7 i 8 de maig, Porto i en línia: Cimera Social de Porto, organitzada per la presidència

portuguesa del Consell de la Unió. 

 25  de  maig,  en  línia:  Conferència “Cap  a  un  enfocament  europeu  de  les  polítiques

d’habitatge”, organitzada per la presidència portuguesa del Consell de la Unió.

 25 de maig, en línia: Conferència “De la mar a la societat”, organitzada per la presidència

portuguesa del Consell de la Unió. 

Activitats a Barcelona i Catalunya

 Del 3 al 15 de maig: Representació del conte «Kalòpsia: un planeta no tan diferent» a les

biblioteques catalanes com a part de la celebració de la Setmana d’Europa, organitzat per la

Representació  de  la  Comissió  Europea  a  Barcelona,  la  Diputació  de  Barcelona  i  la

Generalitat de Catalunya.  

 4  de  maig,  Barcelona:  Seminari «Cap  a  la  recuperació  i  transformació  europees:

innovacions urbanes per al Next Generation EU», organitzat pel CIDOB. 

 4, 5 i 6 de maig, en línia: Webinar «Integridad y transparencia en la gestión de los Fondos

NGEU: aspectos prácticos», organitzat per la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i

Participació Ciutadana de la FEMP. 

 5 de  maig,  en línia:  Webinar «Conferència  sobre  el  futur  d’Europa»,  organitzat  per  la

Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 

 6 de maig, en línia:  Jornada «La Conferència sobre el futur d’Europa», organitzat per la

Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Facultat de Dret de la Universitat

Autònoma de Barcelona. 

 6, 13 i 20 de maig, Barcelona: Projecció de les tres pel·lícules finalistes al Premi del Públic

LUX 2021, organitzat pel Parlament Europeu, en el marc de les Jornades Lux de Cinema a

la Filmoteca de Catalunya. 

 9 de maig, en línia: «Diàleg sobre el futur d’Europa: el paper de la cultura», organitzat per

les  representacions  de  les  institucions  europees  a  Barcelona,  el  consolat  general  de

Portugal i l'Institut Camoes en el marc de la celebració del Dia d’Europa. 

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/events/dia_europa_2021_es
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/prensa/nominadas-premio-publico-lux-2021-filmoteca-catalunya
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/events/la-confer%C3%A8ncia-sobre-el-futur-de-la-uni%C3%B3-europea_es
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/events/webinar-confer%C3%A8ncia-sobre-el-futur-deuropa_es
https://www.diba.cat/web/next-diba/-/seminari-on-line-integridad-y-transparencia-en-la-gesti%C3%B3n-de-los-fondos-ngeu-aspectos-pr%C3%A1cticos-1
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/ciutats_i_metropolis_globals/cap_a_la_recuperacio_i_transformacio_europees_innovacions_urbanes_per_al_next_generation_eu
https://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-esdeveniment/-/contingut/346499/hora-del-conte-li-deien-kal%C3%B2psia
https://europa.eu/newsroom/events/sea-society_fr
https://europa.eu/newsroom/events/towards-european-approach-housing-policies_fr
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
https://europa.eu/newsroom/events/language-and-culture-guarantee-multipolar-and-more-tolerant-future_fr
http://www.eu-smart.community/


 11 de maig, en línia: Jornada «XXIII jornades de la Unió Europea: El rol dels governs locals

en la Conferència sobre el Futur d’Europa», organitzat per la Diputació de Barcelona en

col·laboració amb les representacions de la Comissió Europea i del Parlament Europeu a

Barcelona. 

 12 de maig, en línia:  Jornada «Horizon Europe Clúster 5 "Clima, Energía y Movilidad".

Programa de Trabajo 2021-2022», organitzada pel Centre pel Desenvolupament Tecnològic

Industrial (CDTI) d’Espanya. 

 13, 20 i 28 de maig, en línia: Curs «Els nous fons europeus per a la recuperació d’Europa.

Oportunitats per als ens locals», organitzat per la Diputació de Barcelona. 

