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Temes d’interès

Discurs sobre l’Estat de la Unió:

L’Executiu comunitari continua a bon ritme desplegant l’agenda de mandat

El passat 15 de setembre, la màxima representant de la Comissió Europea, la presidenta Ursula von

der Leyen, va intervenir davant el ple del Parlament Europeu amb el discurs sobre l’Estat de la Unió

2021. Es tracta del moment més rellevant de l’any en que l’Executiu comunitari fa balanç i esbossa

les iniciatives emblemàtiques que té previst emprendre l’any següent.

El discurs va començar amb la situació sanitària a la UE. Fa dotze mesos, les vacunes encara no

estaven aprovades. Un any després, la Unió Europea ja ha vacunat més del 70% de la població

adulta i és la major productora mundial de vacunes. S’ha lliurat més de 700 milions de vacunes a la

Unió i més de 700 milions a la resta de món. Enguany ha estat clau per accelerar el procés de

vacunació,  reforçar  la  cooperació  internacional  contra  la  pandèmia  i  contribuir  a  la  recuperació

d’Europa  de  la  profunda  crisi,  gràcies  a  la  iniciativa  NextGenerationEU.  Iniciativa  que  ja  està

funcionant i finançant projectes i reformes que inverteixen en la recuperació d'avui i en l'economia

de demà. 

Pel que fa referència a la prioritat clau del mandat, es destaca l’aprovació de la primera legislació

Europea sobre el Clima i la presentació de les primeres propostes per implementar-la. La línia és

avançar per una transició verda i justa i des de l’executiu es proposa la creació d’un nou Fons Social

pel Clima que permeti afrontar la pobresa energètica que afecta ja a 34 milions d'europeus. 

De les prop de 400 iniciatives previstes per la Comissió von der Leyen, poc més de la meitat (52%)

ja s’han presentat (212). D’aquestes quasi la meitat s’han adoptat (101), mentre que la gran majoria

segueix  amb normalitat  el  procés  legislatiu  (76)  o  estan  quasi  adoptades (10).   Tanmateix,  un

nombre determinat avancen molt lentament o estan bloquejades (25). Afegir al fet que tot i que

sabem que la primera prioritat de l’actual mandat és el” Pacte Verd Europeu”, particularment en

nombre d’iniciatives (90), la tercera prioritat “Una economia que funciona per a les persones”, és la

que compta fins ara amb un major nombre d’iniciatives adoptades (29). La necessitat de recuperar-

se urgentment de les conseqüències de la pandèmia, expliquen aquest resultat. 

Aquests èxits comuns, segons la Presidenta von der Leyen, permeten encarar el proper any amb

confiança.  La  pandèmia  però  es  perllonga,  i  davant  les  grans  disparitats  entre  els  índexs  de

vacunació de la UE i  els de la resta de món, les primeres prioritats seguiran sent  gestionar la

pandèmia i protegir vides i mitjans de subsistència.

Mirant endavant, les prioritats clau seran la continuació de l'aplicació del Pilar europeu de drets

socials i  els compromisos pactats a Porto aquest  2021; es continuarà propugnant els valors,  la

justícia i la igualtat, i promovent i defensant l'Estat de Dret i la llibertat dels mitjans de comunicació



arreu de l’UE.  A més,  la Comissió estarà centrada en el  futur,  impulsant  l'activitat  relativa  a la

Conferència sobre el Futur d'Europa i declarant l'any 2022 Any Europeu de la Joventut. Afegir que

es crearà el programa ALMA, que oferirà als joves que no treballen, ni es formen, la possibilitat de

tenir una experiència professional temporal en un altre estat membre, per tal que també puguin viure

una experiencia per adquirir competències, crear vincles i forjar-se la pròpia identidad europea.

Afegir que abans de finalitzar l’any en curs la Comissió proposarà una llei per combatre la violència

contra les dones. Violència que s’ha accentuat amb la pandèmia degut al confinament que s’ha

viscut arreu de la Unió. Es tracta d'aplicar de manera efectiva el dret penal, de prevenir i de vetllar

per les víctimes.

