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Què es mou a Europa? 
Octubre 2020 

COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS (CdR) 

 

La 140a sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions se celebrarà del dia 12 al 14 d’octubre 

a Brussel·les, coincidint amb la celebració de la 18a edició de la Setmana Europea de les Regions 

i les Ciutats (EWRC), que tindrà lloc del 5 al 22 d’octubre. Els dictàmens més destacats que es 

debatran en el ple són:  

• «Condicions de vida equivalents: una tasca comuna per tots els nivells de l’administració a 

Europa». 

• «Un mecanisme d’emergència sanitària europeu».  

• «El programa EU4Health». 

• «El paquet REACT-EU».  

• «Una Europa social forta per a transicions justes».  

• «Autoritats locals i regionals en els diàlegs permanents amb els ciutadans».  

• «El rol de la política de cohesió de la UE respecte del canvi econòmic innovador i intel·ligent 

a les regions amb la crisi del coronavirus com a transfons».  

• «Pla de recuperació europeu: el mecanisme de Recuperació i Resiliència i Instrument de 

Suport Tècnic». 

• «Reforçar la governança local i democràcia representativa per mitjà de nous instruments 

tecnològics digitals».  

• «El Pacte Climàtic Europeu».  

• «Ciutats i regions bio-diverses més enllà del 2020 a la COP 15 i a la nova estratègia europea».  

• «Nou pla d’acció per l’economia circular».  

• «Renovació de la Carta de Leipzig sobre Ciutats Europees Sostenibles».  

• «L’estratègia pel futur de l’Europa digital i l’Estratègia de les dades». 

• «Una Unió de la Igualtat: l’Estratègia d’Igualtat de Gènere». 

• «Resolució sobre les autoritats locals i regionals davant la COVID-19 i construint la 

recuperació». 

 

Destaquem també quatre grans debats que s’organitzaran al llarg dels tres dies de ple: Debat sobre 

l’Eurobaròmetre anual local i regional, amb intervencions del president del Comitè de les Regions i la 

presidenta de la Comissió Europea. Debat sobre la política de cohesió i alhora s’inaugurarà la 18a 

edició de la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, amb intervenció de la comissària de política 

regional i urbana. Debat sobre el Pacte Verd, amb intervenció del comissari responsable d’aquesta 
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temàtica estratègica i finalment tindrà lloc el debat sobre la presència alemanya del Consell de la UE, 

que comptarà amb la intervenció de la Cancellera d’Alemanya Ángela Merkel. 

 

Alhora, aquest mes es celebra la reunió ordinària de la comissió SEDEC: 

 

• Comissió de Política Social, Educació, Treball, Recerca i Cultura (SEDEC), serà híbrida entre 

presencial (Brussel·les) i en línia (01/10). Es debatran els dictàmens «Agenda de capacitats 

europea per la competitivitat sostenible, l’equitat social i la resiliència» i «Suport al treball 

juvenil: un pont cap al treball per a la propera generació».  

 

Setmana Europea de les Regions i les Ciutats (EWRC 2020)  

La Setmana Europea de les Regions i les Ciutats (European Week of Regions and Cities - EWRC) és 

un esdeveniment que se celebra cada any a Brussel·les, que durant quatre dies, brinda a representants 

de les administracions regionals i locals, experts i representants del món acadèmic, la possibilitat de 

posar en comú bones pràctiques i coneixements especialitzats en matèria de desenvolupament 

regional i urbà.  

 

Degut a la pandèmia, aquest any l’EWRC 2020 es faran els pràcticament 500 tallers íntegrament amb 

format en línia, fent ús d’eines com Zoom, Interactio o Webex, i s’allargarà fins a 3 setmanes. Cada 

setmana estarà dedicada a un eix estratègic en concret: del 5 al 9 d’octubre, empoderament ciutadà; 

del 12 al 16, cohesió i cooperació; i del 19 al 22, política verda.  

 

La Diputació de Barcelona participa en tres tallers: el primer sobre polítiques verdes locals i regionals 

i el seu efecte sobre la salut, el segon, sobre democràcia local, i el tercer sobre destinacions turístiques 

amb mobilitat sostenible. Més informació a l’apartat “Activitats d’ens locals i organismes catalans a 

ciutats europees” de la present nota. 

 

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

Durant aquest mes estan previstes reunions de les diverses comissions parlamentaries i dues sessions 

plenàries del 5 al 8, i del 19 al 22 d’octubre ambdues a Brussel·les. Alguns dels informes i debats 

més destacats del primer ple són: 

• L'estratègia forestal europea: el camí a seguir. 

• La legislació europea sobre el clima. 

• Els drets de la gent gran durant la crisi de la COVID-19 i més enllà.  

