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Què es mou a Europa? 
Novembre 2020 

COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS (CdR) 

 

El mes de novembre no hi ha sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions. No obstant,  aquest 

mes es celebra la reunió ordinària de les comissions ENVE, ECON, NAT, SEDEC i COTER: 

 

• Comissió de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Energia (ENVE), en línia (10/11). S’adoptaran 

els dictàmens «L’impacte del canvi climàtic a les regions: una valoració del Pacte Verd 

Europeu» i «Oportunitats i sinèrgies d’una adaptació preventiva al canvi climàtic per promoure 

la sostenibilitat i la qualitat de vida de les regions i els municipis – quin marc regulador es 

requereix per a fer-ho?» i es debatrà l’opinió sobre el futur dictamen «Potenciant una 

economia climàticament neutra: una Estratègia Europea pel Sistema d’Integració Energètica»  

A més es farà una presentació del Grup de Treball “Green Deal Going Local” i  un debat sobre 

“l’Assoliment dels objectius climàtics per 2030 i el suport a la transició verda a nivell local i 

regional.  

• Comissió de Política Econòmica (ECON), en línia (19/11). S’adoptarà el dictamen «Revisió 

de la Política de Comerç» i es presentarà el Baròmetre del CdR sobre l’impacte de la COVID-

19 a les regions i ciutats de la UE. 

• Comissió de Recursos Naturals (NAT), en línia (23/11). S’adoptarà el dictamen 

«Agroecologia» i s’intercanviarà opinions sobre el futur dictamen «Experiències i lliçons 

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

• Comissió de Política Social, Educació, Treball, Recerca i Cultura (SEDEC), en línia (25/11). 

S’adoptaran els dictàmens «L’Estratègia Europea de Capacitats per la competitivitat 

sostenible, la justícia social i la resiliència», «Suport al Treball Juvenil: un pont vers el treball 

per la propera generació reforçant la garantia juvenil», «Reinici dels sectors cultural i creatiu» 

i «Una nova era per a la recerca i la innovació», i s’intercanviaran opinions sobre els futurs 

dictàmens «Una Unió d’Igualtat: el Pla d’Acció de la UE contra el racisme 2020-2025», «El Pla 

d’Acció per l’Educació Digital 2021-2027: restablint l’educació i la formació per a l’era digital» 

i «Aconseguint una Àrea d’Educació Europea pel 2025».  

Es preveu també un debat amb la Comissària Mariya Gabriel, responsable per la innovació, 

recerca, cultura, educació i joventut. 

• Comissió per la Política de Cohesió Territorial i el Pressupost Europeu (COTER), en línia 

(26/11). S’adoptarà el dictamen «Serveis Públics Transfronterers a Europa» i es debatrà 

sobre el futur de la cooperació transfronterera a la Unió Europea i s’intercanviaran opinions 

amb un representant de la DG MOVE de la Comissió Europea, sobre les activitats en curs i 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/5thENVECommissionmeeting-2020.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/econ-commission-vii-05.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/5th-NAT-Commission-meeting.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/sedec-commission-vii-05.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/coter-commission-vii-06.aspx
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futures en el camp de la política de transports, en particular l'Any Europeu del Ferrocarril 

2021. 

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

 

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

plenàries del 11 al 13 (Brussel·les), i del 23 al 26 de novembre (Estrasburg). Alguns dels informes i 

debats més destacats dels plens són: 

 

• Debat sobre el terrorisme i el dret a la llibertat d’expressió i d’ensenyament. 

• Debat sobre el pressupost general de la UE pel 2021.  

• Debat sobre el Pla d’Inversions per una Europa Sostenible – Com finançar el Pacte Verd 

Europeu.  

• Creació d’un programa d’acció de la UE en l’àmbit de la salut pel període 2021-2027 (Programa 

«EU4Health»). 

• L’impacte de les mesures relacionades amb la COVID-19 a la democràcia, l’Estat de Dret i els 

drets fonamentals.  

• Proposta de resolució en relació amb la reducció de la taxa de persones sense sostre a la UE. 

• Debat sobre el reforç de la llibertat d’expressió: la protecció dels periodistes a Europa, el 

discurs de l’odi, la desinformació i «el rol de les plataformes».   

• Debat sobre la millora de l’eficàcia i l’eficiència de l’ajuda pel desenvolupament.  

