
Dossier 
de premsa

Agost 2020

PONT A EUROPA   
Connectem pel futur



Dossier de premsa | Agost 2020 2

Qui som

D’on venim

A on anem

Índice

Què fem

Per què Europa? Per què ara?

Diuen...

Material gràfic

Notes de premsa i documentació

Blog i xarxes

Contacte

04

06

07

10

17

18

23

25

26

27





Dossier de premsa | Agost 2020 4

Qui
som
Som un pont al futur. Pont a Europa és el primer servei públic d’orientació 
en projectes europeus dirigit especialment a les administracions locals de la 
Comunitat Valenciana.

Pont a Europa és un servei desenvolupat des de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP), fruit d’un conveni de col·laboració entre l’FVMP i la 
Generalitat Valenciana, articulat des de la Direcció General d’Administració Local.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies és l’associació d’entitats locals 
de la Comunitat Valenciana, composta per:

•  542 ajuntaments

•  32 mancomunidades

• Les 3 diputacions provincials

1. Missió

La nostra missió és tendir un pont entre els nostres pobles i ciutats, i la Unió 
Europea, els seus recursos financers, les seues polítiques i els seus valors humans, 
verds i d’avantguarda. Volem mirar al futur amb les ulleres d’Europa, fomentar el 
desenvolupament local sostenible, intel·ligent i inclusiu a través dels fons de 
finançament europeus.



Dossier de premsa | Agost 2020 5

2. Visió

Som un servei obert, un procés participatiu que suma aliances: d’ajuntaments, 
mancomunitats, universitats, empreses i organitzacions públiques i privades. 
Persones i entitats que saben que la construcció del futur passa per una nova 
cultura de treball en xarxa i en contínua tensió innovadora. La metodologia de la 
Unió Europea. Ens regeix una visió glocal basada en els següents valors.

3. Valors

Municipalisme: l’FVMP representa el municipalisme valencià. Apostem per les 
entitats locals, les organitzacions més pròximes a les persones, capaces de 
conéixer i entendre la realitat del seu entorn immediat i de desenvolupar polítiques 
que aterren sobre allò concret.

Esperit europeista: el creixement econòmic de la Comunitat Valenciana i els seus 
municipis també dependrà de l’ús i gestió eficient dels recursos procedents de la 
UE. Recuperar la confiança perduda en les institucions europees i crear sinergies 
amb les regions més desenvolupades és un objectiu clau.

Un futur verd, digital, segur i integrador, basat en l’economia del coneixement, el 
talent i la innovació.
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D’on 
venim
Tres realitats donen origen i sentit al servei Pont a Europa:

• El problema d’infrafinançament dels municipis i l’oportunitat de pal·liar-ho a 
través dels fons de finançament europeus.

• La necessitat de les administracions locals d’adaptar el seu full de ruta a 
l’Agenda Urbana i als Objectius de Desenvolupament Sostenible definits 
en l’Agenda 2030.

• Una creixent voluntat política d’acostament a la Unió Europea.

En aquest context naix Pont a Europa, servei d’orientació en projectes europeus.

El 19 de juny de 2020, el Consell va aprovar un conveni per a col·laborar amb 
les entitats locals en matèria de finançament europeu, a través de la Direcció 
General d’Administració Local i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 
Com a expressa la clàusula primera del conveni, la seua finalitat és «el foment i 
l’assessorament a les entitats locals en matèria de finançament europeu, amb la 
finalitat d’incrementar les possibilitats d’accés als diferents fons per part de les 
entitats locals».

El servei Pont a Europa es desenvolupa des de l’FVMP, l’objectiu del qual és la 
promoció de l’autonomia local i dels interessos locals, de conformitat amb 
allò que es disposa en la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana i la normativa sobre Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la 
Comunitat Valenciana). Una de les finalitats recollides en els estatuts de l’FVMP 
és “el desenvolupament i la consolidació de l’esperit europeu en l’àmbit local, 
basat en l’autonomia i solidaritat entre les entitats locals”. Una estratègia i vocació 
compartida amb la Generalitat Valenciana.
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A on 
anem
Juny - desembre 2020

• Iniciem un procés d’escolta activa i marquem el rumb orientats per les següents 
accions:

• La primera anàlisi diagnòstica de la situació sobre la participació en 
fons europeus de les administracions locals de la Comunitat Valenciana. 
Un estudi que marcarà el Pla d’Acció del Servei d’Orientació en Projectes 
Europeus, realitzat a través de dues metodologies principals:

• Una enquesta en línia dirigida a ajuntaments i mancomunitats. Aquest 
qüestionari servirà per a facilitar el treball en xarxa, l’intercanvi 
d’idees i la creació de sinergies entre les oficines de projectes 
europeus que actualment existeixen en ajuntaments de la Comunitat, 
el personal tècnic i els càrrecs públics encarregats de la matèria en 
els diferents consistoris i mancomunitats i els ens que encara no 
compten amb experiència en finançament europeu.

