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Introducció 
 

En el primer semestre del 2010, Espanya va assumir per quarta vegada la presidència del 
Consell de la Unió Europea en un moment decisiu per a la Unió des del punt de vista 
econòmic i institucional. Més de trenta anys després del restabliment de la democràcia i 
més de vint anys després de l’adhesió a la Unió Europea, l’Estat espanyol ha dissenyat una 
presidència del Consell de la Unió Europea plena d’activitats, fruit del gran treball 
preparatori previ. Els esforços de coordinació amb l’anterior trio (França, la República 
Txeca i Suècia) van derivar en el nombre més gran de reunions preparatòries de la història 
de la Unió i també es va aconseguir un segon èxit: una extensió de la influència d’Espanya 
més enllà del semestre de la seva presidència, durant almenys un any i mig.  

 

Prioritats de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea 

Aquestes són les quatre prioritats entorn de les quals s'articula el programa de la 
Presidència espanyola: 

1. La plena aplicació del tractat de Lisboa. 
2. La coordinació de les polítiques econòmiques per promoure la reactivació i el 

creixement sostenible a tot Europa: llançament d'Europa 2020. 
3. El reforç de la política exterior de la Unió per convertir-la en un veritable actor 

global.  
4. L'impuls d'una Europa de drets i llibertats al servei dels ciutadans i les ciutadanes. 

1- El tractat de Lisboa ha entrat en vigor l’1 de gener de 2010, coincidint amb la 
presidència espanyola del Consell. La principal responsabilitat d’aquesta presidència és una 
aplicació ràpida i plena del tractat de Lisboa. És l’objectiu imprescindible per al 
desenvolupament de les línies d'actuació prioritària que s’han marcat per a aquest semestre. 
Les accions concretes es resumeixen en la posada en marxa de les noves institucions de la 
Unió Europea; el llançament del Servei Europeu d’Acció Exterior i la clàusula de 
solidaritat.  

Entre els altres preceptes introduïts pel tractat de Lisboa, hem de destacar el principi de la 
Unió de respecte a l’autonomia regional i local, i el reconeixement de la promoció i el 
foment de la diversitat cultural i lingüística dels pobles d’Europa com un dels seus 
objectius. En aquest sentit, és un bon moment per donar dimensió local a les diferents 
polítiques de la Unió, per promoure la participació adequada dels municipis en les 
iniciatives i projectes de la Unió sobre la base de la governança multinivell, d’acord amb 
els marcs constitucionals de cada Estat membre.  
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2- La recuperació econòmica i la creació de llocs de treball és el repte més important. Per 
això s’uniran esforços per facilitar la sortida de la crisi, per consolidar un creixement 
sostenible i equilibrat i, per llançar la reforma de la supervisió del sistema financer. Els 
problemes prioritaris als quals s’ha d’enfrontar la Presidència espanyola del Consell de la 
Unió Europea són tres:  

• la definició d’una estratègia de sortida de la crisi,  
• la redefinició d’una agenda de creixement i ocupació més orientada a la inversió 

sostenible en capital físic, humà i tecnològic, amb la transformació de l’Agenda so-
cial europea al germen d’un espai europeu de protecció social, 

• l’impuls del mercat interior, especialment al sector serveis.  

La crisi ha posat de manifest que la coordinació europea és vital en la gestió del cicle 
econòmic. 

 

3- Ubicar Europa com a actor global, responsable i solidari és la fita de la nova etapa en la 
política exterior, de seguretat i de cooperació europea.  Es pretén crear una nova dimensió 
en la relació amb els Estats Units i el Canadà, fer un salt qualitatiu amb Amèrica Llatina i el 
Carib, potenciar unes relaciones de veïnatge intenses i equilibrades, consolidar la ampliació 
de la Unió, donar l’impuls europeu en els Balcans occidentals i, finalment, posar la mirada 
a Àsia.  

 

4- La màxima responsabilitat de la Unió en la resolució internacional de conflictes ha de ser 
la protecció de les persones, els seus drets i llibertats. Cal enfortir la cooperació per abordar 
l'agenda global en una Europa de drets i llibertats, una Europa per a les ciutadanes i els 
ciutadans, una Europa més democràtica amb la participació de la ciutadania. La iniciativa 
legislativa popular i la carta dels drets fonamentals són la gran garantia per als ciutadans i 
les ciutadanes i la seva adhesió al conveni europeu de protecció dels drets humans i les 
llibertats fonamentals. Un pas endavant de la dimensió social de la lluita contra la violència 
de gènere. La Unió Europea com a espai comú de llibertat, seguretat i justícia ha d'impulsar 
la política europea d'immigració i asil en el vessant sud. Es concedirà especial importància 
al Magreb, amb la celebració a Espanya de la primera cimera Unió Europea - Marroc i el 
desenvolupament del seu «estatut avançat», i es donarà l’impuls a les negociacions d'un 
acord marc Unió Europea - Líbia i l'upgrading dels acords d'associació amb Israel, Tunísia, 
Egipte i Jordània.   
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Paper de Barcelona dintre dels actes previstos a la 
Presidència espanyola del Consell de la Unió 
Europea 

 
En el marc d’aquesta Presidència espanyola de la Unió Europea, Barcelona celebrarà 26 
reunions. L’Ajuntament de Barcelona ha negociat intensament amb el Govern central per 
tal que aquestes reunions es centressin en temes clau per a la ciutat, com ara la promoció de 
l’ocupació i el foment de la recuperació econòmica i l’impuls a sectors estratègics clau, 
com la indústria del coneixement i les noves tecnologies. S’ha negociat amb l’ambaixador 
especial de l’Estat espanyol per la Presidència espanyola de la Unió Europea, el Sr. 
Martínez Fresno, i amb els membres de la Secretaria d’Estat de la Unió Europea que 
dirigeix el Sr. López Garrido. Tot això s’ha fet en coordinació amb la Secretaria per la Unió 
Europea de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.  

Prioritats per a Barcelona al voltant de la Presidència espanyola del Consell de la 
Unió Europea 

L’Ajuntament de Barcelona vol aprofitar la gran rellevància que tindrà la ciutat amb 
motiu de l’acollida de les 26 reunions i de tots els esdeveniments que impulsarà el mateix 
Ajuntament al voltant de la Presidència per: 

• Reforçar en l'àmbit internacional el paper de Barcelona com a capital de 
Catalunya.  