Entre les noves iniciatives que proposarà la Comissió pel proper any, en destaquem les següents

d’interès local d’acord amb l’Agenda de la Unió: 1) Pacte Verd Europeu: proposta legislativa sobre la

gestió  integrada  de  l'aigua;  proposta  legislativa  sobre  la  certificació  de  l'eliminació  de  carboni;

proposta legislativa sobre el dret a reparar; 2) Una Europa Adaptada a l'Era Digital: Llei Europea de

Ciberresiliència; proposta de Recomanació del Consell relativa a la millora de la capacitació digital;

proposta legislativa sobre un Instrument d'Emergència del Mercat Únic; 3) Una Economia al Servei

de les Persones: proposta legislativa per facilitar l'accés de les petites i mitjanes empreses al capital;

Iniciativa sobre pagaments immediats a la UE; 4) Una Europa més forta en el Món: iniciativa sobre

connectivitat  «Passarel·la  Mundial»  («Global  Gateway»);  estratègia  sobre  la  col·laboració

internacional en matèria d'energia;  comunicació conjunta sobre la governança internacional dels

oceans; 5) Promoció del nostre Model de Vida Europeu: Estratègia Assistencial Europea; proposta

legislativa  sobre  l'obligació  dels  transportistes  de  comunicar  informació  anticipada  sobre  els

passatgers;  6) Un Nou Impuls  a la Democràcia Europea: Llei  sobre la Llibertat  dels Mitjans de

Comunicació.

En els propers dotze mesos, la Comissió entrarà en la segona meitat del seu mandat. Fins ara, s’ha

centrat en dissenyar la transformació i en la legislació necessària per dur-la a terme. L'atenció ha de

girar ara cap a la seva execució i l'obtenció de resultats. Sembla que hi ha determinació per seguir

treballant en les propostes legislatives ja presentades per les sis grans ambicions de la Comissió.

[+] Discurs sobre l’Estat de la Unió

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655


Agenda

Comitè Europeu de les Regions (CdR)

Aquest mes té lloc la 146ª sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions els dies 12, 13 i 14

d’octubre, en format híbrid, juntament amb la 19a Setmana Europea de les Regions i les Ciutats

(EWRC). El ple te previst adoptar 7 dictàmens, 2 resolucions i organitzar 7 debats. Els dictàmens i

resolucions més rellevants pel món local que es debaten i adopten al ple són: 

 Resolució «El Baròmetre Anual Regional i Local». 

 Dictamen «Estratègia de la UE sobre els Drets de l'Infant i Garantia Infantil Europea».

 Dictamen «Identitat Digital Europea».

 Dictamen «Participació efectiva dels  ens locals  i  regionals  en la preparació dels acords

d'associació i els programes operatius per al període 2021-2027».

 Dictamen «Agenda de  lluita  contra  el  terrorisme  de  la  UE:  anticipar,  prevenir,  protegir,

respondre».

 Presentació del dictamen «Protegir les indicacions geogràfiques industrials i artesanals a la

Unió Europea».

 Dictamen «Nova Agenda del Consumidor - Reforçar la resiliència del consumidor per a una

recuperació sostenible».

 Resolució sobre la COP26.

 Dictamen «Una Unió de la igualtat: Estratègia per a la Igualtat de les Persones LGTBIQ

2020-2025».

El ple organitza 7 debats. A continuació es detallen els dies i les temàtiques: 

 El 12 d’octubre tindrà lloc el debat sobre el Baròmetre regional i local anual.

 El 13 d’octubre tindran lloc els debats següents: debat sobre les prioritats de la presidència

eslovena del Consell de la UE; debat sobre el tema “ Augmentar el nivell d’ambició i reforçar

la governança: els dirigents junts per un Pacte Verd -GLOCAL-“; debat sobre les catàstrofes

naturals: resposta a emergències i reforç de la resiliència a les ciutats i regions; debat sobre

el pacte Verd Europeu: mobilitat intel·ligent sostenible a les nostres regions, ciutats i pobles;

debat sobre qüestions locals de la UE.

 El 14 d’octubre tindrà lloc el debat sobre la Conferència sobre el Futur d’Europa.

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

 Comissió  per  la  Política  Social,  Educació,  Treball,  Recerca  i  Cultura  (SEDEC),  l’1

d’octubre, híbrida (Brussel·les / «Interactio»).

