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ElComitèdelesRegions
ubicaunnouensaBarcelona
| L’Assemblea
Regional i Local
Euromediterrània es
crearà el 13 de maig

M.L.
BARCELONA

Barcelona serà la seu d’un
nou òrgan de coordinació i
cooperació dels països me-
diterranis. Es tracta de
l’Assemblea Regional i
Local Euromediterrània
(Arlem), que es constitui-
rà formalment el 13 de
maig vinent a Brussel·les a
iniciativa del Comitè de les
Regions. Aquest nou ens
complementarà el secreta-
riat de la Unió per a la Me-
diterrània (UpM), que

s’ubicarà al Palau de Pe-
dralbes, i consolidarà el
paper capital de Barcelona
en l’eix mediterrani. La
conveniència d’impulsar
aquest nou organisme re-
gional va ser una de les
conclusions de la darrera
conferència de ministres
d’Afers Exteriors de
l’espai euromediterrani
que es va celebrar a co-
mençaments de novem-
bre a Marsella i on es va
declarar Barcelona seu de
la secretaria de la UpM.

Sinergies a Barcelona
El president del Comitè de
les Regions, Luc Van den
Brande, que ahir es va reu-
nir amb el president de la
Generalitat, José Montilla,

va anunciar la voluntat
d’instal·lar el secretariat
de l’Arlem a Barcelona
“per gaudir de les sinergies
que aquesta ciutat ja té
com a seu del projecte eu-
romediterrani”. L’Arlem
estarà integrada, segons
les conclusions de la reu-
nió ministerial de Marse-
lla, per càrrecs electes a es-
cala local i regional de la
UE i dels països membres.
En total, 47 països de les
dues ribes del Mediterrani.

En la trobada entre el
responsable del Comitè de
les Regions i Montilla hi va
participar també la secre-
tària per a la UE de la Ge-
neralitat, Anna Terrón, i
el president de l’Assem-
blea del Consell d’Europa,

Lluís Maria de Puig. Ter-
rón va destacar la impor-
tància d’impulsar la coope-
ració en l’espai mediterra-
ni a nivell local i regional
més enllà dels Estats i el di-
àleg de govern a govern.

Resolució de conflictes
També el president del Co-
mitè de les Regions va em-
fasitzar el paper dels po-
ders regionals a l’hora de
parlar d’interculturalitat
i infraestructures, a més
de subratllar el paper que
aquesta nova assemblea
podrà assumir per a la re-
solució de conflictes que
afecten l’àrea euromedi-
terrània, com el que en-
fronta Israel i Palestina al
Pròxim Orient.

La primera reunió de
l’Arlem se celebrarà a Brus-
sel·les, però la Generalitat
té previst sol·licitar que la
segona trobada, que es con-
vocarà el 2010, es pugui fer
a Barcelona. ■

José Montilla, entre el president del Comitè de les Regions i el de
l’Assemblea del Consell d’Europa, ahir a la Generalitat ■ R.MORENO

ElPSCdesembarcaaLondres
perreplicara‘TheEconomist’
| La Fundació Rafael Campalans organitza a la capital britànica un cicle de conferències sobre la realitat
política catalana| Castells obrirà dijous vinent la sèrie, que completaran Hereu, Ernest Maragall i Montilla

Mayka Fernández
BARCELONA

Després de la polseguera ai-
xecada per la revista brità-
nica The Economist al no-
vembre, els socialistes ca-
talans s’abocaran ara a fer
pedagogia a l’exterior. La
fundació del PSC ha impul-
sat un cicle de quatre con-
ferències a Londres per ex-

plicar la realitat política ca-
talana a l’entorn acadèmic,
polític i econòmic de la ca-
pital britànica. El president
de la Generalitat, José
Montilla, farà la cloenda.

Si bé la Fundació Rafael
Campalans ja venia treba-
llant des del setembre en
aquest projecte, la polèmi-
ca oberta arran de l’especi-
al de 14 pàgines que The

Economist va dedicar a
l’Estat espanyol i sobre el
qual la Generalitat va exigir
disculpes a la revista en con-
siderar que el reportatge di-
famava la realitat catalana i
la situació lingüística, va
deixar palesa la necessitat
de sortir més a l’exterior a
explicar què és Catalunya.

El conseller d’Economia,
Antoni Castells, obrirà di-

jous que ve aquest cicle que
organitza la fundació dels
socialistes catalans conjun-
tament amb la Cañada
Blanch Centre for Contem-
porany Spanish Studies de
la London School of Econo-
mics and Political Science.
L’acte estarà presidit pel
professor Paul Preston.
Castells, que donarà la seva
visió política i econòmica
sobre el paper de Catalu-
nya a Europa, aprofitarà
l’estada a Londres per
mantenir divendres altres
contactes amb represen-
tants del món econòmic.

Model de cohesió
L’alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, explicarà el 5
de febrer el model de cohe-
sió urbana de la capital ca-
talana, en una conferència
que comptarà amb la intro-
ducció de l’exvicepresident
del govern espanyol Narcís
Serra. L’exministre va ser
elegit alcalde de Barcelona a
lesprimereseleccionsmuni-
cipals democràtiques de
1979 i va ser un dels impul-
sor dels Jocs Olímpics de
Barcelona el 1992. Es dóna
el cas que Londres organit-
zarà els Jocs del 2012. El
consellerd’Educació,Ernest
Maragall, s’encarregarà pre-
visiblement d’exposar, apro-
ximadament d’aquí a un
mes, el model d’educació i
d’immersió lingüística de
Catalunya, lloat per la UE.

Elpresidentde laGenera-
litat i líder del PSC, José
Montilla, clourà el cicle a fi-
nals de maig. Tot i que enca-
ra no s’ha tancat la seva
agenda, la voluntat del go-
vern és complir aquest com-
promís. No es descarta que
Montilla aprofiti el viatge
per mantenir altres contac-
tes. La Fundació Campalans
preveu endegar per a la tar-
dor vinent una altra sèrie de
xerrades a França. En
aquest sentit, manté con-
tactes amb l’Institut d’Estu-
dis Polítics de Paris. ■

Un quiosc de Barcelona amb publicitat del número de la revista ‘The Economist’ sobre Espanya ■ FRANCESC MELCION / AVUI

Les xifres
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nou cicle de xerrades prepa-
ra la Fundació Rafael Campa-
lans per al semestre que ve.
Aquest cop a París.

conferències ha preparat el
PSC a Londres per explicar la
realitat catalana des de la
seva òptica.