• Reunions institucionals amb aquells organismes autonòmics, 
nacionals o europeus que exerceixen labors relacionades amb la 
implementació de fons europeus.

• Sessions de treball en el territori, amb el personal tècnic i els càrrecs 
electes encarregats de l’àrea de finançament europeu dels diferents 
ajuntaments i mancomunitats interessades.
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Aquest informe es presentarà en públic pròximament i servirà també de punt de 
partida per a identificar les demandes locals de cara al disseny de les futures 
línies d’acció per al nou Marc de Finançament Europeu 2021 - 2027.

• Comencem a comunicar. Després d’una exhaustiva anàlisi DAFO, detectem que 
una de les febleses de la participació, gestió i difusió dels projectes europeus 
és una errònia praxi en la comunicació. Allò que no es diu, no es nomena ni 
s’explica, en la pràctica, no existeix. D’altra banda, descriure les estructures de 
la UE i comprendre els complexos processos del seu marc financer, tampoc 
és senzill. En aquest context, la comunicació es converteix en un dels pilars 
fonamentals de Pont a Europa. La nostra finalitat és acostar Europa a les 
administracions locals en particular i la ciutadania en general, perquè coneguen 
com i per què embarcar-se en projectes europeus, i quin és el seu impacte en 
benefici de les persones. Aquest objectiu pretén aconseguir-se a través d’un pla 
estratègic de comunicació que contempla, entre altres accions, la creació de la 
pàgina web www.pontaeuropa.es. 

• Inici del servei d’orientació a les administracions locals. Al juny de 2020, l’equip 
Pont a Europa comença les visites a diferents ajuntaments i mancomunitats de 
la Comunitat Valenciana amb la finalitat de detectar els interessos estratègics 
municipals i les seues inquietuds respecte al finançament europeu. Les 
principals conclusions de les reunions es poden consultar en la secció “De Ruta” 
de www.pontaeuropa.es.

2021 - 2023

• Consolidació del projecte Pont a Europa

• Ampliació dels serveis d’orientació

http://www.pontaeuropa.es
http://www.pontaeuropa.es
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Primeres conclusions
• Els Projectes Europeus són fonamentals per al desenvolupament 

econòmic del territori, ja que suposen una important injecció de 
finançament. És imprescindible comptar amb un cos de tècnics 
competents, amb formació específica en la matèria. Es reivindica la 
creació d’un perfil professional específic reconegut.

• L’administració pública necessita implementar una nova visió que aposte 
pel talent i la innovació per al compliment de l’Agenda 2030.

• La nombrosa quantitat de programes europeus, la complexitat de la 
tramitació i la dificultat de treballar en anglés suposen grans traves a 
l’hora d’emprendre Projectes Europeus.

• La manca de recursos humans i econòmics és un factor clau que impedeix 
a molts municipis fer front al desenvolupament de projectes europeus.

• És necessari crear una xarxa col·laborativa entre diferents entitats 
públiques i privades, com ara: administracions, universitats, empreses, 
associacions, etc.

• Els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana consideren 
de gran utilitat la creació d’un grup de treball de tècnics especialitzats en 
fons europeus.

• El Servei d’Orientació en Projectes Europeus de l’FVMP té un gran 
potencial per a actuar com a vertebrador del territori, oferir assistència 
a les entitats locals en matèria de finançament europeu, crear xarxes 
col·laboratives de treball i impulsar el desenvolupament econòmic de les 
nostres regions. Pont a Europa està rebent molt bon acolliment entre les 
entitats locals, que han oferit el seu suport i col·laboració.
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Què
fem

Intentar fer més fàcils, comprensibles i atractius els complexos processos 
burocràtics propis dels fons de finançament europeus. Explicar el context europeu i 
el binomi polítiques-finançament.

1. Informació

Oferir cursos i seminaris sobre gestió en projectes europeus dirigits a tècnics i 
càrrecs electes de l’administració local. A tancament d’aquesta publicació, ja s’han 
organitzat els següents cursos:

• Introducció al finançament europeu i el seu accés per a ens locals.

