Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

ACTA DE LA 3a REUNIÓ DE LA XARXA METROPOLITANA DE CIUTATS EDUSI
Data: dijous 15 de març del 2018, 13.00h
Lloc: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Pl. de l'Ajuntament, 1, 1a planta

Persones assistents:
Ajuntament de Barcelona
• Sr. Enric Cremades. Coordinador de Projectes Europeus. Director T. Projectes
d’Intervenció Integral als Barris
• Sra. Alba Fort, Entorna3
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
• Sr. Llorenç Fernández, Cap de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació
• Sr. Francesc Gutiérrez, Director de l'Àrea de Governança
• Sra. M. Lluïsa Simón, Tècnica de Comunicació Interna
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
• Sr. Xavier Valderrama Bertomeu, Coordinador de la Llei de Barris i seguiment
d'inversions
• Sr. Joan Manel González, Coordinador gestió EDUSI
Ajuntament de Sabadell
• Sra. M. Rosa Martínez Camarasa, Cap del Programa de Planificació Estratègica i
Territorial
• Sra. Montse Molas, Serveis Econòmics
• Sra. Montse Cadevall, Serveis Econòmics
Àrea Metropolitana de Barcelona
• Sr. Xavier Tiana Casablanca, Responsable de Relacions Internacionals
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Projectes Estratègics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Retorn sobre el World Urban Forum 9, per part de Sabadell
Proposta d'organització d'actes el Dia d'Europa
Proposta d'imatge de la Xarxa EDUSI Metropolitana
Dubtes i altres
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Des de la Regidoria de Projectes Europeus de l’Ajuntament de St Boi de Llobregat es dóna la
benvinguda a les ciutats membres de la Xarxa, en nom de l’Alcaldessa, i es posa en valor
aquest espai compartit i la seva utilitat. Es destaca la importància de la visió conjunta de les
ciutats amb estratègia i de la col·laboració i l’aprenentatge.

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior
Sense cap esmena s’aprova l’acta de l’anterior reunió.

2. Projectes Estratègics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
S'ha convidat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l'objectiu de veure quin tipus de
col·laboració es podria establir entre l’AMB i la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI o amb
cadascun dels municipis que en formen part (tot i que Sabadell no és membre de l’AMB).
Xavier Tiana, Responsable de Relacions Internacionals, explica que a l’AMB gestionen temes
de finançament europeu en sentit ampli i posa en valor que hi hagi 3 ajuntaments de l’Àrea
Metropolitana gestionant EDUSIs. Destaca:
•

A nivell de Fons europeus l’AMB participa en 14 o 15 projectes en els que s'intenta
cooperar amb els ajuntaments.

•

Aquest mandat s'ha fet un acord amb la Generalitat per gestionar un paquet FEDER
(eixos 2, 4 i 6 del PO de Catalunya) de 30M€ per a projectes metropolitans, firmat l’agost
de 2017. Són projectes contractats i gestionats directament per l'AMB (plataforma Smart
Cities, regeneració de la llera del Llobregat, el Besòs, mobilitat sostenible, etc.) Es
recorda que no s’inclouen actuacions amb Barcelona ciutat perquè té un acord propi
amb fons FEDER, i la incompatibilitat de rebre doble finançament.

•

Es pregunta si els 30M€ tenen recorregut i es respon que sí, els àmbits estan definits i ara
s’està començant a instrumentalitzar on invertir-los, garantint processos de
concurrència. Es comenta que amb Sabadell caldria crear sinèrgies amb l’AMB (Bicing,
targetes compartides, etc.)

•

Des de l’AMB es fan accions de lobby davant la política de cohesió, no només per
ciutats i regions sinó també per àrees metropolitanes. Es podria compartir informació
amb la Xarxa Edusi (per exemple declaracions sobre àrees metropolitanes) i demana
feedback des de les ciutats membres.

•

S’informa que els propers 26 i 27 abril es celebrarà una jornada de fons europeus a
l’Hospitalet de Llobregat i Badia del Vallès, sobre experiències de ciutats que treballen
sobre les zones més perifèriques i projectes estratègics i de regeneració urbana. Per a
més informació: https://suburban529144051.wordpress.com/

•

Finalment es destaca que és positiu que les 4 EDUSIs estiguin sumant sinèrgies i es posa a
la seva disposició.

3. Retorn sobre el World Urban Forum 9, per part de Sabadell
Rosa Martínez explica l’experiència, destacant:
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•

La importància del tema de la difusió, les agendes urbanes, l’estratègia local i
global, així com els compromisos de l’Acord de Paris sobre el canvi climàtic i el
desenvolupament sostenible de ciutats.

•

Es van assistir a diverses jornades, i se’ls va donar l'oportunitat d’encaixar en 2 grups:
o

Al Pavelló Catalonia hi havia la Generalitat (que va presentar l’Agenda
Catalana), la Diputació de Barcelona (que va presentar l’Observatori
d’indicadors), l’AMB (que va participar en sessions sobre àrees metropolitanes
i temes mediterranis) i l’Ajuntament de Barcelona (que va presentar
estratègies bastant concretes). Es va explicar l’estratègia de Sabadell i la
creació de la Xarxa Metropolitana, que va crear un gran interès per part de
la Diputació de Barcelona (Mercè Conesa) i la Generalitat (Marc Darder),
per donar-los visibilitat dins les agendes urbanes. S'acorda anar a explicar-li el
que s'està fent conjuntament.

o

Els Fons Europeus (Ministeri) van explicar l’Estratègia Dusi i el procés de
selecció, i es va presentar el treball de l’Agenda Urbana espanyola. Sabadell
va presentar la Xarxa, que també va generar molt interès.

•

Es recorda que en el període operatiu anterior, sense formalitzar una xarxa, als inicis
ja es trobaven entre ciutats per treballar conjuntament.

•

Es mostra el vídeo amb la imatge de la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI.

4. Proposta d'organització d'actes el Dia d'Europa
Sant Boi fa 2 propostes simultànies o complementàries pels actes del dimecres 09 de maig
amb la temàtica del riu i l’entorn. El detall amb les 3 propostes es va enviar per correu
electrònic el dia 16 de març.
Un cop explicades les propostes per la Xarxa i els actes que proposa Sant Boi, Barcelona
proposa fer una acció vinculada a la casa de l’Aigua, relacionada amb l'entorn natural.
S’elevarà i es podria aprofitar com un acte de comunicació.
Xavier Tiana proposa mirar si es fa alguna cosa a Barcelona, no tan institucional sinó més
tipus festa ciutadana. Es podria mirar Europe Direct, l’Oficina de la Comissió (Ferran
Tarradellas) per materials i merchandising, i el Consell Català del moviment europeu
(Joaquim Millar) com a plataforma de difusió.
Aquestes accions repercutirien en els indicadors de comunicació i posteriorment es podrien
constituir com a Bona Pràctica.

5. Proposta d'imatge de la Xarxa EDUSI Metropolitana
S’enviarà la proposta via correu electrònic per recollir-ne tots els comentaris.

6. Dubtes i altres
•

Es mostra la pàgina web provisional de l’Ajuntament de Barcelona: edusi.barcelona
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•

Es mostra la pàgina web de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:
http://edusi.santboi.cat Es mostra el formulari per presentar les Expressions d’Interès
(desenvolupat per l’empresa CICLE) amb codi únic, pista d’auditoria i DECA en un
sol expedient mitjançant un programa específic.
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