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-vii-06.aspx


◦ Intercanvi  d’opinions i  adopció del dictamen «Erradicar el problema de les persones

sense llar a la Unió Europea: la perspectiva local i regional».

◦ Intercanvi  d’opinions  i  adopció  del  dictamen  revisat  «Un  plantejament  europeu  en

matèria d'intel·ligència artificial - Llei d'intel·ligència artificial».

Es preveu un debat sobre la cultura i el patrimoni cultural abordant qüestions com les Capitals

Europees de la Cultura i els principis europeus de qualitat per a les intervencions finançades

per la UE amb impacte potencial sobre el patrimoni cultural.

 Comissió  per  la  Política  de  Cohesió  Territorial  i  el  Pressupost  Europeu  (COTER), 28

d’octubre, híbrida (Brussel·les / «Interactio»).

◦ Intercanvi  d’opinions  i  adopció  del  dictamen  «La  dimensió  de  gènere  dels  fons

estructurals  i  de  cohesió  2021-2027,  amb  un  enfocament  en  la  preparació  dels

programes operatius».

◦ Intercanvi  d’opinions del  dictamen «Cap al  transport  per carretera d’emissions zero:

desplegament  d’infraestructures  de  combustibles  alternatius  i  enfortiment  dels

estàndards de rendiment de les emissions de CO2».

Es preveu un debat sobre la cohesió com a valor global de la UE en el marc de la Conferència sobre

el futur d'Europa, amb la participació de Rebecca Harms, membre del grup d'alt nivell del Comitè de

les Regions sobre democràcia europea.

Aquesta institució organitza també els següents esdeveniments durant el mes de setembre: 

 6 d’octubre, Benidorm: Diàlegs ciutadans sobre turisme sostenible: «Turisme Sostenible.

Cap a un nou concepte a Europa».

 11 d’octubre,  híbrida: Sessió  inaugural de la  19a Setmana Europea de les  Regions  i

Ciutats i del 146è ple del Comitè de les Regions.

 12 d’octubre, en línia: Taller de la EWRC «Joves líders per al futur d’Europa».

 12 d’octubre, en línia:  Taller de la EWRC «Inversió en infraestructures locals a Europa:

obrint el camí cap a les transicions verdes i digitals».

 12 d’octubre, en línia: Taller de la EWRC «Cohesió per a la recuperació a la Mediterrània:

les autoritats locals potenciant la resiliència territorial». Taller organitzat per la Diputació de

Barcelona.

 13 d’octubre, en línia:  Taller de la EWRC «Governança multinivell i subsidiarietat activa

per a la recuperació i la resiliència sostenibles».

 13 d’octubre, en línia: Taller de la EWRC «Localització dels ODS: un full de ruta per a la

recuperació».

 13 d’octubre, en línia:  Taller de la EWRC «Què poden fer les regions i  les ciutats per

millorar la capacitat amb el Pacte per les habilitats?».

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/what-can-regions-and-cities-do-for-up-and-reskilling-with-the-pact-for-skills.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/localising-the-sdgs-a-roadmap-for-recovery.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/multi-level-governance-and-active-subsidiarity-for-sustainable-recovery-and-resilience.aspx
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDIx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ewrc-local-infrastructure.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Young-leaders-for-the-future-of-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/European-week-of-regions-and-cities-EWRC.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Valencian-Community_sustainable_tourism_06102021.aspx
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/coter.aspx


 13 d’octubre,  en línia:  Taller de  la  EWRC «Plataforma d’intercanvi  de  coneixement  –

Ciència i innovació per a la recuperació - Sessió I - Regions que impulsen la recuperació

verda europea».

 13 d’octubre,  en línia:  Taller de la EWRC « Plataforma d’Intercanvi  de Coneixement -

Ciència i innovació per a la recuperació - Sessió II – Ciència pel Pacte Verd - Evidències de

la política a les regions i ciutats».

 14  d’octubre,  en  línia:  Conferència «Ciutats  que  fomenten  la  democràcia  a  la  Unió

Europea: perspectives urbanes per a la Conferència sobre el futur d’Europa».

 21 d’octubre, Cluj-Napoca, Romania i en línia: Debat sobre «El Futur d’Europa: fer front a

la fractura urbana rural».

