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Llançament de la Jornada Internacional 

Salvem el Mediterrani 

Els consells econòmics i socials (CES) del territori de 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània s’uneixen a l’entitat de 

cooperació territorial i organitzen el Col·loqui Internacional 

Salvem el Mediterrani el 29 de setembre de 2022, per fer 

front a la contaminació pels plàstics en aquest espai marítim 

comú. 

Els CES dels tres membres que componen 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM): el Govern de les 

Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió 

d’Occitània, que n’assumeix actualment la Presidència, 

desitgen accelerar d’aquesta forma la conscienciació i 

difusió de les bones pràctiques de tota la conca 

mediterrània, en el marc del Fòrum Le Monde Nouveau, a 

Montpeller. 

Barcelona, 08/09/2022.- Per iniciativa del Consell Econòmic, Social i Mediambiental 

Regional d’Occitània, els consells econòmics i socials (CES) de l’espai euroregional 

organitzen amb l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) un esdeveniment excepcional en 

el marc de la seva cooperació: el Col·loqui Internacional Salvem el Mediterrani, que 

aplegarà en el marc del Fòrum de Le Monde Nouveau, una trentena d’entitats públiques i 

privades que compartiran els seus coneixements i les solucions que duen a terme. 

L’objectiu és donar visibilitat a solucions innovadores aplicades en l’àmbit mediterrani 

https://ctesc.gencat.cat/
mailto:ctesc@gencat.cat
https://www.facebook.com/ctescat
https://twitter.com/ctesc
https://www.flickr.com/photos/ctesc/
https://www.youtube.com/channel/UCEQcu3Q_-ChE9WmVl1AjdnA
https://www.linkedin.com/company/consell-de-treball-econ-mic-i-social-de-catalunya/
https://www.instagram.com/ctesc_cat/


  Nota de premsa 

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya Pàg. 2 / 3 

Diputació, 284, 08009 Barcelona · Tel. 93 270 17 80 

ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat       

perquè tots els actors possibles puguin comprometre’s a favor de la preservació del 

Mediterrani, des de la societat civil i autoritats públiques, fins a iniciatives del sector privat. 

El Consell Econòmic, Social i Mediambiental regional de l’Occitània (CESER) , el CTESC i 

el CES de les Illes, conjuntament amb l’EPM, reuniran en aquesta ocasió institucions, 

empreses i associacions en un esdeveniment obert al públic en el qual es presentaran 

iniciatives de tot el Mediterrani (França, Espanya, Líban, Tunísia, etc.), sobre la utilització 

de materials d’origen biològic, la reducció de les contaminacions, la recerca universitària, 

la recollida de residus o bé la restauració ecològica del litoral. 

Ahir, dimecres 7 de setembre, va tenir lloc a Villeneuve-lès-Maguelone el llançament 

general del Fòrum, amb la presència, entre d’altres, de Jean-Louis Chauzy, president del 

CESER Occitanie, de Xavier Bernard-Sans, secretari general de l’Euroregió, de Mickaël 

Delafosse, alcalde de Montpeller i president de Montpellier Méditerranée Métropole, i de 

Marie-France Marchand-Baylet, vicepresidenta del Groupe La Dépêche du Midi, entitat 

organitzadora del Fòrum. 

“Com a responsables tots de la situació actual, tots hem de ser actors del salvament de la 

Mediterrània. Els CES, com a representants de la societat civil organitzada, es 

comprometen en aquesta lluita tot creant una conferència dels CES de l’Arc Mediterrani. 

Aquesta tindrà com a objectiu continuar compartint bones pràctiques, seguir l’evolució de 

la contaminació i incitar les entitats públiques, els estats i Europa a què continuïn i reforcin 

les seves accions. L’agreujament de l’escalfament climàtic a l’espai mediterrani ens obliga 

a ser solidaris, a cooperar i a actuar” va expressar Jean-Louis Chauzy, president del 

CESER Occitanie. 

Aquest col·loqui constituirà la base d’un compromís dels CES de l’Arc Mediterrani, que 

representa la societat civil organitzada, amb el recolzament de les regions, per tal de 

bastir plegats una estratègia de lluita contra aquestes contaminacions. 

Paraules clau 
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Amb el recolzament de: 
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