• Disseny i gestió de projectes europeus per a ens locals.

• Gestió de projectes europeus i cerca de subvencions.

2. Formació

Detectar els programes i convocatòries europees que s’alineen amb les necessitats 
estratègiques i de finançament municipals.

3. Orientació
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Identificar les demandes i interessos locals per a traslladar-los a la Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic i crear una agenda del nostre territori. Propiciar 
l’intercanvi d’experiències i coneixements i el treball en xarxes entre tècnics, 
professionals i organitzacions.

4. Interlocució

Fer visibles les bones pràctiques de municipis i comarques en matèria de 
programes europeus. Mostrar com aquests projectes ajuden a millorar la qualitat de 
vida de les persones. Un motiu per a emprendre la via d’Europa a l’hora de traçar el 
full de ruta municipal.

5. Motivació

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) ha participat i participa, 
com a líder o soci, en diferents projectes europeus relacionats amb temes 
d’interés municipal com a fonts d’energia renovables, eficiència energètica i 
desenvolupament rural urbà.

Descarrega’t ací el perfil europeu de l’FVMP. 

LOCAL4GREEN | Polítiques locals para green Energy

Programa europeu: Interreg MED.
Rol FVMP: Soci Principal.
Públic objectiu: autoritats locals situades en àrees rurals i illes de països 
mediterranis.

6. Els projectes de la Federació

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/Perfil-europeu-FVMP.pdf
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Duració: novembre 2016 - octubre 2019
Presupuesto: 2.013.423,15€
% de cofinançament: 85% prové del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER), excepte en el cas d’Albània, que procedeix de fons de l’Instrument d’Ajuda 
a la Preadhesió (IPA).
Web oficial

Descripción:  aborda reptes com l’augment de l’economia baixa en carboni, la 
protecció dels recursos naturals i culturals i l’enfortiment de la innovació. El projecte 
LOCAL4GREEN ha donat suport a Autoritats Locals de 9 països mediterranis per a 
dissenyar i implementar polítiques fiscals locals innovadores dirigides a promoure 
les fonts d’energia renovable tant en el sector públic com en el sector privat i llars.

Socis:

• Federació Valenciana de Municipis i Províncies, FVMP (Espanya)

• Fundació Municipalistes per la Solidaritat i l’Enfortiment Institucional, 
MUSOL (Espanya)

• Gestió Intel·ligent de l’Energía de Malta, MIEMA (Malta)

• Agència Regional d’Energia del Noroest de Croàcia, REGEA (Croàcia)

• Agència de Desenvolupament d’Autoritats Locals de l’Est de Tessalònica, 
ANATOLIKI (Grècia)

• Associació de Municipis de la Regió del Lazio, ANCI Lazio (Itàlia)

• Institut de Construcció i Enginyeria Civil, ZRMK (Eslovènia)

• Agència de l’Energia de Xipre, CEA (Xipre)

• Universitat d’Algarve, UAlg (Portugal)

• Associació de Municipis d’Albània, AAM (Albània)

https://local4green.interreg-med.eu/
http://www.fvmp.es
https://musol.org/en/
http://miema.org
http://regea.org/en/
http://www.anatoliki.gr/en/
http://www.ancilazio.it/
https://gi-zrmk.si/en/
http://www.cea.org.cy/en/
https://ualg.pt/pt
https://aam.org.al/en/
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TEESCHOOLS | Transferència d’eficiència energètica 
en escoles mediterrànies

Programa europeu: Interreg MED.
Rol FVMP: Soci
Públic objectiu: Autoritats locals i regionals, personal d’escoles, professionals i 
estudiants.
Duració:  febrer 2017- juliol 2020
Pressupost: 2.840.000,00 €
% cofinançament: 85 % de cofinançament per la Unió Europea
Web oficial

Descripció: La prioritat de promoure estratègies d’economia baixa en carboni i 
eficiència energètica i amb una estratègia integrada per a simplificar la renovació 
energètica d’edificis públics. L’objectiu és facilitar a les autoritats locals solucions 
innovadores des del punt de vista tècnic i financer que possibiliten la renovació 
energètica dels centres escolars del Mediterrani per a aconseguir edificis amb un 
consum d’energia quasi nul.