 26  d’octubre,  en  línia: 7a  reunió de  la  Comissió  per  al  Desenvolupament  Territorial

Sostenible de l'ARLEM.

 27-28 d’octubre, en línia: Jornada informativa per participar al «6è Fòrum europeu sobre

migracions: crida a la manifestació d’interès per a les autoritats locals i regionals».

[+] Informació sobre les sessions plenàries del CdR

Parlament Europeu (PE)

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

sessions plenàries del 4 al 7 d’octubre i del 18 al 21 a Estrasburg. Són d’interès local els següents

informes que es debaten durant la primera sessió plenària:  

 Informe sobre «El paper de la política de desenvolupament davant la pèrdua de biodiversitat

en els països en vies de desenvolupament, en el context de la consecució dels objectius de

l’Agenda 2030»

 Informe sobre «Impacte de la violència domèstica i del dret de custòdia en les dones i els

nens»

 Informe sobre «La protecció de les persones amb discapacitat a través de les peticions:

lliçons apreses».

 Debat de l’informe «Marc de la política de la UE en matèria de seguretat viària per 2021-

2030 - Recomanacions sobre els propers passos cap a la -Visió zero-».

 Informe sobre a «Proposta de modificació del Reglament relatiu al Conveni d’Aarhus».

 Debats sobre casos de violacions dels drets humans, de la democràcia i de l'Estat de Dret

(article 144 del Reglament intern).

 Informe  sobre  la  «Proposta  de  derogació  del  reglament  de  Agència  d'Asil  de  la  Unió

Europea».

https://cor.europa.eu/en/our-work/plenaries
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/european-migration-forum.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/7th-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/future-of-europe-2021-10-21-cluj-romania.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Cities_fostering_democracy_in_EU.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/science-innovation-recovery.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/regions-boosting-green-recovery.aspx


No hi ha informació disponible a l’agenda del Parlament Europeu de la segona sessió plenària. 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu.

Comissió Europea (CE)

 3 - 4 d’octubre, a Expo 2020 Dubai, format híbrid: Conferència «El Pacte Verd de la UE: la

recerca i la innovació com a motor cap a la neutralitat climàtica».

 7 d’octubre, en línia: Cerimònia europea del «Pacte d’Alcaldes 2021».

 14  d’octubre,  en  línia: Seminari «Els  reptes  socioeconòmics  de  la  pandèmia  del

coronavirus».

 25 - 29 d’octubre, en línia: Setmana Europea de l'Energia Sostenible (EUSEW) 2021.

 28 d’octubre, en línia: «Fòrum de dones i nenes a STEM».

Altres esdeveniments europeus

 4 -  5  d’octubre, en línia: Conferència «Innovació  social  per  a  la  inclusió  de refugiats:

innovació germinant a les esquerdes de la crisi».

 11- 12 d’octubre, Viena, Àustria: «Fòrum sobre els Drets Humans 2021». 

 18 i 19 d’octubre, Kranj, Eslovènia: Conferència «Els governs després de la recuperació:

cap a un sector públic preparat pel futur».

 21 i 22 d’octubre, en línia: Conferència conjunta Cedefop i OCDE 2021: «Aprenentatge per

a economies i societats més ecològiques».

 27  d’octubre,  en  línia:  Conferència conjunta  ETF-OIT:  «L’ajut  al  desenvolupament

professional al centre dels sistemes d’aprenentatge permanent».

 28 d’octubre, en línia: Conferència sobre «L’índex d’igualtat de gènere 2021».

Activitats a Barcelona i Catalunya

 6 d’octubre, en línia:  «Cicle sobre Economia Circular - Models de Negoci: Servitització i

plataformes  compartides»,  organitzat  per  la  Representació  de  la  Comissió  Europea  a

Barcelona. 

 6 i 7 d’octubre, en línia: Taller «Bridging the Green and Digital Agendas in Cities to Drive

more Ambitious and Inclusive Transitions», organitzat pel CIDOB. 