• Emfatitzar els valors de l’europeisme que li són propis a la ciutat.  
• Donar rellevància al paper de la societat civil de Barcelona, com a exemple de 

compromís i implicació amb la ciutat, amb Catalunya i amb Europa.  
• Incidir en el foment de sectors econòmics clau que seran l’objecte de les trobades 

de ministres europeus.  
• Impulsar Barcelona com a capital de la Mediterrània.
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També és va posar un èmfasi especial perquè Barcelona fos l’escenari de les reunions que 
tractaran de l’impuls de les relacions euromediterrànies i l’enfortiment de les relacions 
bilaterals amb els països de la Mediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona participarà activament en l’organització de totes aquestes 
trobades, aportant la capacitat contrastada per a l’organització, amb èxit, de grans 
esdeveniments internacionals i l'experiència de treball transversal i de coordinació amb la 
resta d’institucions. De nou ens trobem davant una oportunitat per tornar a demostrar al 
món una altra vegada la professionalitat i el lideratge en l’organització de grans 
esdeveniments i aconseguir convèncer més actors de l’esfera internacional per fer reunions 
a la ciutat.   

Però l’Ajuntament de Barcelona vol anar més enllà del rol estrictament de ciutat amfitriona. 
Volem aprofitar la visibilitat internacional que ens donarà aquesta presència activa en els 
actes de la Presidència espanyola per impulsar de manera decisiva les relacions bilaterals 
com a Ajuntament de Barcelona amb àrees de gran rellevància estratègica mundial. Les 
reunions de caràcter internacional reforcen la capitalitat de Barcelona en el context europeu 
i mundial i volem aprofitar les sinèrgies d’acolliment de tots aquests esdeveniments per 
estimular reunions i trobades bilaterals i multilaterals amb l’Ajuntament.  

A més, l’Ajuntament també impulsarà projectes propis per reforçar la política internacional 
de Barcelona, insistint especialment en la visualització del paper de les xarxes associatives i 
de ciutats, i fomentant una major implicació de la ciutadania en la construcció europea i 
euromediterrània.  

Eixos temàtics dels actes de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea 
que se celebraran a Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona ha treballat intensament perquè els actes de la Presidència 
espanyola del Consell de la Unió Europea a la ciutat se centrin en àmbits de gran 
rellevància en la conjuntura actual mundial, com són: 

• Diàleg euromediterrani i foment de les relacions bilaterals i multilaterals amb 
països de l’euromediterrània.  

• Foment de l’ocupació, la formació i la recerca. 
• Impuls de sectors econòmics estratègics, com les indústries del coneixement, la 

investigació, les noves tecnologies i el turisme.  
• Impuls del sector cultural. 
• Foment de l’esport. 
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Objectius de l’Ajuntament de Barcelona al voltant 
dels actes de la Presidència espanyola 

 
L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar un conjunt d’accions al voltant de la Presidència 
espanyola del Consell de la Unió Europea amb els objectius següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Emfatitzar el paper de Barcelona com a capital de Catalunya i, en aquest sentit, 
donar rellevància a la cultura i llengua com a catalans i catalanes. Específicament, 
és voluntat de tot l’Ajuntament de Barcelona fomentar l’ús del català en trobades i 
grans esdeveniments de caire eurocomunitari i internacional.  

b) Impulsar el lideratge de Barcelona com a capital de l’Euromediterrània. 
c) Insistir en l’intercanvi de coneixements i el foment de sectors econòmics clau 

(com les noves tecnologies, o la indústria del coneixement) i donar a conèixer en 
l'àmbit internacional sectors punters de l’economia barcelonina, com ara la cultura 
i el disseny.  

d) Reforçar la visibilitat i el rol de les xarxes internacionals de ciutats, poders locals i 
teixit associatiu. 

e) Reforçar les relacions bilaterals de Barcelona amb ciutats i regions estratègiques 
de gran projecció internacional i amb personalitats rellevants del camp econòmic, 
cultural, acadèmic, institucional... 

f) Emfatitzar la vocació europeista de Barcelona i fomentar el coneixement i la 
implicació de la ciutadania de Barcelona en els processos eurocomunitaris. 

g) Consolidar el lideratge de Barcelona com a seu de grans trobades internacionals i 
model d’excel·lència en l’organització d’esdeveniments d’alt nivell.  

h) Consolidar l’antic Hospital de Sant Pau com a pols estratègic que aplegui 
organismes i institucions internacionals que treballin a favor del diàleg 
euromediterrani i com a espai físic que aglutini tot el llegat del procés de 
l’Euromediterrània.  

i) Atraure representacions permanents diplomàtiques i consulars perquè estableixin a 
Barcelona centres culturals internacionals.   
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Donar rellevància internacional al paper de 
Barcelona com a capital de Catalunya i potenciar la 
cultura i la llengua. 
 

Com a catalans i catalanes que som ens sentim compromesos a promoure la nostra cultura i, 
específicament, la nostra llengua, en l'àmbit internacional.  

El foment de l’ús del català en les instàncies comunitàries i en les grans trobades 
internacionals és un compromís de tot l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, 
l’Ajuntament farà tot el possible perquè el català estigui reconegut degudament en totes les 
trobades que es facin a Barcelona amb motiu de la Presidència espanyola del Consell de la 
Unió Europea. Seguint la normativa establerta al Reglament d’ús del català, d'aprovació 
recent, el català serà la llengua vehicular de totes les intervencions de l’alcalde i la resta de 
representants de l’Ajuntament en tots els actes de la Presidència espanyola de la Unió 
Europea.  

 

Impulsar el lideratge de Barcelona com a capital de 
l’Euromediterrània. 

 
L’any passat la ciutat va ser escollida com a seu del Secretariat Permanent de la Unió per la 
Mediterrània, la concreció institucional d’un procés que va néixer precisament a Barcelona 
l’any 1995 arran de la celebració de la I Cimera de Caps d’Estat i de Govern de la 
Mediterrània i l’anomenat Procés de Barcelona. El Palau de Pedralbes serà l’escenari per 
acollir aquest secretariat i, d’aquesta manera, la ciutat esdevindrà el vèrtex institucional de 
les relacions euromediterrànies. L’Ajuntament de Barcelona està plenament compromès 
amb aquest projecte i amb els valors i objectius de la Unió per la Mediterrània i ha valorat 
amb gran satisfacció el nomenament del secretari general de la Unió per la 
Mediterrània (l’ambaixador jordà Sr. Ahmad Masa’deh).  

Però, a més a més, aquest nomenament ha servit per impulsar accions pròpies de 
l’Ajuntament envers l’Euromediterrània i, també, per acollir actes de molta rellevància per 
impulsar la cooperació interregional en aquesta zona.  
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Durant tot l’any 2009, s’ha treballat amb col·laboració amb l’IeMED per organitzar 
trobades de treball (workshops) que permetessin trobar línies estratègiques d’acció local i 
regional en favor del diàleg i la cooperació euromediterrània. S’ha comptat amb la 
col·laboració d’experts en diferents matèries (economia, cooperació, sostenibilitat, 
cooperació internacional...). 