Socis:

• ENEA Agència Nacional Italiana per a las Noves Tecnologies, l’Energia i el 
Desenvolupament Econòmic Sostenible (Itàlia)

• Federació Valenciana de Municipisi Províncies (Espanya)

• EGTC Efxini Poli – Xarxa Solidar City (Grècia)

• Ciutat de Split (Croàcia)

• Departament de Projectes Internacionals del Govern del Cantó Zenica- 
Doboj (Bòsnia i Herzegovina) 

• Agència de l’Energia de Xipre (Xipre)

• Consorci de la Ribera (Espanya)

• HEP ESCO (Croàcia)

• Municipi de Castel San Pietro Terme (Itàlia) 

• Cambra de la Artesania i el Comerç PACA (França)

• Living Prospects, serveis de desenvolupament i mediambientals (Grècia)

https://teeschools.interreg-med.eu/
https://www.enea.it/it
https://www.enea.it/it
https://www.fvmp.es/
http://www.efxini.gr/ 
https://www.split.hr/
http://www.mvteo.gov.ba/?lang=en
http://www.mvteo.gov.ba/?lang=en
http://www.cea.org.cy/en/
https://consorcidelaribera.com/?lang=es
https://www.hep.hr/esco/en
http://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/
https://www.crma-idf.com/en/home.html
https://lp.gr/
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ROBUST | Rural - Urban Europe

Programa europeu: Horitzó 2020.
Rol FVMP: Soci.
Públic objectiu: prenedors de decisions, investigadors, empreses, ciutadans.
Duració: 2017-2020 + pròrroga de 6 mesos.
Pressupost: 5.999.934 €
% cofinançament:  111.375 € 
Web oficial

Descripció: El propòsit de ROBUST és investigar, conéixer, analitzar i entendre les 
relacions existents entre el món rural, el periurbà i l’urbà La meta final és orientar 
les futures polítiques públiques amb l’objectiu de millorar les relacions urbanorurals. 
ROBUST es vertebra a través de l’estudi d’11 casos desenvolupats en regions 
situades en països membres de la Unió (11 laboratoris vius), sent un d’ells la regió 
valenciana.

Socis:
• Wageningen University (Països Baixos) 

• Aberyswyth University (Gal·les)

• BSC Nodiinajums Baltic Studies Center (Letònia)

• Tukums Municipality (Letònia)

• University of Gloucestershire (Anglaterra) 

• BAB Bundesanstalt fur Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (Àustria)

• PRAC (Països Baixos) 

• PURPLE (França)

• Universitat de València (Espanya)

• OIKOS (Eslovènia)

• LUKE Natural Resources Institute Finland (Finlàndia)

• Helsingfords Stadcity of Helsinki (Finlàndia)

• LUR Regional Agencia of Ljubiana (Eslovènia)

• ICLEI (Alemanya)

• Gemeente Ede (Països Baixos)

• Comissao Cordenaçao e Desenvolimento Regional Lisboa (Portugal) 

• IST Instituto Superior Tecnico (Portugal)

https://rural-urban.eu/
https://www.wur.nl/en/wageningen-university.htm
https://www.aber.ac.uk/en/
http://www.bscresearch.lv/#about
https://www.tukums.lv/en/106-angu-valoda/news/885-developmentofwatersystem
https://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx
http://bab.gv.at/
http://www.prac.de/english-pages/home.php
https://www.purple-eu.org/home/
https://www.uv.es/
http://www.oikos.si/
https://www.luke.fi/en/
https://www.hel.fi/helsinki/en
https://rralur.si/en/
https://www.iclei.org/
https://www.ede.nl/
http://www.ccdr-lvt.pt/pt/
https://tecnico.ulisboa.pt/en/
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• Universita di Pisa (Itàlia)

• Gloucestershire County Council (Anglaterra)

• Frankfurt Regional Authority (Alemanya)

• Provincia di Lucca (Italia)

• Welsh Local Government Association (Gal·les)

• Regional Management Metropolitan Area of Styria (Àustria)

• Federació Valenciana de Municipis y Províncies (Espanya)

Els llaços europeus de l’FVMP

https://www.unipi.it/
https://www.gloucestershire.gov.uk/
https://www.region-frankfurt.de/
https://www.provincia.lucca.it/
https://www.wlga.wales/home
https://www.zentralraum-stmk.at/
https://www.fvmp.es/
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Per què Europa?
Per què ara?
Perquè una gran transformació està en marxa. Europa és l’oportunitat cap a una 
transició verda i digital. Cap a la regeneració urbana i l’aposta per la innovació.

Perquè Europa ha pres doble impuls:

•  Econòmic: 1,85 bilions d’euros de fons europeus estaran disponibles 
especialment a partir de 2021. El pressupost de la UE 2021-2027 supera en 
quantia a l’anterior i suma la xifra derivada del pla NextGenerationEU.