 6 i 7 d’octubre, en línia: Conferència «Noves realitats a la Mediterrània oriental: els reptes

per al futur de les relacions econòmiques UE-Israel», organitzada per l’Institut Europeu per

la Mediterrània (IEMed). 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html
https://www.iemed.org/events/noves-realitats-a-la-mediterrania-oriental-els-reptes-per-al-futur-de-les-relacions-economiques-ue-israel/?lang=ca
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/ciutats_i_metropolis_globals/bridging_the_green_and_digital_agendas_in_cities_to_drive_more_ambitious_and_inclusive_transitions
https://barcelona.spain.representation.ec.europa.eu/noticies-i-esdeveniments/esdeveniments/cicle-sobre-economia-circular-models-de-negoci-servititzacio_ca
https://europa.eu/newsroom/events/gender-equality-index-conference-2021_fr
https://europa.eu/newsroom/events/etf-ilo-joint-event-career-development-support-heart-lifelong-learning-systems_fr
https://europa.eu/newsroom/events/2021-joint-cedefopoecd-symposium-apprenticeships-greener-economies-and-societies_fr
https://europa.eu/newsroom/events/government-beyond-recovery-towards-future-fit-all_fr
https://europa.eu/newsroom/events/fundamental-rights-forum-2021_fr
https://europa.eu/newsroom/events/social-innovation-refugee-inclusion-sowing-innovation-cracks-crisis_fr
https://europa.eu/newsroom/events/women-and-girls-stem-forum_fr
https://europa.eu/newsroom/events/eu-sustainable-energy-week-eusew-2021_fr
https://europa.eu/newsroom/events/online-seminar-socio-economic-challenges-coronavirus-pandemic_fr
https://europa.eu/newsroom/events/covenant-mayors-ceremony-2021_fr
https://europa.eu/newsroom/events/eu-green-deal-research-and-innovation-driver-towards-climate-neutrality_fr


 7 d’octubre, en línia:  Formació «Next Generation UE – Reactivem Sant Boi», organitzat

per l’Ajuntament de Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del

«Cicle de formacions per accedir a fons europeus». 

 7  d’octubre,  en  línia:  Formació «Europa  Creativa  Cultura  –  Reactivem  Sant  Boi»,

organitzat per l’Ajuntament de Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona en el

marc del «Cicle de formacions per accedir a fons europeus».  

 7 i 8 d’octubre, híbrid (Barcelona, en línia): Taller «Diálogos sobre el Futuro. El Futuro de

la  Digitalización»,  organitzat  per  la  representació  de  la  Comissió  Europea  a  Espanya,

l’Oficina del Parlament Europeu a Espanya i el govern espanyol. 

 8, 9 i 10 d’octubre, en línia: Jornades Europees de Patrimoni (30a edició). 

 Del 18 al 22 d’octubre, en línia: Setmana de la Internacionalització 2021, organitzada per

ACCIÓ. 

 20 d’octubre, en línia: Formació  «Finançament europeu per a la innovació empresarial»,

organitzat per l’Ajuntament de Sant Boi amb el suport de la Diputació de Barcelona en el

marc del «Cicle de formacions per accedir a fons europeus». 

 21 d’octubre, en línia:  Webinar «Food losses, food waste reduction and organic waste

management  in  the  Mediterranean  Region»,  organitzat  per  la  Unió  pel  Mediterrani  i  la

Comunitat «Interreg MED Green Growth». 

 21  d’octubre,  en  línia:  Formació «Competitivitat  empresarial  a  l’agenda  europea  i  les

transicions ecològica i digital», organitzat per l’Ajuntament de Sant Boi amb el suport de la

Diputació de Barcelona en el marc del «Cicle de formacions per accedir a fons europeus». 

 21  d’octubre,  en  línia:  Sessió «Brokerage  Event  de  les  convocatòries  TIC  d'Horizon

Europe», organitzat per ACCIÓ. 

 25 d’octubre, híbrid (El Caire, en línia):  Fòrum UE-Unió pel Mediterrani sobre Polítiques

d’Inversió de l’Aigua. 