 18 i 25 de maig, i  1 de juny, en línia:  Curs «Horizon Europe:  oportunitats per als ens

locals», organitzat per la Diputació de Barcelona.

 21 de maig,  en línia:  Sessió “Un cafè amb Brussel·les”,  organitzat  per la Diputació de

Barcelona, Oficina Europa i Estratègia Internacional (OEEI).

Espais d’incidència

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

 Sense novetats. 

Comissió Europea (CE)

 Consulta   pública «Violència contra les dones i violència domèstica: control d’adequació de

la legislació de la UE» (data límit: 10 de maig). 

 Consulta   de full de ruta «Sostenibilitat mediambiental: educació i formació» (data límit:  11

de maig). 

 Consulta   pública «Lluita contra el tràfic il·lícit de migrants: pla d’acció de la UE 2021-2025

(data límit: 14 de maig).  

 Consulta   de full de ruta «Transport sostenible: un nou marc de mobilitat urbana» (data límit:

25 de maig). 

 Consulta   pública  «Eficiència  energètica:  revisió  de  la  Directiva  relativa  a  l’eficiència

energètica dels edificis» (data límit: 22 de juny). 

 Consulta   pública  «Productes  agrícoles  i  alimentaris  de  la  UE:  revisió  de  la  política  de

promoció dins i fora de la UE» (data límit: 23 de juny). 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12782-Information-and-promotion-measures-for-agricultural-and-food-products-in-the-internal-market-and-in-non-EU-countries
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12910-Revision-of-the-Energy-Performance-of-Buildings-Directive-2010-31-EU
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12916-New-EU-urban-mobility-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Education-for-environmental-sustainability
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12472-Fitness-check-of-the-EU-legislation-on-violence-against-women-and-domestic-violence
https://www.diba.cat/ri/europa
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=12919
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercaforma_ens_locals/resultats/detall.do?id=13428
https://eventos.cdti.es/ES/JornadaHorizonteEuropaCluster5
https://www.diba.cat/web/ri/-/jornades-ue-futur-europa


      Consulta   pública «Eleccions inclusives  a  Europa:  permetre  als  ciutadans de la  UE que

resideixen en un altre país de la UE que puguin exercir el seu dret a participar a eleccions

municipals» (data límit: 12 de juliol). 

 Consulta   pública «Capacitats dels adults – comptes d’aprenentatge individuals: una eina per

millorar l’accés a la formació» (data límit: 16 de juliol). 

 Consulta   pública «Contaminació de l’aigua: normes de la UE sobre el tractament d’aigües

residuals urbanes (actualització)» (data límit: 21 de juliol). 

 Consulta   pública «Voluntariat juvenil: treballar en projectes en altres països de la UE» (data

límit: 21 de juliol). 

Espais de visibilitat 

 Premis   REGIOSTARS 2021, organitzat per la Direcció General de Polítiques Regionals i 
Urbanes de la Comissió Europea (data límit: 9 de maig). 

 Premis   «Nova Bauhaus Europea (data límit: 31 de maig). 

 Premi   Capital Europea de la Innovació 2021 (data límit: 15 de juliol). 

 Premis   Europeus a la Promoció Empresarial 2021 (data límit: 16 de juliol). 

Per a més informació sobre les  convocatòries dels programes europeus i conèixer els principals
fons europeus disponibles per al món local, us convidem a accedir a la Guia d’Ajuts de la Unió
Europea (GAUE) de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona. 

https://gaue.diba.cat/
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=3HPPaWq7TbwRpyTAy2ZF7thEwOaZcLeB2HIQp9OlOS5hWYoUcfrYCA..&URL=https%3A%2F%2Fgaue.diba.cat%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2FPrevisio-convocatories-i-premis.pdf
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2021/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards_en#value
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en
https://regiostarsawards.eu/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12774-Mobility-of-young-volunteers-across-the-European-Union-Update-of-the-EU-framework
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12405-Revision-of-the-Urban-Wastewater-Treatment-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12733-Supporting-broad-and-inclusive-participation-of-mobile-EU-citizens-in-municipal-elections-in-Europe
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