• Polític: Davant problemes comuns, Europa busca solucions conjuntes. Les 
decisions comunitàries redundaran més en la nostra vida quotidiana. Europa 
es cohesiona i emprén un camí de modernització amb la premissa de no 
deixar a ningú arrere.

Europa està més a prop. I el futur és ara.
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Diuen...

EL DIARIO

“L’assignació dels fons europeus ha de ser una palanca per a transformar el nostre 
model productiu, desenvolupar el Pacte Verd i reforçar el nostre sistema públic de 
salut i social”, Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

EL PERIÒDIC

“Ens sembla fonamental implicar les entitats locals en la participació en els 
programes operatius cofinançats amb fons europeus”, Vicent Soler,  Conseller 
d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.

EUROPA PRESS

“Volem conéixer les necessitats dels nostres ajuntaments en matèria de 
finançament europeu i orientar-los. Davant el problema de l’infrafinançament 
municipal, cal mirar a Europa”, Antoni Such, Director General d’Administració 
Local. 

“Abordem amb il·lusió aquest repte i compromís de guiar als nostres municipis en 
la cerca de finançament europeu. Creiem fermament que el municipalisme i l’esperi 
europeista són l’aliança perfecta per a un desenvolupament intel·ligent, sostenible i 
inclusiu del nostre territori”, Vicent Gil, Secretari General de l’FVMP.

“Des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 
atenem les demandes de les entitats locals i creem un servei 
d‘orientació en projectes europeus. El nostre objectiu és treballar 
colze amb colze amb càrrecs electes i tècnics municipals en el 
desenvolupament de projectes europeus i l‘acompliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i l‘Agenda Urbana”

Rubén Alfaro, President de la Federació Valenciana de Municipis i províncies.

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/fondos-europeos-impulsaran-digitalizacion-proteccion-publica-comunitat-valenciana_1_6150572.html
https://www.elperiodic.com/hacienda-apoya-propuesta-comision-reconstruccion-para-fvmp-participe-fondos-estructurales-inversion-europeos_690197
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-90-ayuntamientos-valencinos-demanda-orientacion-financiacion-europea-encuesta-fvmp-20200615120802.html
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EL PERIÒDIC

“Cal destacar la importància de compartir experiències entre municipis i també 
de rebre ajuda i orientació d’una administració superior a la municipal a l’hora de 
prendre decisions i emprendre projectes de caràcter europeu”, María Antonia 
Laviós,  edil de Participació Ciutadana i responsable de l’Oficina de Projectes 
Europeus d’Altea. 

EL PERIÒDIC

“Estem fent passos molt importants per a generar una cultura de petició de 
finançament europeu per part dels ajuntaments de la província”, Adrián Ballester, 
diputat de Projectes Europeus, Innovació i Agenda Digital. 

EUROPA PRESS

“És a les regions on realment es passa a l’acció, és a les regions on les nostres 
polítiques són aplicades i és a les regions on el Fons Social Europeo es converteix 
en realitat sobre el terreny”, Nicolas Schimit, comissari d’Ocupació i Drets Socials 
de la UE.

CASTELLÓ INFORMACIÓN

“Volem un futur on el benestar, les oportunitats, la sostenibilitat i la inclusió 
social siguen les que marquen el guió de la nostra història, i aqueix futur estem 
dissenyant-lo al costat d’Europa”, Amparo Marco, alcaldessa de Castelló

EL PERIÒDIC

“Algemesí no ha de pensar exclusivament en el pròxim pressupost, sinó que ha de 
tindre un pla a llarg termini, un pla de futur, i això implica convertir Algemesí en una 
ciutat euro municipalista que complete l’agenda d’objectius 2030”, Marta Trenzano, 
alcaldessa d’Algemesí.

https://www.elperiodic.com/altea/ayuntamiento-altea-formara-parte-grupo-trabajo-junto-fvmp-proyecto-pont-europa_687875
https://www.elperiodic.com/palicante/diputacion-subvenciona-57600-euros-redaccion-presentacion-proyectos-europeos-parte-ayuntamientos_694408
https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-bruselas-pide-colaboracion-regiones-politica-social-sea-brujula-recuperacion-20200709153424.html
http://www.castelloninformacion.com/castellon-modelo-urbano-financiacion-europa/
https://www.elperiodic.com/algemesi/algemesi-armoniza-proyectos-municipales-agenda-2030_694062
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VALENCIA PLAZA

“Cal passar a l’acció a Europa”, Eva Sanz, presidenta de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud.