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-vii-04.aspx
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
https://europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
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COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

• Del 29 de setembre al 2 d’octubre, en línia: Conferències dels «Dies de la Mobilitat 

Urbana 2020».  

• Del 6 al 9 d’octubre, en línia: Webinars «Climate neutral food and wood: Showcasing best 

climate practices in agriculture, forestry, food systems and the bioeconomy».  

• Del 9 al 10 d’octubre, Atenes (Grècia): Conferència SmartBlueCity «Visioning MED 

2020+: Mediterranean in Transition».  

• 9 a 11 d’octubre: Jornades Europees del Patrimoni. 

• 10 d’octubre: Dia europeu contra la pena de mort. 

• 12 d’octubre: European Tourism Convention. 

• 14 d’octubre: Natura 2000 Award Ceremony.  

• Del 15 al 16 d’octubre, en línia: Conferència «De la granja a la taula 2020».  

• Del 15 al 17 d’octubre, tot el món: Activitats de celebració dels «Dies Erasmus 2020».  

• 15 d’octubre, en línia: Activitat sobre Cultura i durabilitat: un intercanvi creatiu a Europa. 

• Del 19 al 22 d’octubre, en línia: Setmana Verda de la UE 2020.  

• 25 d’octubre: Dia Europeu de la Justícia. 

 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

Els propers dies 1 i 2 d’octubre es celebrarà una sessió especial del Consell Europeu. Aquest Consell 

es centrarà principalment en les relacions entre la UE i els seus membres amb Turquia i en la situació 

a l’Est del Mediterrani. El Consell Europeu es tornarà a reunir els propers 15 i 16 d’octubre, però se’n 

desconeixen detalls de l’agenda encara.  

 

També es preveu l’organització dels següents Consells de la UE: 

• 6 d’octubre, Luxemburg: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN). 

• 8-9 d’octubre, Luxemburg: Consell de Justícia i Afers d’Interior (JAI) 

• 12 d’octubre, Luxemburg: Consell d’Afers Estrangers (FAC). 

• 13 d’octubre, Luxemburg: Consell d’Afers Generals (GAC).  

• 13 d’octubre, Luxemburg: Consell d’Ocupació, Política social, Salut i Consumidors  (EPSCO) 

• 19 i 20 d’octubre, Luxemburg: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

• 23 d’octubre, Luxemburg: Consell de Medi Ambient (ENVI).  

[+] Informació sobre la reunió del Consell Europeu i els Consells de la UE.  

 

 

http://www.eumd.org/programme
https://ec.europa.eu/easme/en/climate-neutral-food-and-wood-showcasing-best-climate-practices-agriculture-forestry-food-systems
https://ec.europa.eu/info/events/visioning-med-2020-mediterranean-transition-2020-oct-09_en
https://mail.diba.cat/OWA/redir.aspx?C=bHQXM_-eiyhmbsyVyglxBDyIQfuCjOuGvkgJQ66T6NWOZ3Id82XYCA..&URL=https%3A%2F%2Fgaue.diba.cat%2Fnovetats%2Fjep-2020%2F
https://gaue.diba.cat/jornada/dia-europeu-contra-la-pena-de-mort/
http://www.tourism-convention.eu/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/events/farm-fork-2020-oct-15_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1599&furtherEvents=yes
https://europa.eu/newsroom/events/culture-and-sustainability-creative-exchange-europe_fr
https://www.eugreenweek.eu/en
https://www.coe.int/en/web/portal/european-day-of-civil-justice
https://europa.eu/newsroom/events/economic-and-financial-affairs-council-55_fr
https://europa.eu/newsroom/events/justice-and-home-affairs-council-30_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/10/12/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/10/13/
https://europa.eu/newsroom/events/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council-22_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/10/19-20/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2020/10/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/03/26-27/
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CONGRÉS DELS PODERS LOCALS I REGIONALS D’EUROPA (CPLRE) 

 

S’ha cancel·lat la 39a Sessió del Congrés degut a l’empitjorament a França de la pandèmia del 

coronavirus. Tanmateix està prevista la seva participació a la 18ena Setmana Europea de les Regions 

i les Ciutats del 12 al 15 d’octubre, que serà totalment en línia.  A més el dia 17 d’octubre el Congrés 

celebra el Dia Mundial per superar la pobresa extrema.  

[+] Informació del CPLRE. 

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

• 2 d’octubre: Webinar «COVID-19 and the Tourism Sector: Inclusive response to vulnerable 

groups in the Euro-MediterraneanRegion», organitzat per la Unió pel Mediterrani 

• 7 d’octubre: Conferència en línia «The EU Green Deal in a Post COVID-19 Mediterranean», 

organitzat pel IEMed. 