En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona està rehabilitant l’antic Hospital de Sant Pau, 
Patrimoni Històric de la UNESCO, per tal d'acollir tot un conjunt d’organismes 
internacionals que treballin en el foment del diàleg euromediterrani, i també s’està 
treballant en el marc de l’Aliança de Civilitzacions per tal de fomentar relacions bilaterals 
amb ciutats del sud de la Mediterrània per reforçar la capacitació tècnica dels tècnics locals 
mediterranis en temes clau com l’eradicació de qualsevol forma de discriminació o la gestió 
dels reptes urbans.  

A més, l’Ajuntament de Barcelona està treballant actualment en la determinació d’una sèrie 
de línies estratègiques de treball pròpies per fomentar les relacions bilaterals i multilaterals 
amb la resta de ciutats de la Mediterrània. Totes aquestes línies es definiran i impulsaran a 
través de la nova oficina del projecte “Barcelona, capital de la Mediterrània” , que 
crearà l’Ajuntament sota la direcció del Departament de Relacions Internacionals.  

Al mateix temps, Barcelona també ha estat l’escenari de reunions clau per teixir més 
diàleg euromediterrani i també serà l’amfitriona de reunions d’alt nivell (reunions 
derivades de la Presidència europea i reunions impulsades per l’Ajuntament a les 
quals la Presidència s’ha afegit posteriorment).  

Dintre dels actes propis de la Presidència espanyola destaquen: 

- II Cimera de Caps d’Estat i de Govern de l’Euromediterrània (5-7 de juny). La 
Presidència espanyola hauria de garantir que la Unió per la Mediterrània assumeixi 
la globalitat del llegat del Procés de Barcelona, sobretot pel que fa al compromís en 
pro dels drets humans, la democràcia i el desenvolupament sostenible. La celebració 
de la segona Cimera de Caps d'Estat i de Govern a Barcelona, abordarà els 
assumptes més rellevants de l'agenda global (crisi econòmica, canvi climàtic, 
energia, seguretat alimentària, etc.) des de l'òptica mediterrània. A més, caldria 
revitalitzar el Projecte de zona de lliure comerç euromediterrani i avaluar la situació 
en què es troba la posada en marxa dels sis grans projectes de la Unió per la 
Mediterrània aprovats a la Cimera de París (Pla solar; desenvolupament 
empresarial; autopistes marítimes i autopistes terrestres; descontaminació; protecció 
civil, i ensenyament superior, investigació, Universitat Euromediterrània). També 
s'haurà d'adoptar un programa de treball biennal que doni continuïtat a les quatre 
dimensions del partenariat. Finalment, la cimera ha de consolidar l'estructura 
institucional de la Unió per la Mediterrània, assegurant la posada en marxa 



10 
 

definitiva de la seva secretaria, amb el nomenament recent del secretari general, 
l’ambaixador jordà Ahmad Masa'deh. 
 
 

- Cimera Bilateral entre la Unió Europea i Egipte (5 i 6 de juny). Es pretén la 
posada al dia dels acords d'associació entre la Unió Europea i Egipte.  L’acord més 
rellevant que ha signat Egipte és, amb diferència, el que ha establert amb la Unió 
Europea. El 25 de juny de 2001 es va signar a Luxemburg l’acord d’associació entre 
la Unió Europea i Egipte, que va entrar en vigor l’1 de juny de 2004. Aquest acord 
estableix un termini de 12 anys per tal que els aranzels mutus entre aquests dos 
actors econòmics desapareguin. La Unió Europea és el principal soci comercial 
d’Egipte i representa aproximadament el 43% de les seves exportacions, i és 
l’origen del 38% de les seves importacions. A més, els últims cinc anys el comerç 
bilateral entre aquestes dues economies ha augmentat un 5%, i ha assolit aquell 
mateix any un total d'11.600 milions d’euros. Així mateix, alguns dels estats de la 
Unió Europea es troben entre els seus inversors estrangers principals.  
 
L’acord d’associació s’emmarca dins l’objectiu marcat en el Procés 
Euromediterrani d’establir una àrea de lliure comerç entre totes les economies de la 
Mediterrània per al 2010.  La Unió Europea considera Egipte com un Estat clau per 
a l’estabilitat tant del Mediterrani com d’Orient Mitjà.  Per a Espanya, Egipte és un 
soci comercial creixent. En aquesta mateixa línia d’enfortiment de les relacions 
econòmiques de Catalunya, com a conseqüència de l’aposta  estratègica del Govern 
de la Generalitat per l’àrea mediterrània, es va inaugurar el gener del 2003 el Centre 
de Promoció de Negocis del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya 
(COPCA) al Caire. Aquest organisme oficial promou la cooperació econòmica entre 
els diferents actors econòmics de Catalunya i Egipte. Una de les principals línies de 
cooperació obertes arran de la creació d’aquesta oficina és la consecució, per part 
d’un consorci internacional liderat pel COPCA, d’un projecte finançat per la 
Comissió Europea per millorar la capacitat del Ministeri de Comerç Exterior i 
Indústria d’Egipte en tots els àmbits relacionats amb la promoció internacional 
econòmica d’aquest país (inversions, exportacions, etc.). Aquest projecte, amb un 
pressupost de 6,6 milions d’euros, i una vigència de dos anys i  mig —entre octubre 
del 2004 i abril del 2007— ha permès ampliar i reforçar els contactes entre ambdós 
governs al més alt nivell, fet que comporta que les relacions bilaterals passin per un 
dels seus millors moments.  

- Reunió de ministres euromediterranis sobre aigua (del 12 al 14 d’abril). La 
Conferència Ministerial Euromediterrània és continuació de la de Jordània, de 
desembre del 2008, en la qual es va determinar la necessitat de tenir una estratègia 
de l’aigua per a la regió euromediterrània. Tema de gran interès per a tota la conca 
mediterrània, l’aigua és, a més a més, un tema prioritari per a la Presidència 
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espanyola. El Govern espanyol considera fonamental establir una estratègia 
conjunta de gestió dels recursos hídrics en el context de canvi climàtic. Aquesta 
estratègia requereix un instrument legislatiu comunitari de referència per gestionar 
les situacions de sequera o escassetat d’aigua, de manera que es garanteixi la 
disponibilitat d’aigua necessària. 

