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Segona reunió 
plenària a Malta

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Descobreix els projectes EDUSI d’altres 
ciutats catalanes

AFAVORIR EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN 
CARBONI EN TOTS ELS SECTORS (OT4)

Implementar mesures d’ urbanització que redueixin 

el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació 

de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la vida 

quotidiana (LA 06): 

Redacció i execució de les mesures integrals 

d’urbanització que redueixin el trànsit seguint 

l’estratègia urbana de foment de la mobilitat 

sostenible mitjançant el disseny urbà orientat a la 

recuperació de l’espai públic procedent de les vies de 

pas per a les persones mitjançant el nivell únic i ús 

compartit i confinació dels vehícles motoritzats a la 

xarxa bàsica.

Assistim a la segona reunió plenària 
de l’INFORM UE a Malta

L’Ajuntament de Barcelona ha participat, amb la 

representació del Responsable tècnic i de comunicació 

de l’EDUSI Eix Besòs, a la segona reunió plenària de la 

xarxa de l’INFORM UE celebrada del 23 al 25 de maig al 

Centre de Conferències del Mediterrani de La Valletta, a 

Malta. 

Aquesta xarxa és un espai de trobada per als 

responsables de l’execució dels fons europeus en l'àmbit 

de la política regional, la política social, els afers interiors 

i els afers marítims i compta amb una plataforma en línia 

on els membres poden intercanviar experiències i bones 

pràctiques, coordinar les activitats de comunicació i 

discutir l'estratègia per augmentar la difusió i l'impacte 

de les activitats de comunicació dels projectes 

cofinançats amb els fons europeus. A més, la xarxa es 

reuneix dos cops l’any de manera presencial per tal de 

refermar els lligams creats i veure les experiències in situ. 

Així doncs, l’objectiu final de la xarxa és establir una 

cooperació més forta entre la Comissió i els programes 

de la UE sota una gestió compartida. 

Durant la trobada d’aquest mes de maig i donat que el 

2022 és l’any europeu de la joventut, moltes de les 

conferències van tractar aquesta temàtica, presentant 

els resultats de l’eurobaròmetre i els programes i 

polítiques de joventut, així com diversos tallers per 

arribar al públic més jove en les comunicacions dels 

projectes. A més, la trobada ofereix també la possibilitat 

de visitar els projectes portats a terme pel país amfitrió. 

Per al projecte EDUSI Eix Besòs, aquestes trobades, i en 

sí la xarxa INFORM UE, són molt enriquidores ja que 

permeten millorar la comunicació del projecte a partir de 

l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així com 

augmentar la seva difusió i impacte a través de 

l’avaluació i discussió d’altres estratègies 

desenvolupades, uns requisits imprescindibles per la 

concessió dels fons europeus.
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ACTUALITAT

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies 
d’actuació

Xarxa Metropolitana 
de Ciutats EDUSI