 28 d’octubre, en línia:  Formació «Joventut i  oportunitats europees de feina, voluntariat,

pràctiques i mobilitat dins i fora de la UE», organitzat per l’Ajuntament de Sant Boi amb el

suport de la Diputació de Barcelona en el marc del «Cicle de formacions per accedir a fons

europeus». 

https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/entitats-juvenils-i-esportives/erasmus
https://ufmsecretariat.org/fr/event/2021-eu-ufm-water-investment-policy-forum/
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/10/21/1262488/brokerage-event-de-les-convocatories-tic-d-horizon-europe?backToSearch=/cercador/-/actes/cercador/s04102021/e30102021
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/teixit-economic/programes-x-empreses
https://ufmsecretariat.org/fr/event/webinar-food-losses-food-waste-reduction-organic-waste-management/
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/teixit-economic/agenda-finan%C3%A7ament-europeu-innovaci%C3%B3-empresarial
http://www.accio.gencat.cat/ca/activitats/grans-actes/setmana-internacionalitzacio/2021/
http://patrimoni.gencat.cat/ca/jep2021
https://spain.representation.ec.europa.eu/noticias-eventos/eventos-0/barcelona-dialogos-sobre-el-futuro-el-futuro-de-la-digitalizacion_es
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/cultura
https://sites.google.com/edu.santboi.cat/formacions-fons-europeus/teixit-economic/agenda-next-generation


Espais d’incidència

Comissió Europea (CE)

 Consulta del full  de ruta   sobre el «Pla d’Acció per a la Joventut: involucrar als joves en

l’acció exterior de la UE» (data límit 14 d’octubre).

 Consulta del full de ruta   en línia «Revisió de l’aplicació de la política mediambiental de la UE

el 2022» (data límit 18 d’octubre).

 Consulta  pública   sobre  «Continguts  web  i  digitals  accessibles  per  a  persones  amb

discapacitat: revisió de les normes de la UE» (data límit 25 d’octubre).

 Consulta del full de ruta   en línia sobre «El Sistema alimentari sostenible de la UE: nova

iniciativa» (data límit 26 d’octubre).

 Consulta pública   sobre la «Gestió integrada de l’aigua –llistes revisades dels contaminants

de les aigües superficials i de les aigües subterrànies» (data límit 1 de novembre).

 Consulta pública   sobre «Programa polític – Brúixola per a la dècada digital» (data límit  26

de novembre).

 Consulta pública   sobre «Qualitat de l’aire – revisió de les normes de la UE» (data límit 16 de

desembre).

 Consulta pública   sobre «Serveis turístics: iniciativa sobre lloguers de curta durada» (data

límit 31 de desembre).

Espais de visibilitat 

 Premi Jean Monnet 2021   (data límit: 9 d’octubre). 

 Premi Natura 2000   (data límit: ampliada fins el 14 d’octubre). 

 Premis de l’esport inclusiu de la Unió Europea 2021     (data límit: 21 d’octubre). 

 Premi UE seguretat viària urbana     2021   (data límit: 31 d’octubre).  

 Premi UE a la planificació de la mobilitat urbana sostenible 2021   (data límit: 31 d’octubre). 

 Premi salut de la UE 2021   (data límit: 30 de novembre). 

 Premi europeu a la  docència  innovadora 2021   -  Erasmus+ (data  límit:  a establir  en la

convocatòria). 

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://gaue.diba.cat/cercador/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-a-la-docencia-innovadora-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-salut-de-la-unio-europea-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-a-la-planificacio-de-la-mobilitat-urbana-sostenible-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-de-seguretat-viaria-urbana-2021/
https://gaue.diba.cat/premis-de-lesport-inclusiu-de-la-unio-europea-2021/
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://gaue.diba.cat/premi-jean-monnet-2021/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13108-Servicios-turisticos-iniciativa-sobre-alquileres-de-corta-duracion/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Calidad-del-aire-revision-de-las-normas-de-la-UE/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13089-Programa-politico-Brujula-para-la-decada-digital_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Gestion-integrada-del-agua-listas-revisadas-de-los-contaminantes-de-las-aguas-superficiales-y-de-las-aguas-subterraneas/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sistema-alimentario-sostenible-de-la-UE-nueva-iniciativa_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Accessible-web-&-digital-content-for-people-with-disabilities-review-of-EU-rules/public-consultation_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13103-Revision-de-la-aplicacion-de-la-politica-medioambiental-de-la-UE-en-2022_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13156-Plan-de-Accion-para-la-Juventud-involucrar-a-los-jovenes-en-la-accion-exterior-de-la-UE_es
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