La Presidència espera adoptar unes conclusions sobre l’escassetat d’aigua, la 
sequera i l’adaptació al canvi climàtic. 

- Reunió de ministres euromediterranis de Turisme (19 i 20 de maig). Servirà per 
assentar les bases d’una política turística europea amb l’objectiu de coordinar les 
mesures de la Unió Europea que afecten l’activitat i el sector turístic i, en definitiva, 
potenciar el turisme tant intraeuropeu com forà. 
 

En paral·lel a aquestes quatre reunions, Barcelona és l'escenari de dos actes relacionats amb 
la construcció euromediterrània i que serviran per reforçar el lideratge de la ciutat com a 
capital de la Mediterrània: 

- Sessió constitutiva de l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània 
(ARLEM). El dia 21 de gener es va constituir a Barcelona l’Assemblea Regional i 
Local Euromediterrània. Es tracta d’un organisme creat pel Comitè de les Regions 
el 2008 i que ha nascut amb l’objectiu de poder tractar des d’un vessant regional i 
local les qüestions vinculades a la Unió per la Mediterrània. Els governs locals 
europeus poden realitzar una aportació valuosa a la cooperació euromediterrània 
portant a terme projectes amb un impacte concret en la ciutadania.  
 

- Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània (2 i 3 de març de 
2010). La Comissió Mediterrània de Ciutats i Governs Locals Units organitzarà a 
Barcelona el Segon Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània (el 
primer es va organitzar a Marsella). L’Ajuntament de Barcelona és un dels 
impulsors d’aquesta trobada internacional i ha participat activament en 
l’organització d’aquest esdeveniment que vol agrupar ciutats i regions de 
l’Euromediterrània i on també estaran presents xarxes associatives que treballen a la 
zona.  
 
Aquest Fòrum servirà d’avantsala per a la celebració de la II Cimera de Caps 
d’Estat i de Govern de l’Euromediterrània.  

Un altre acte que també tindrà lloc a Barcelona és el Fòrum Mundial de la Fundació 
Anna Lindh, una trobada d’associacions que descriurem en detall en el capítol sobre el 
reforç a la visibilitat i el rol de les xarxes internacionals d’associacions. 
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També cal dir en aquest sentit que, atès que el Marroc previsiblement acollirà la co-
Presidència de la Unió per la Mediterrània, s’han intensificat durant aquest darrer any els 
contactes bilaterals amb les autoritats marroquines. L’alcalde va viatjar al Marroc on es va 
entrevistar amb el primer ministre marroquí i altres autoritats. També s’ha instal·lat la Casa 
del Marroc a Barcelona.  

 

Intercanvi de coneixements i foment de sectors 
econòmics clau  

 
L’Ajuntament de Barcelona va insistir per tal que un important gruix de les trobades que es 
realitzessin a la ciutat en el marc de la Presidència espanyola del Consell de la Unió 
Europea tinguessin com a tema central el desenvolupament econòmic, el foment de 
l’ocupació i l’impuls a sectors econòmics clau, com les noves tecnologies, les indústries 
culturals i del coneixement, l’esport i el turisme. D’aquesta manera Barcelona esdevindrà, 
durant els sis mesos de la Presidència espanyola, l’epicentre europeu de la presa de 
decisions en temes cabdals per superar la crisi econòmica i promoure la creació de llocs de 
treball.  

D’entre totes les trobades en aquest camp destaquen especialment:  

- Consell informal de ministres d’Ocupació EPSSCO (del 27al 30 de gener). El 
pilar del lloc de treball seguirà sent prioritari en la nova estratègia per al creixement 
i el lloc de treball, "Europa 2020". En aquest àmbit, els objectius principals són els 
següents: el manteniment i la creació de llocs de treball de qualitat mitjançant 
l’increment de l'eficiència en el treball per elevar la productivitat i la competitivitat 
de les empreses, a través d'una millora de la formació i la qualificació dels 
treballadors.  

El principal repte per a aquesta Presidència espanyola és el desenvolupament 
sostenible i de l’ocupació en pro d’una economia del coneixement, avui encara més 
vigent en l’actual context econòmic. Caldrà que en la redefinició dels objectius de la 
futura Estratègia de Lisboa hi participin les regions i els ens locals, una participació 
que s’ha de mantenir en totes les fases per coadjuvar en l’èxit de les reformes. És 
convenient també reconsiderar l’efectivitat del mètode obert de coordinació per 
portar a terme les reformes necessàries per assolir els objectius de Lisboa.  
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- Consell informal de ministres de Cultura (30 i 31 de març). En el sector cultural, 

s'avançarà en la consecució dels objectius fixats a l'Agenda europea de la cultura i 
en el procés de reforçar el paper de les indústries culturals i creatives en l'estratègia 
per al creixement i el lloc de treball, "Europa 2020", així com en el 
desenvolupament de la identitat cultural europea. La Presidència espanyola se 
centrarà en el Pla de treball per a la cultura, acordat pel Consell per al període 2008- 
2010. En aquest marc, seran molt rellevants els efectes de l'aplicació dels fons 
estructurals a la cultura i el foment d'aquesta com a factor de desenvolupament 
regional i local a través d'algunes iniciatives, ja adoptades, com la capital europea 
de la cultura, i futures, com l'etiqueta del patrimoni europeu. El potencial de les 
indústries culturals i creatives tindrà el seu espai en el futur Llibre Verd i a través 
dels estudis que estan portant a terme la Comissió i el Consell. A més, la 
Presidència espanyola treballarà en els continguts culturals en línia, així com en el 
foment del cinema europeu.  

El semestre de Presidència espanyola del Consell és una bona ocasió per explotar 
les potencialitats de la cultura per avançar en la societat del coneixement i assolir els 
objectius de l’Estratègia de Lisboa, així com per generar una identitat europea 
compartida com a base de la ciutadania europea.  

Correspondrà a la Presidència espanyola impulsar accions dirigides a implementar, 
a la Unió Europea, dos textos cabdals per a la cultura: d’una banda, la convenció 
sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals de la 
UNESCO i, de l’altra, l’Agenda europea per a la cultura en un món globalitzat.  

El suport a les indústries culturals com a potenciadores de la diversitat cultural és 
també una de les prioritats de la Presidència espanyola.  

 

- Conferència sobre e-salut (del 15 al 18 de març). En el camp de la innovació en 
salut pública, la Presidència espanyola potenciarà la salut electrònica, o e-health, i 
promourà iniciatives de millora de la qualitat i la seguretat dels pacients i els treballs 
del Grup de Salut Pública reunit a alt nivell. 

