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Què es mou a Europa? 
Desembre 2020 

COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS (CdR) 

 

La 141a sessió plenària del Comitè Europeu de les Regions se celebrarà del dia 8 al 10 de 

desembre en format en línia. Els dictàmens de més interès local que es debatran en el ple són:  

• «Cap a un turisme més sostenible per a les ciutats i regions de la UE». 

• «De la granja a la taula – la dimensió local i regional».  

• «L’estratègia europea per la recuperació de les zones rurals».  

• «Revisió de la governança econòmica».  

• «L’impacte del canvi climàtic sobre les regions: avaluació del Pacte Verd Europeu».  

• «Oportunitats i sinèrgies d’una adaptació preventiva al canvi climàtic per promoure la 

sostenibilitat i qualitat de vida a les regions i municipis: quines condicions marc es 

necessiten per a fer-ho?». 

• «Reforçar la governança local i la democràcia representativa mitjançant noves eines de 

tecnologia digital».  

• «Reptes pel transport públic a les ciutats i regions metropolitanes».  

• “Resolució sobre el programa de treball de la Comissió Europea pel 2021.” 

 

Destaquem també diversos debats que s’organitzaran al llarg dels tres dies de ple: el debat sobre les 

conseqüències territorials del Brèxit amb el cap de la Task Force per les relacions Regne Unit CE, 

Michel Barnier; el debat sobre la política de veïnatge europea amb el comissari per l’ampliació i 

veïnatge, Olivér Várhelyi; el debat sobre el «Nou Pacte per la Migració i l’Asil», amb la comissària 

europea d’Afers Interns, Ylva Johansson; i el debat «Reforçar l’ambició climàtica en temps de COVID-

19», amb la ministra alemanya pel Medi Ambient, Svenja Schulze.  

Alhora, aquest mes se celebra la reunió ordinària de la comissió CIVEX: 

• Comissió de Ciutadania, Governança i Afers Institucionals i Externs (CIVEX), en línia 

(04/12). Destaquem: intercanvi d’opinions del dictamen «Nou Pacte per la Migració i 

https://cor.europa.eu/es/events/Pages/141st-cor-plenary-session.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/civex-commission-vii-05.aspx
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l’Asil»; diàleg anual amb l’Agència pels Drets Fonamentals de la UE sobre la «Integració dels 

joves migrants – evitar una «generació perduda» per via de la promoció de solucions 

locals»; i intercanvi d’opinions del dictamen «Experiències i lliçons apreses per les regions i 

ciutats durant la crisi de la COVID-19».  

Se celebrarà també la 11ena Conferència europea sobre comunicació pública EuroPCom 2020 en 

format en línia. Es tracta de l’esdeveniment anual del CdR centrat en la cerca d’oportunitats i 

solucions als principals reptes de la comunicació a nivell local i regional. Els tres temes centrals 

d’aquest any seran «Ciutadania», «Verd» i «Digital».  

 

PARLAMENT EUROPEU (PE) 

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

plenària del 14 al 17 de desembre a Brussel·les. L’agenda del ple parcialment disponible, preveu 

l’adopció dels informes i resolucions següents: 

- L’Acció de la Unió per a les capitals europees de la cultura per als anys 2020 a 2033. 

- Resolució: Iniciativa ciutadana europea - Minority Safepack - un milió de signatures per a la 

diversitat a Europa. 

- Resolució: Implementació de la legislació comunitària sobre aigües. 

- Resolució sobre la necessitat d’una configuració del Consell dedicada a la igualtat de gènere. 

[+] Informació del Ple del Parlament Europeu. 

 

COMISSIÓ EUROPEA (CE) 

 

• Del 9 al 11 de desembre, Sevilla: Conferència «2020 SMARTER Conference on Smart 

Specialisation and Territorial Development: Connecting grand societal challenges with local 

goals in place-based innovation policy», organitzada pel Joint Research Centre (JRC) i RSA 

Europa.  

• 10 de desembre: Dia Internacional dels Drets Humans.  

• Del 16 al 17 de desembre, en línia: Conferència 2020 sobre les perspectives agrícoles 

de la UE.  

• 18 de desembre: Dia Internacional dels Migrants.  

 

 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/europcom.aspx
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html
https://europa.eu/newsroom/events/2020-smarter-conference-smart-specialisation-and-territorial-development_en
https://www.un.org/en/observances/human-rights-day
https://europa.eu/newsroom/events/2020-eu-agricultural-outlook-conference_fr
https://www.un.org/en/observances/migrants-day
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ALTRES ESDEVENIMENTS EUROPEUS 

Els propers dies 10 i 11 de desembre es reuneix el Consell Europeu a Brussel·les. Aquest Consell 

se centrarà principalment en la crisi de la pandèmia de la COVID-19, els nous objectius de reducció 

de les emissions pel 2030, la lluita contra el terrorisme i els extremismes, així com en la situació de 

l’Est del Mediterrani i les relacions d’Europa amb els països veïns del sud.  