• Debat sobre la nova estratègia industrial d’Europa.  

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

• 3 i 4 de novembre, en línia: Conferència Anual amb les Parts Interessades sobre Economia 

Circular – Edició 2020.  

• 3, 9, 13, 17, 19 i 25 de novembre: Webinari Six Building blocs to sustainable urban 

development, organitzat per la Xarxa Urban Development Network.  

• 4 de novembre: Dia Europeu per la Igualtat Salarial.  

• 5 de novembre, en línia: Taller «The value is on circularity – Recycling-reusing-reinvesting 

on critical raw materials».  

• 12 de novembre: Conferència «JPI Urban Europe Policy Conference».  

• 13 de novembre, en línia: Conferència Anual per la Recerca – Edició 2020 «Europe’s quest 

for new models of sustainable growth and convergence».  

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/annual-circular-economy-stakeholder-conference-3-4-november-2020
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/webinar/urban-development-network-webinars-six-building-blocks-sustainable-urban-development
https://gaue.diba.cat/jornada/dia-europeu-per-la-igualtat-salarial/
https://ec.europa.eu/info/events/value-circularity-recycling-reusing-reinvesting-critical-raw-materials-2020-nov-05_en
https://jpi-urbaneurope.eu/event-calendar/std-pc2020/
https://ec.europa.eu/info/events/euarc20_en
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• Del 16 al 20 de novembre, en línia: Conferència de les parts interessades (7ª edició) 

«Directiva sobre responsabilitat mediambiental».  

• Del 16 al 20 de novembre, en línia: Setmana de les Iniciatives Ciutadanes Europees.  

• 18 de novembre: Dia Europeu per la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexual.  

• Del 21 al 29 de novembre: Setmana Europea de la Prevenció de Residus.  

• 23 i 24 de novembre, en línia: Conferència del Pla Estratègic per la Tecnologia Energètica 

(14a edició).  

• 24 i 45 de novembre: Seminari «Digital Forum Urban Agenda for the EU: Culture and 

Cultural Heritage in Europe».  

• 25 de novembre: Dia Europeu contra la violència domèstica.  

• 26 de novembre, a Varsòvia, Polònia: Conferència sobre el rol del voluntariat en la 

realització dels Objectius de Desenvolupament Durable de les NU.  

 

ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

Aquest mes no hi ha reunió del Consell Europeu. Es preveu però l’organització dels següents Consells 

de la UE: 

• 4 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN) 

• 9 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (CAF) - Comerç 

• 10 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Generals (GAC) - Cohesió 

• 13 de novembre, Brussel·les: Consell de Justícia i Afers d’Interior (JAI). 

• 13 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN) - Pressupost 

• 16 i 17 de novembre, Brussel·les: Consell d’Agricultura i Pesca (AGRIFISH).  

• 19 de novembre, Brussel·les: Consell de la Competitivitat (COMPET) – Mercat intern i 

indústria.  

• 19 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (FAC).  

• 20 de novembre, Brussel·les: Consell de la Competitivitat (COMPET) – Espai.  

• 20 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (FAC) - Defensa.  

• 23 de novembre, Brussel·les: Consell d’Afers Estrangers (FAC) – Desenvolupament. 

• 27 de novembre, Brussel·les: Consell de la Competitivitat (COMPET) – Recerca i innovació. 

• 30 de novembre i 1 de desembre, Brussel·les: Consell de l’Educació, la Joventut, la 

Cultura i els Esports (EYCS).   

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

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/events/environmental-liability-directive-7th-stakeholder-conference_fr
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative/european-citizens-initiative-week-2020-nov-16_en
https://gaue.diba.cat/jornada/setmana-europea-de-la-prevencio-de-residus-2020/
https://ec.europa.eu/info/events/set-plan-conference-2020-making-set-plan-fit-eu-green-recovery-2020-nov-23_fr
https://ec.europa.eu/futurium/en/culture-and-cultural-heritage
https://europa.eu/newsroom/events/role-volunteering-implementation-un-sustainable-development-goals-0_fr
https://europa.eu/newsroom/events/economic-and-financial-affairs-council-56_fr
https://europa.eu/newsroom/events/foreign-affairs-council-trade-4_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/gac/2020/11/10/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2020/11/13/
https://europa.eu/newsroom/events/economic-and-financial-affairs-council-budget-0_fr
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/11/16-17/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/11/19/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/11/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/11/20/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/11/23/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/11/27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eycs/2020/11/30-01/
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) 

 

El CPLRE organitza una visita a Polònia per analitzar la situació del col·lectiu LGTBI al país.  