L’aplicació de les noves tecnologies en l’àmbit de la salut i la consolidació 
d’estratègies de seguretat per al pacient haurien de ser, per tant, també prioritats de 
la Presidència espanyola. El projecte de l’“e-salut” és un element de cohesió i 
transformació de la salut europea que cal potenciar i, en aquest sentit, tindrà lloc a 
Barcelona sota Presidència espanyola la Conferència Ministerial de la Unió Europea 
sobre e-Salut, on es farà un balanç dels primers vint anys d’aquest projecte i el seu 
futur en l’horitzó de l’any 2020. 
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- Conferència sobre Infraestructures Europees de Recerca (del 22 al 24 de març). 
La Presidència espanyola treballarà per progressar en el desenvolupament de l'Espai 
Europeu d'Investigació (ERA), plantejant orientacions polítiques a curt i mitjà 
termini que permetin aprofundir en la coordinació entre  els diversos organismes 
participants. S’abordarà l'associació i la mobilitat dels investigadors, les 
infraestructures europees d'investigació (desenvolupant i implementant el full de 
ruta europeu), la programació conjunta en àrees d'investigació d'especial interès i la 
millora de la governança i el seguiment de l'ERA. També s'avançarà en els aspectes 
relacionats amb l'excel·lència en els centres d'investigació i amb la modernització de 
les universitats. 

Es vol posar en relleu en aquesta presidència espanyola la possibilitat i l'oportunitat 
de la participació catalana en algunes de les grans infraestructures d'R+D europees, 
sense excloure la possibilitat que alguna d'elles es pogués instal·lar en territori 
català.  

D'altra banda, l'organització i el desenvolupament d'una conferència europea 
centrada en grans infraestructures de recerca, en què es tracti d'aspectes com la seva 
concepció i ús col·laboratius i el valor afegit que suposen en el context on són 
ubicades. 

- Conferència sobre noves habilitats per a nous llocs de treball (New Skills for 
New Jobs) (9 i 10 d’abril). La crisi la pateixen de manera més intensa les persones 
treballadores, els emprenedors i emprenedores i les PIME, que representen la 
majoria de la nostra realitat socioeconòmica i laboral. Avui tothom pateix les 
conseqüències d’una crisi inicialment de caràcter financer i d’abast internacional. 
Entre les causes de la crisi cal situar el nostre marc laboral. La fragilitat de 
l’ocupació al nostre país es deu més al model productiu que no pas al model de 
treball. Però el debat i les propostes s’han centrat en la reforma del mercat de 
treball, d’això s'ocuparà aquesta conferència. 

 

- XX Aniversari de la Task Force Comissió Europea – EUA sobre recerca en 
biotecnologia (del 2 al 4 de juny). La biotecnologia és la tecnologia basada en la 
biologia, especialment usada en agricultura, farmàcia, ciència dels aliments, 
ciències forestals i medicina. Es desenvolupa amb un enfocament multidisciplinari 
que inclou diverses disciplines i ciències com ara biologia, bioquímica, genètica, 
virologia, agronomia, enginyeria, química, medicina i veterinària, entre altres. Té 
gran repercussió en la farmàcia, la medicina, la microbiologia, la ciència dels 
aliments, la mineria i l'agricultura, entre altres camps. Aquesta reunió congregarà 
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alts representants dels Estats Units i de la Unió Europea per debatre sobre el futur 
de la recerca biotecnològica. 
 
 

- Reunió de directors generals d’Esports (25-26 de febrer). Amb l'entrada en vigor 
del tractat de Lisboa, l'esport, per primera vegada, serà part de les polítiques 
comunitàries establertes als tractats. Durant el semestre vinent, tindrà lloc el 
desenvolupament normatiu del Llibre Blanc sobre l'Esport en el nou marc jurídic, 
amb l'elaboració del Programa marc de l'esport.   
 
L'esport és una eina imprescindible per a l'enfortiment de la salut pública i, en 
aquest context, la Presidència pretén reforçar i potenciar la coordinació amb les 
institucions governamentals i no governamentals de l'àmbit esportiu i de salut per 
desenvolupar noves directrius amb relació a la pràctica de l'activitat física. 
 
Atès que el tractat de Lisboa atorga a la Unió competències per donar suport, 
coordinar i complementar l’acció dels estats membres en matèria d’esports, en el 
marc d'aquesta reunió es pot proposar la creació d’una agència europea de l’esport.  
 
Així mateix, l’esport es relaciona amb altres àmbits que justifiquen la intervenció de 
les institucions comunitàries, per exemple, la salut humana, l’educació i la 
integració social i cultural. A més, la legislació en matèria de competència i les 
disposicions sobre el mercat interior s’apliquen a l’esport com a activitat 
econòmica. L’esport també està subjecte a altres aspectes importants de la legislació 
comunitària, com ara la prohibició de discriminació per raons de nacionalitat, les 
disposicions relatives a la ciutadania de la Unió Europea i la igualtat entre homes i 
dones en matèria d’ocupació, com ha posat en relleu la Comissió en el Llibre Blanc 
sobre l’Esport.  
 

- Seminari sobre tecnologia digital i exhibició cinematogràfica (5 i 6 de març). 
Amb el suport de la Comissió Europea, la conferència internacional sobre el tema 
de la digitalització de les sales de  cinema l'organitzarà l'Institut de la 
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), que dirigeix Ignasi Guardans. Hi 
participaran 200 professionals del món audiovisual.  
 
Aquest tema afecta no només els cinemes com a empreses, sinó que té un impacte 
enorme en la protecció mateixa de la diversitat cultural. La transició al digital posa 
en joc la supervivència de centenars de sales independents, de moltes sales de 
ciutats petites o sales petites de ciutats grans, i els canals de distribució del cinema 
no nord-americà. Per això a Barcelona ens trobaran els màxims responsables de 
política audiovisual dels estats de la Unió Europea així com representants de sales 
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de cinema independents, experts, distribuïdors de cinema i  autoritats espanyoles 
(Ministeri de Cultura i d'Indústria, responsables autonòmics i alguns de locals).   
 