 

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

• 1 de desembre, Brussel·les: Consell d’Educació , joventut, cultura i Esport (EYCS). 

• 1 de desembre, Brussel·les: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN). 

• 2 i 3 de desembre, Brussel·les: Consell d’Afers socials, salut i consumidors (EPSCO). 

• 3 i 4 de desembre, Brussel·les: Consell de Justícia i Afers d’Interior (JAI). 

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

• 7-8 de desembre, Brussel·les: Consell de transport, telecomunicacions i energia (TTE). 

• 8 de desembre, Luxemburg: Consell d’Afers Generals (GAC).  

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

• 14 de desembre, Brussel·les: Consell de transport, telecomunicacions i energia (TTE) 

• 17 de desembre, Brussel·les: Consell d’Afers Econòmics i Financers (ECOFIN). 

• 17 de desembre, Brussel·les: Consell de Medi Ambient (ENVI).  

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

 

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

 

El CPLRE preveu participar en diversos actes aquest mes de desembre. Concretament el 4 de 

desembre a la Comissió CIVEX del Comitè de les regions, el 7 de desembre a la Convenció Europea 

del treball juvenil. 

Convé afegir que el 7 de desembre el Congrés organitza l’acte en línia “COVID-19: local and regional 

authorities at the forefront”. Els resultats d’aquests debats serviran per enriquir l’informe “Garantir el 

respecte de la Carta Europea d’autogovern local en temps de crisi”, que es presentarà a la Sessió 

plenària del Congrés el mes de març de 2021. 

A més, el 10 de desembre el Congrés preveu la celebració del Dia internacional dels Drets Humans, i 

el 18 de desembre la commemoració del Dia internacional dels Migrants.  

 

[+] Informació del CPLRE.  

 

https://europa.eu/newsroom/events/education-youth-culture-sport-council-17_en
https://europa.eu/newsroom/events/economic-and-financial-affairs-council-57_en
https://europa.eu/newsroom/events/employment-social-policy-health-and-consumer-affairs-council-health-0_en
https://europa.eu/newsroom/events/justice-and-home-affairs-council-31_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/12/07/
https://europa.eu/newsroom/events/transport-telecommunications-energy-council-telecommunications-2_en
https://europa.eu/newsroom/events/general-affairs-council-56_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/agrifish/2020/12/15-16/
https://europa.eu/newsroom/events/transport-telecommunications-energy-council-energy-4_en
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2020/12/17/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/env/2020/12/17/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/12/10-11/
https://mail.diba.cat/owa/redir.aspx?C=jhP42N36sgb9TqDWXMEatbuep6yC6RNII31AJ5FJsYbl__x2JJXYCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.congressdatabase.coe.int%2FWebForms%2FPublic%2FCalendar.aspx


Àrea de Presidència 

Direcció de Relacions Internacionals 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional 

 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional | Direcció de Relacions Internacionals | o.europa.eint@diba.cat  4 

ACTIVITATS A BARCELONA I CATALUNYA 

 

• 1 i 2 de desembre, en línia: Jornada “Planificación urbana integral: la puerta a Europa”, 

organitzada pel Punt Nacional de Contacte del Programa URBACT. 

• 2 de desembre, en línia: Jornada “Els fons europeus que inverteixen en les persones 2021 

– 2027” organitzat per la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i la 

Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

• 2 de desembre, en línia: Webinar «European Green Deal: Una oportunitat per a les pimes 

d’esdevenir sostenibles. Finances sostenibles», organitzat per PIMEC, el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya i el Barcelona Centre Financer Europeu.  

• 2 de desembre, en línia: Visita virtual a la Comissió Europea «La UE i la sortida de la crisi 

de la COVID-19», organitzat pel Consell Català del Moviment Europeu.  

• 2 de desembre, en línia (i Madrid): Debat “Barcelona+25. Repensar el Mediterráneo en 

tiempos de pandemia”, organitzat pel IEMed. 

• 2 i 3 de desembre, en línia: Presentació d’”Horitzó Europa, el nou programa marc 

d’investigació i innovació de la UE per al període 2021-2027”, organitzat pel CDTI.  

 

ACTIVITATS D’ENS LOCALS I ORGANISMES CATALANS A CIUTATS EUROPEES 

 

Sense novetats degut a la COVID-19.  

 

https://urbact.eu/jornada-virtual-urbact-
https://gaue.diba.cat/jornada/jornada-3rsector-2des/
https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/agenda/european-green-deal-una-oportunitat-pimes-desdevenir-sostenibles-finances
https://www.ccmeur.cat/
https://www.iemed.org/llista_activitats/es-presenta-a-madrid-liemed-mediterranean-yearbook-2020
https://gaue.diba.cat/jornada/presentacio-dhoritzo-europa-el-nou-programa-marc-dinvestigacio-i-innovacio-de-la-ue-per-al-periode-2021-2027-en-linia/

