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Què es mou a Europa? 
 

Gener 2020 

COMITÈ DE LES REGIONS EUROPEU (CdR) 

 

El Comitè Europeu de les Regions finalitza el seu mandat de cinc anys el 25 de gener, i per tant 

aquest mes, no se celebra plenari ni es reuneix cap comissió.  

El dia el 26 de gener s’inicia el nou mandat per aquest òrgan europeu, fet que comportarà una 

renovació del president i dels responsables de les seves comissions, així com d’una part dels seus 

membres. La formalització de la sortida probable del Regne Unit de la UE el 31 de gener comportarà 

que els membres del CdR passin de 350 a 329 després del Brexit. 

 

 

Altres esdeveniments del/amb el CdR: 

 
- 15 de gener, Brussel·les: Info Day sobre el premi “Regió Empresarial Europea” 2021. 

- 22-23 de gener, Barcelona: 11è Sessió Plenària de l’Assemblea Regional i Local Euro-

Mediterrània (ARLEM).  

- 23 de gener, Brussel·les: Conferència “Mobilitat Urbana Sostenible: com fer sortir la gent 

dels seus cotxes”, organitzada pel CdR conjuntament amb la Associació Internacional de 

Transport Públic (UITP). 

- 23 de gener, Barcelona: Premi ARLEM 2020 “Emprenedoria jove local al Mediterrani”, atorgat 

en el marc la 11a sessió plenària de la xarxa ARLEM celebrada a Barcelona els dies 22 i 23 de 

gener.    

- 30 de gener, Brussel·les: Reunió de presentació de la Setmana Europea de les Regions i les 

Ciutats 2020. 

 
PARLAMENT EUROPEU (PE) 

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentaries i hi haurà 

sessió plenària a Estrasburg del 13 al 16 de gener i mini sessió a Brussel·les els dies 29 i 30. 

En aquest primer ple de l’any es debatrà sobre els següents temes:  

 Premi Sakharov 

 Cimera del mes de desembre del Consell Europeu 

 Tractat de Lisboa 

 La Defensora del Poble Europeu (Ombudsman) 

 Malta i la polèmica política arrel de l’assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia. 

 Discriminació contra el col·lectiu LGTBI 

 Mal ús dels fons europeus 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/eer-2021-info-day.aspx
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/11th_ARLEM_Plenary_session.aspx
https://europa.eu/newsroom/events/sustainable-urban-mobility-how-get-people-out-their-cars_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/arlem_award_2020.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/11th_ARLEM_Plenary_session.aspx
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 La reducció de la població d’abelles i altres pol·linitzadors 

[+] Informació del Parlament Europeu. 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

- 13 de gener, Abu Dhabi: 9a edició del Dia Europeu de l'Energia: “De camí per esdevenir un 

continent climàticament neutre”. És un esdeveniment paral·lel (side-event) que se celebra en el 

marc de la Cimera Mundial pel Futur de l’Energia. 

- 30 de gener, Brussel·les: Info Day “Erasmus + Esport”.  

- 30 i 31 de gener, Porto: Fòrum de les Ciutats 2020. 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

 
El mes de gener comença la presidència croata del Consell de la Unió. El seu mandat respondrà al 

lema de “Una Europa forta en un món de reptes” i s’articularà al voltant de 4 eixos temàtics: “Una 

Europa que desenvolupa”, “Una Europa que connecta”, “Una Europa que protegeix” i “Una Europa 

que és globalment influent”.     

A més, es preveu l’organització dels següents Consells de la UE: 

 

- 10 de gener, Brussel·les: Consell d’Afers Exteriors (CAE). 

- 20 de gener, Brussel·les: Consell d’Afers Exteriors (CAE). 

- 21 de gener, Brussel·les: Consell d’Assumptes econòmics i financers (ECOFIN) 

- 27 de gener, Brussel·les: Consell d’Agricultura i pesca (AGRIFISH). 

- 28 de gener, Brussel·les: Consell d’Afers Generals (GAC). 

CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE) 

 

Durant el mes de gener no hi ha esdeveniments a destacar. 

[+] Informació del CPLRE. 

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

- 27 de gener, Barcelona: XXIX Jornada Europea del Consell Català del Moviment Europeu 

(CCME) al Parlament de Catalunya: “Europa davant la sostenibilitat ambiental, econòmica i 

social”. 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Està prevista la participació de l’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, diputada i delegada per a les 

relacions internacionals de la Diputació de Barcelona, la Sra. Pilar Díaz, en el Fòrum de les Ciutats 

https://europa.eu/newsroom/events/european-parliament-plenary-session-91_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-energy-day-road-becoming-climate-neutral-continent-2020-jan-13_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/event/infoday-sports-2019_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/cities_forum_pt/
https://www.coe.int/en/web/congress/home
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2020 que se celebrarà el 30 i 31 de gener a Porto (PT). La Sra. Díaz participarà concretament en el 

taller “Ciutats en tant que guardians dels drets fonamentals” i en el “Debat d’alcaldes”.  

D’altra banda, una representant tècnica de l’Àrea de Canvi Climàtic de la Diputació, la Sra. Carme 

Melción, presentarà els resultats de l’estudi realitzat conjuntament amb l’Oficina d’Europa de la 

Diputació, sobre l’Acció F2 del Partenariat d’Adaptació al Clima de l’Agenda Urbana Europea 

“Recomanacions per als Programes Operatius (PO) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

(FEDER) per tal de millorar-ne l’accessibilitat dels municipis”. Aquesta sessió (“Urban Agenda for the 

EU – State of play of the Actions”), organitzada per la Direcció General de Política Regional i Urbana 

de la Comissió Europea, tindrà lloc el dia 31 de gener. 

https://urldefense.com/v3/__https:/citiesforum2020.topi.com/session/urban-agenda-for-the-eu-state-of-play-of-the-actions-ZJfcE__;!NW73rmyV52c!Rohq9n86GtURe2TV8Q2s7Wr9kM9RErpn5iX52rQA0jqKXoPpe2xe-_i7aQaSJYvm8SN__RgijyGzIG-avhY$
https://urldefense.com/v3/__https:/citiesforum2020.topi.com/session/urban-agenda-for-the-eu-state-of-play-of-the-actions-ZJfcE__;!NW73rmyV52c!Rohq9n86GtURe2TV8Q2s7Wr9kM9RErpn5iX52rQA0jqKXoPpe2xe-_i7aQaSJYvm8SN__RgijyGzIG-avhY$