-  “Ciutats i universitats: ciutats del coneixement” (6 i 7 d’abril). La Comissió 
reconeix que les universitats seran els catalitzadors de la construcció de l’Espai 
Europeu del Coneixement, en què convergeixen els espais europeus d’educació 
superior i de recerca. Per això s’aposta amb convicció per l’Institut Europeu 
d’Innovació i Tecnologia (IET), que començarà a desplegar-se al llarg del 2010 
mitjançant la posada en funcionament de les seves primeres comunitats del 
coneixement i la innovació. Un dels objectius primordials de l’IET, recordem-ho, és 
que les seves comunitats figurin als primers llocs del rànquing de Xangai 
d’universitats, una de les classificacions més prestigioses de les institucions 
d’ensenyament superior de tot el món. En aquest context, la Presidència espanyola 
organitza una conferència sobre l’Espai Europeu del Coneixement que posarà 
l’èmfasi en els ensenyaments de tercer cicle com a pont entre l’educació superior i 
la investigació científica. Els dies 6 i 7 d’abril se celebra a Barcelona l’acte “Ciutats 
i Universitat: ciutats del coneixement”. Per últim, a mitjan maig, també a Barcelona, 
hi ha previstes reunions del Programa d’aprenentatge permanent. 

 

- Fòrum Europeu d’Indústries Culturals (29 i 30 de març). Organitzat pel 
Ministeri de Cultura en col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, el fòrum servirà de pròleg a la reunió informal de 
ministres de Cultura de la Unió Europea, que se celebrarà a la capital catalana el 31 
de març.  
 
Es presentarà el Llibre Verd sobre Indústries Culturals i Creatives de la Comissió 
Europea, elaborat per diferents experts i tècnics de cadascuna de les matèries 
econòmiques-culturals del sector. Després de la conferència inaugural, les reunions 
s'organitzaran al voltant de quatre sessions plenàries i dues sessions paral·leles, en 
què s'abordaran els temes següents: el finançament de les indústries culturals 
(mecanismes d'intervenció financera, sostenibilitat de les PIME...); els professionals 
de les indústries culturals (noves competències derivades de la mutació digital, 
mobilitat de talents...); la internacionalització dels productes culturals (producció 
local en mercats globals, estratègies d'internacionalització i cooperació...); la 
propietat intel·lectual i la gestió de drets, i el desenvolupament territorial (cultura i 
desenvolupament territorial, programes europeus de desenvolupament local i 
regional).  
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Al fòrum hi participaran representants institucionals de la Unió Europea i dels 
diferents estats membres; experts d'alt nivell de cadascuna de les matèries; tècnics 
dels grups de treball de la Comissió Europea, i representants dels sectors de la 
indústria cultural, econòmica i formativa. En total, està previst que a la reunió 
assisteixin més de 500 professionals i 70 ponents.  
 
Barcelona serà testimoni d'uns debats en què es tractarà de la possibilitat que la 
cultura es converteixi en motor de l'economia i d'una nova manera d'entendre 
l'economia.  
 

- XXXI Reunió de la European Platform of Regulation Authorities (EPRA) (12-
14 de maig). El Consell de l’Audiovidual de Catalunya farà d’amfitrió en aquesta 
trobada dels consells audiovisuals europeus. 
 

- Comitè de Medicaments Orfes (18 i 19 de març). Segons la Unió Europea un 
medicament orfe és aquell que es destina a establir un diagnòstic, prevenir o tractar 
una malaltia que afecti menys de cinc persones per cada deu mil en la Unió Europea 
o que es destini al tractament d'una malaltia greu o que produeixi incapacitats, i la 
comercialització del qual resulti poc probable (no comercial) sense mesures 
d'estímul. Els medicaments orfes són fàrmacs no desenvolupats per la indústria 
farmacèutica per raons financeres, ja que van destinats a un grup reduït de pacients, 
i que, no obstant això, responen a necessitats de salut pública. A Barcelona es 
reunirà aquet comitè per debatre las perspectives de futur. 
 

- Conferència Internacional sobre Nanomaterials (GENNESYS) (25-27 de maig). 
Congrés Internacional de Nanotecnologia i Infraestructures d'Investigació. Reunió 
d'experts en l'àrea i decisors polítics per discutir les recomanacions i conclusions del 
projecte GENNESYS. Grand European Initiative on Nanoscience and 
Nanotechnology using Neutron and Synchroton Sources. Projecte de nanomaterials, 
que són materials amb propietats morfològiques més petites que una desena de 
micròmetre en almenys una dimensió. 
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Reforç de la visibilitat i el rol de les xarxes 
internacionals d’associacions de ciutats, poders 
locals i teixit associatiu 
 

Dintre dels actes de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, se celebraran 
a Barcelona esdeveniments que tenen per objectiu fer visible el rol del teixit associatiu i els 
governs locals en la construcció del procés europeu i, més específicament, de 
l’Euromediterrània.  

En aquest sentit, Barcelona prestarà el seu suport en l’organització de "Governs locals en 
xarxa per a una nova Europa". Cimera Europea de Governs Locals (22 i 23 de febrer). 
Aquest acte, que organitzen conjuntament el Govern espanyol, la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, oferirà un espai perquè els electes locals de tot Europa puguin debatre sobre 
quines polítiques són clau per afavorir la cohesió econòmica, social i territorial dels seus 
propis territoris i de la mateixa Unió Europea; així com els passos per aconseguir ciutats i 
pobles més competitius i sostenibles. Aquesta cimera vol contribuir a fer visible el rol 
vertebrador que tenen els governs locals i la seva implicació en la definició i l’aplicació de 
les polítiques europees. 

A més, també se celebrarà un altre gran acte al qual la Presidència ha donat el seu segell, 
com és el Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània (el qual s'ha 
explicat amb detall en el capítol sobre la consolidació del lideratge de Barcelona com a 
capital de l’Euromediterrània).  

També Barcelona coorganitzarà una gran trobada, com és el Fòrum Mundial de la 
Fundació Anna Lindh, el qual servirà per posar en relleu la importància del teixit 
associatiu en la construcció euromediterrània. La Fundació Anna Lindh, que actualment 
dirigeix l’Andreu Claret, va ser creada l’any 1995 amb l’objectiu d’agrupar associacions de 
la societat civil que treballin pel diàleg, la cooperació i la pau a la Mediterrània. A principi 
de març se celebrarà a Barcelona la trobada mundial de les associacions que formen aquesta 
xarxa. Es preveu que 500 representants de la societat civil i d'ONG de la Mediterrània 
participin en aquesta trobada, on es debatran fórmules per avançar en una major cooperació 
interregional.  

També Barcelona acollirà una representació de dones de l’Euromediterrània per tal de 
posar en relleu la importància de la promoció de la igualtat de gènere als països de 
l’Euromediterrània.  
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A més, Barcelona també ha estat l’escenari de reunions d’altres xarxes, com ara la Reunió 
Euromediterrània de Lògiques Masòniques (Lumiers de la Mediterranée), que ha tingut 
lloc recentment a la ciutat. I estem treballant, com ja ho vam fer l’any passat, en 
col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona per  tornar a acollir la trobada de 
l’Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME).  