A més, el 18 de novembre el Congrés preveu la celebració del Dia europeu de protecció dels nens 

contra l'explotació i l'abús sexual i el 25 de novembre la commemoració del Dia internacional de la 

lluita contra la violència exercida sobre les dones. 

[+] Informació del CPLRE. 

 

 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

• 2 de novembre: Webinar «Why the COVID-19 response needs international relations», 

organitzat per l’IBEI.  

• 6 de novembre: Webinari «Las desigualtats mediterrànies. Repte del segle XXI», organitzat 

pel IEMed.  

• 9 de novembre: Webinar «Is there room for a renewed Euro-Mediterranean Partnership?», 

organitzat pel IEMed.  

• 9 de novembre: Seminari «Geopolítica i Comerç: una mirada des de Barcelona», organitzat 

pel CIDOB.  

• 12 de novembre: Webinar «Euro-Mediterranean Relations in the light of 25th Anniversary of 

the Barcelona Process», organitzat per l’IBEI.  

• 12, 19 i 26 de novembre: Cicle de xerrades organitzat per l’Ajuntament d’Olivella amb el 

suport de la Diputació de Barcelona: 

◦ 12 de novembre: Xerrada «Europa Sostenible: Un repte social per als municipis», 

organitzat per l’Ajuntament d’Olivella amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

◦ 19 de novembre: Xerrada «Europa Feminista: Violència envers les dones, una qüestió 

personal o col·lectiva?». 

◦ 26 de novembre: Conferència «Europa Jove: Mobilitat juvenil i oportunitats a la UE». 

• Del 14 al 29 de novembre: Dies Europeus de la Solidaritat Local, amb la participació de la 

Diputació de Barcelona i municipis de la província.  

• Del 16 al 20 de novembre: Conferència d’alt nivell, en línia, de la Unió pel Mediterrani 

“Accelerant la igualtat de gènere en el context de la pandèmia de la COVID-19”.  

• 17 i 18 de novembre: Smart City Live 2020, la versió online de la tradicional Smart City Expo 

World Congress, que sempre es celebra a Barcelona però que aquest any adopta íntegrament 

el format en línia.   

http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Calendar.aspx
https://www.ibei.org/ca/research-webinar-why-the-covid-19-response-needs-international-relations_198609
https://www.iemed.org/llista_activitats/les-desigualtats-mediterranies.-repte-del-segle-xxi
https://www.iemed.org/llista_activitats/is-there-room-for-a-renewed-euro-mediterranean-partnership
https://www.cidob.org/ca/activitats/linies_tematiques/geopolitica_global_i_seguretat/geopolitica_i_comerc_una_mirada_des_de_barcelona
https://www.ibei.org/ca/euro-mediterranean-relations-in-the-light-of-25th-anniversary-of-the-barcelona-process_199691
https://gaue.diba.cat/novetats/olivella-cicle-xerrades-ue/
https://gaue.diba.cat/novetats/olivella-cicle-xerrades-ue/
https://gaue.diba.cat/novetats/olivella-cicle-xerrades-ue/
https://platforma-dev.eu/es/category/edls-es/
https://www.diba.cat/documents/228621/293147161/Text_EDLS_web_DRI_2.pdf/eab0819c-ad12-4d73-a865-bef58a9b66b0
https://ufmsecretariat.org/event/women4mediterraneanconference-2020/
https://www.smartcityexpo.com/
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• 19 de novembre: Webinari «L’acceleració de la transformació digital de l’educació superior 

al Mediterrani: amenaces i oportunitats», organitzat per la Unió pel Mediterrani.  

• 30 de novembre: Webinari «La dimensió urbana a la UE: estat de la qüestió», organitzat per 

la Diputació de Barcelona i CUIMP Barcelona.  

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Sense novetats degut a la COVID-19.  

https://ufmsecretariat.org/ufm-webinar-digital-transformation-higher-education2020/
https://cuimpb.cat/es/curso/230-dimension-urbana-ue