• 8 d’octubre: Webinar «Creative Economy and Heritage Industries in Turbulent Times», 

organitzat per la Unió pel Mediterrani 

• 14 d’octubre: Webinar «GLOBE Webinar: Vivien Schmidt - Europe's Crisis of Legitimacy: 

Governing by Rules and Ruling by Numbers in the Eurozone», organitzat per l’IBEI.  

• 26 d’octubre: Webinar «Cities in Global and Regional Governance: From Multilateralism to 

Multistakeholderism?», organitzat pel CIDOB 

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Aquest mes, diversos ens locals catalans participen a la Setmana Europea de les Regions i les 

Ciutats 2020.  Degut a la pandèmia, tots els esdeveniments de la EWRC 2020 tindran format en 

línia. La Diputació de Barcelona estarà present en els següents tallers:  

 

• 5 d’octubre, 11h30-13h00: «Acting for a better local democracy», organitzat per la 

Confederació Europea d’Autoritats Locals Intermèdies (CEPLI), de la qual forma part la 

Diputació de Barcelona.  

◦ En aquest acte es tractarà la importància de la democràcia local com a eina d’apoderament 

de la ciutadania europea, construint així unes societats més actives i saludables en termes 

democràtics. La Diputació de Barcelona estarà representada per la diputada delegada per 

a les Relacions Internacionals i Alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz. 

 

• 19 d’octubre, 14h30-16h00: «Health mainstreaming in green policies», taller liderat per 

la Diputació de Barcelona.  

http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Calendar.aspx
https://ufmsecretariat.org/webinar-covid-19-tourism-inclusive-response/
https://www.iemed.org/llista_activitats-en/the-eu-green-deal-in-a-post-covid-19-mediterranean
https://ufmsecretariat.org/creative-economy-heritage-industries-turbulent-times/
https://www.ibei.org/en/globe-webinar-vivien-schmidt-europe-s-crisis-of-legitimacy-governing-by-rules-and-ruling-by-numbers-in-the-eurozone_192453
https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/ciudades_y_metropolis_globales/cities_in_global_and_regional_governance_from_multilateralism_to_multistakeholderism
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1488_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1579


Àrea de Presidència 
Direcció de Relacions Internacionals 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional | Direcció de Relacions Internacionals | Diputació de Barcelona  5 

◦ La Diputació de Barcelona, conjuntament amb la ciutat de Malmö, la Copenhaguen – 

Regió Capital de Dinamarca, la regió de Hannover i la ciutat d’Utrecht, organitzen un taller 

en el que s’examinarà com les polítiques verdes locals i regionals permeten crear societats 

més saludables i la importància que tenen les ciutats i regions d’Europa per defensar el 

dret a la salut. Hi participarà com a ponent de la DIBA una representant del Servei de 

Salut Pública.  

 

• 20 d’octubre, 14h30-15h30: «Sustainable mobility in tourist destinations: Key solutions to 

replicate across the Mediterranean region».  

◦ Aquest taller es centrarà sobre què pot oferir la mobilitat sostenible al turisme a les ciutats 

i regions del Mediterrani i la importància de la cooperació entre municipis i regions 

d’aquesta àrea geogràfica per poder progressar en aquests àmbits.  

 

A més, els següents municipis també organitzen o participen en tallers durant aquestes setmanes, 

concretament:  

 

• 7 d’octubre, 11h30-13h00: «Small towns fighting long-term decline», taller organitzat per 

Manresa.  

• 7 d’octubre, 16h30-18h00: «We know you, you know us! How medium-sized cities 

empower their citizens in a closer way», taller en el que hi participa Manresa.  

• 13 d’octubre, 9h30-11h00: «International urban cooperation», amb participació de la 

ciutat de Barcelona.  

• 13 d’octubre, 15h30-16h00: «Citizens' engagement for cohesive cities - Regiostars finalists 

talk», amb participació de Viladecans.  

• 14 d’octubre, 16h30-18h00: «Covid-19: Milan and Barcelona food responses», organitzat 

per la ciutat de Barcelona.  

• 20 d’octubre, 14h30-16h00: «Local & Regional Climate Action», taller organitzat per la 

ciutat de Rubí.  

• 21 d’octubre, 9h30-11h00: «Boosting clean e-mobility in Europe», on hi participa la ciutat 

de Barcelona.  

 

Per últim, convé recordar que altres organismes catalans, com la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Tarragona, la ciutat de Girona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre altres, també participaran 

en sessions7tallers de la EWRC 2020. Podeu consultar el programa a l’enllaç que trobareu a 

continuació.  

 

[+] Informació sobre el programa de la EWRC 2020 

https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1542_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1542_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1581_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1296_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1296_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1069_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1092_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1092_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1526_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1615_en
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1428_en
https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2020.pdf