Per últim, cal destacar que Barcelona serà la seu del Dia Mundial del Donant de Sang 
aquest any 2010. Barcelona ha consolidat un model de captació de donants basat en 
l'associacionisme i la promoció de la donació com un gest de solidaritat, responsabilitat i 
civisme. El compromís dels ciutadans i el dinamisme de les associacions converteixen la 
capital catalana en la portaveu idònia per transmetre l'agraïment mundial als donants. El 
Dia Mundial del Donant de Sang se celebra cada any el 14 de juny com mostra de 
reconeixement als donants de sang de tot el món. També es pretén retre homenatge a les 
entitats i associacions que fomenten i promocionen la donació de sang. El 14 de juny ha 
estat designat per l'Assemblea Mundial de la Salut dia de commemoració de l'accés 
universal a sang segura mitjançant la donació voluntària i no remunerada. 

 

Reforç de les relacions bilaterals de Barcelona 

 
En el marc de la Presidència espanyola de la Unió Europea, Barcelona presentarà 26 
reunions d’alt nivell polític i tècnic. La realització d’aquests esdeveniments permetrà 
mantenir contactes entre l’Ajuntament de Barcelona i representants de regions de 
gran projecció internacional i associacions intergovernamentals.  

Però a part de les relacions bilaterals que es mantinguin arran de la celebració d’aquestes 
trobades, Barcelona també serà l'escenari d'esdeveniments que permetran enfortir les 
relacions bilaterals de la ciutat amb altres ciutats de regions geoestratègiques, com ara les 
asiàtiques.  

En aquest sentit, està prevista la realització a Barcelona de la Tribuna Espanya-Filipines. 
És un fòrum de diàleg entre societats civils en àmbits econòmics, culturals, de cooperació al 
desenvolupament i d'educació. La trobada, que tindrà lloc el 22 i 23 de febrer, reunirà 
experts de les àrees esmentades i personalitats del món polític, econòmic i cultural 
d'ambdós països. En coordinació amb els organitzadors, Casa Àsia i Fundació Santiago de 
Filipines, l'Ajuntament de Barcelona dóna suport de manera activa i intensa a aquesta 
reunió internacional que portarà segell de la Presidència espanyola del Consell de la Unió 
Europea.  
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A més, es continuarà treballant en l’organització del Fòrum Espanya-Xina, que tindrà lloc 
a Barcelona durant el primer trimestre del 2011, i s’estan intensificant els contactes 
bilaterals amb diferents ciutats: només des de principi d'any fins ara, l’alcalde s’ha 
entrevistat amb l’alcalde de Haifa, l’alcalde de Fes, el president de la Federació Israelí de 
Municipis, amb representants de Nuachot (Mauritània), i també s’ha rebut a Barcelona una 
representació de la ciutat de Marsella.  

A més, en el marc del seminari que s’organitza entre l’Ajuntament de Barcelona i la UEFA 
per l’eradicació del vandalisme en els carrers de les ciutats en ocasió de partits 
internacionals de futbol, està previst que l’alcalde conversi amb representants de 22 ciutats 
europees, entre ells, els alcaldes de Liverpool, Glasgow, Sevilla i els vice-alcaldes de 
Lisboa, Oporto, Rotterdam, Lió, Bordeus, Munich i Stuttgart.  

 

Foment del coneixement i la implicació de la 
ciutadania de Barcelona en els processos 
eurocomunitaris  

 
L’Ajuntament, a part d'oferir trobades d’alt nivell i organitzar esdeveniments paral·lels a la 
Presidència espanyola, vol fer un esforç addicional durant aquests sis mesos per tal de 
fomentar entre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona la implicació en la construcció 
europea i en el foment del coneixement sobre les institucions i els valors de la Unió 
Europea, amb un èmfasi especial a la zona euromediterrània.  

En aquest sentit, s’estan duent a terme un seguit d’accions. 

- Reforç de les accions de comunicació: S’ha posat la bandera de la Unió Europea al 
balcó de la façana de l’Ajuntament de Barcelona i es preveu il·luminar edificis 
emblemàtics amb motius propis de la Unió Europea.  
 

- Reforç del teixit associatiu de Barcelona que treballa en temes europeus: 
Barcelona acull un gran nombre d’associacions que treballen per difondre els valors 
i fonaments de la Unió Europea i, a més, és seu de l’Oficina del Consell Europeu i 
d’una oficina del Parlament Europeu. A més, l’Ajuntament és present a la Junta de 
Govern del Consell Català del Moviment Europeu (dirigit pel Sr. Joaquim 
Llimona), un organisme que té com a objectiu donar visibilitat a les polítiques 
comunitàries i fomentar el coneixement dels valors intrínsecs de la Unió entre la 
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ciutadania. És voluntat de l’Ajuntament de Barcelona reforçar la col·laboració amb 
totes aquestes organitzacions en tots els actes que duguin a terme aquest any.  
 

- Reforç de la dimensió participativa amb motiu de la celebració del Dia 
d’Europa: Com és habitual, l’Ajuntament participa activament en l’organització 
dels actes commemoratius del Dia d’Europa i, aquest any, aprofitant la presidència 
espanyola del Consell de la Unió Europea, es treballarà per reforçar la visibilitat i 
dimensió participativa dels actes commemoratius.  
 
Com és habitual, l’Ajuntament col·labora amb el Consell Català del Moviment 
Europeu en la gestió del Concert del Dia d’Europa, i ofereix el Saló de Cent per a la 
seva celebració. Aquest any és reforçarà la representació institucional d’aquest acte.  
 
També l’Ajuntament de Barcelona organitza, amb col·laboració amb la Generalitat, 
la Diputació de Barcelona i les oficines de la Comissió Europea i el Parlament 
Europeu a Barcelona, els actes ciutadans commemoratius del Dia d’Europa, amb 
activitats per als ciutadans i les ciutadanes que s’organitzen al parc de la Ciutadella 
(amb activitats per a nens i nenes, música en directe i animacions). La voluntat de 
tots dos actes es fomentar la implicació ciutadana en la celebració del Dia d’Europa 
i incrementar el coneixement dels ciutadans i les ciutadanes de les institucions i 
competències comunitàries.  
 

 

Consolidació del lideratge de Barcelona com a seu 
de grans trobades internacionals  

 
Barcelona presenta un model d’excel·lència en l’organització d’esdeveniments d’alt nivell i 
el fet que a la ciutat s’organitzin 26 actes de la Presidència espanyola del Consell de la 
Unió Europea és una mostra palpable de la confiança de l’Estat espanyol i les instàncies 
comunitàries en la nostra capacitat logística i organitzativa.  

Per tal de garantir l’èxit d’aquestes trobades, l’Ajuntament (a través de diferents serveis 
municipals, com ara la Guàrdia Urbana, el Departament de Mobilitat, Parcs i Jardins...) està 
treballant intensament amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol per preparar 
l’organització dels diversos esdeveniments i preveure qualsevol eventualitat. S’han 
establert dos grups de coordinació entre les tres administracions (i, segons l’esdeveniment 



22 
 

per tractar, altres instàncies i organitzacions) per coordinar els esforços organitzatius i 
dissenyar els esdeveniments paral·lels a totes les trobades d’alt nivell (recepcions, actes 
d’homenatge...). Un d’aquests grups se centra en els aspectes de seguretat (integrat per 
representants de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil) i un altre se centra 
en aspectes logístics i protocol·laris.  

 

 

Consolidar l’antic Hospital de Sant Pau com a pol 
estratègic que aplegui organismes i institucions 
internacionals que treballin a favor del diàleg 
euromediterrani  
 

L’antic Hospital de Sant Pau, Patrimoni Històric de la UNESCO, serà un dels grans 
epicentres de la ciutat pel que fa a la promoció del diàleg euromediterrani. Si el Palau de 
Pedralbes serà l’escenari del Secretariat Permanent de la Unió per la Mediterrània, 
l’Hospital de Sant Pau serà un gran hub on s’ajuntaran organismes internacionals (com un 
Institut de la Universitat de les Nacions Unides) que treballaran a favor de projectes i 
iniciatives euromediterrànies.  

En aquest sentit, l’antic Hospital de Sant Pau serà la seu física de tot el llegat del Procés de 
la Mediterrània i actuarà com a cervell d’accions multilaterals i institucionals a favor d’una 
major cooperació entre tots els països de la Mediterrània.  

 

Atraure representacions permanents diplomàtiques 
i consulars perquè estableixin a Barcelona centres 
culturals internacionals   
 

La intensificació de les relacions bilaterals que s’està duent a terme en l'àmbit internacional 
i l’oportunitat de posar en relleu Barcelona, una vegada més, com a ciutat de gran projecció 
internacional, permetrà atraure noves representacions diplomàtiques i consulars a la ciutat. 
L’objectiu és que, a part d’incrementar el nombre de representants institucionals d’altres 
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països que resideixin a Barcelona i que ens permetin augmentar les relacions bilaterals, 
també s’atregui a la ciutat noves institucions culturals d’altres països (com ara instituts 
oficials de llengües i cultures d’altres països).  
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PRESIDÈNCIA  ESPANYOLA  DE  LA  UE  2010  PROGRAMA 
D'ESDEVENIMENTS,  CIMERES  I  REUNIONS  A  CELEBRAR  A 
BARCELONA 
 
Capítol 2. Cimeres de la UE a Espanya, a nivell de Caps d'Estat/Govern 
 
2.2. II Cimera Unió pel Mediterrani (UpM). EUROMED, Barcelona S 5 a L 7/06/10 
 
2.3.5. Cimera UE - Egipte, Barcelona D6/06 
 
 
Capítol 6. Reunions Ministerials Informals a Espanya 
 
6.10. EPSSCO (TREBALL) Barcelona X 27 a 30/1 
 
6.12. CULTURA Barcelona X 31/3 
 
 
Capítol 7. Reunions a Espanya, a nivell ministerial, preparatòries de les Cimeres 
 
7.2.1. Reunió Ministerial Preparatòria Cimera UpM Barcelona D6/06 
 
7.2.2. Conferència Euromediterrània de Ministres de Turisme Barcelona J 20/05 
 
 
Capítol 8. Altres Esdeveniments i Reunions a Espanya amb participació de Ministres i 
Membres de la Comissió 
 
8.11.3. Conferència Internacional sobre noves competències i treball per a una Europa més 
competitiva, Barcelona, J8-9/04 
 
8.13.3. Conferència EUROMED sobre l'Aigua, Barcelona 14 L12-14/04 
 
8.15.2. Conferència Ministerial i e-Health 2010, Barcelona L15 al 18/03 
 
8.17.2. European Conference Research Infrastructures ECRI 2010, Barcelona 25 L22-25/03 
 
8.17.10. Commemoració del 20 Aniversari de l'EC-EU Task Force en Biotecnologia, Barcelona X2-
4/06 
 
 
Capítol 9. Reunions a Espanya a nivell d'Alts Funcionaris/Experts 
 
9.1.2. Reunió de Directors Generals d'Esport Barcelona J 25 i 26/2 
 
9.4.1. Governs Locals en xarxa per a una nova Europa. Cimera Europea de Governs Locals 
Barcelona L22 i M23/02 
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9.5.1. Reunió de Directors d'Afers Europeus Barcelona J14 i 15/01 
 
9.5.26 SOM Prèvia a Cimera UpM, Barcelona S05/06 
 
9.10.12 Conferència “Consulta sobre el nou programa d'Educació i Formació 2014-2020”, 
Barcelona 20 X19-20/05 
 
9.11.11. Conferència Internacional de contribució a l'avaluació intermèdia de l'estratègia 
comunitària en matèria de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012, Barcelona J22 i V23/04 
 
9.14.2. Seminari sobre “L'impacte de la tecnologia digital sobre l'exhibició cinematogràfica, en 
particular en l'exhibició independent”, Barcelona V5 i 6/03 
 
9.14.6 Fòrum Europeu d'Indústries Culturals, Barcelona L29 i 30/03 
 
9.15.9 Comitè de Medicaments Orfes (COMP), Barcelona 19 J18-19/03 
 
 
Capítol 10. Altres esdeveniments avalats per Ministeris o unes altres institucions amb el 
“segell” de la Presidència espanyola de la UE 
 
10.5.11 Barcelona EUROMED Fòrum associat a la Cimera UpM, Barcelona Maig 
 
10.5.12 Fòrum Autoritats Locals i Regionals EUROMED associat a la Cimera UpM, Barcelona D2-
3/05 
 
10.5.13 Trobada de les Xarxes de la Fundació Anna Lindh, Barcelona 4-7/03 
 
10.5.15 Cimera Europea de Governs Locals, Barcelona 20 D18-20/04 
 
10.17.6 Fòrum Internacional sobre Sostenibilitat dels Recursos Hídrics a la Conca Mediterrània en 
el Context de la Directiva Marc de l'Aigua de la UE, Almeria, Múrcia, Barcelona, València Abril 
 
10.17.14 International Nanomaterials Conference (GENNESYS), Barcelona M25 – 27/05 
 
Nombre total de reunions: 26 
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