“Cal aconseguir que Europa s’involucre de debò en l’euromunicipalisme, perquè la 
unitat de tots serà clau, com la vertebració territorial i tindre presència”, Carlos 
Fernández Bielsa, vicepresident de la Diputació de València. 

“En la diputació i en els ajuntaments fa falta staff; no tenim contactes amb la Unió 
Europea amb ajuntaments i amb empreses”, Diego Romá, gerent de la Federació de 
Polígons Industrials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL).

“Hem de mancomunar una oficina de projectes europeus per als més xicotets”, 
Txema Peláez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

“No hem sigut conscients d’allò que significava Europa”, Eva Blasco, presidenta de 
la CEV a València.

“Arribem molt tard i segueix sense haver-hi aqueixa estratègia a nivell global entre 
empresariat, societat civil, universitats i administracions”, Fran López, alcalde de 
Rafelbunyol.

EL PERIÒDIC

“Cal buscar la col·laboració amb altres actors, com ara les pimes i grans empreses, 
altres administracions o instituts tecnològics”, Eva Alcón, rectora de la UJI.

VALENCIA PLAZA

“Part de l’èxit de moltes mesures passen per obtindre ingressos. Per ací, d’una 
vegada per sempre, pel canvi en el model de finançament, però, d’altra banda, dels 
fons europeus”, Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV).

https://valenciaplaza.com/las-mancomunidades-a-por-fondos-europeos-del-nuevo-programa-operativo-2021-2027
https://www.elperiodic.com/castellon/personal-investigador-destaca-valor-anadido-aporta-equipo-realizacion-proyectos-europeos_692191
https://valenciaplaza.com/salvador-navarro-cev-coronavirus-puerto-turismo


Dossier de premsa | Agost 2020 20

VALENCIA PLAZA

“No sabem anar a portar diners. Anem tard, malament, i portem poc, però hi ha 
línies obertes i hi ha coses que fer dins d’elles. Ara no podem perdre oportunitats”, 
José Luis Santa Isabel, president de Fecoval.

PLAZA RADIO

“«L’estratègia que seguirà la Comunitat Valenciana per a rebre fons europeus passa 
per la digitalització, el desenvolupament del pacte verd europeu i la resiliència”, 
Joan Calabuig, secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes.

GVA

“Els fons europeus seran clau en la recuperació de l’economia valenciana després 
de la crisi del coronavirus. És fonamental continuar aprofundint en la cohesió i en la 
solidaritat europea, entre altres coses, perquè la recuperació passarà per un esforç 
conjunt i coordinat”, Andreu Iranzo, director general de Fons Europeus.

EL PERIÒDIC

“El treball conjunt ens fa més forts per a potenciar el nostre lideratge innovador, 
també des dels municipis, i convertir-nos en referents”, Carolina Pascual, 
consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

https://valenciaplaza.com/constitucion-observatorio-de-las-infraestructuras-comunitat
https://plazaradio.es/podcast-amanece-valencia-20200717-joan-calabuig-el-fondo-de-recuperacion-lo-pagaran-las-siguientes-generaciones-pero-les-dejaremos-una-europa-mejor
https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=873696
https://www.elperiodic.com/pascual-destaca-funcion-social-digitalizacion-innovacion-para-lograr-acciones-integradoras-fomenten-igualdad-oportunidades_689172


Dossier de premsa | Agost 2020 21

Material
gràfic

La identitat visual de Pont a Europa és obra del dissenyador gràfic  Baptiste Pons. 

Aquesta és la història que narra la nostra imatge corporativa:

Què conta la nostra identitat visual?

Pont 
Construcció 

Protecció

Participació  
Diàleg 

Connexió

Progrés / Procés 
Desenvolupament 

Avanç

Diners 
Creixement 

Frescor

Europa 
Confiança 
Estabilitat

Degradat > Avantguarda

Pont 
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Desenvolupament 
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Diners 
Creixement 

Frescor
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Confiança 
Estabilitat

Degradat > Avantguarda
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Descarrega’t el nostre logotip i el nostre manual bàsic d’ús: 

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/MANUAL.pdf
https://pontaeuropa.fvmp.es/web/dossier-prensa/LOGOS-Pont-a-Europa.zip
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Notes de premsa i 
documentació
El nostre gabinet de premsa comença a caminar.

Aquesta fou la nostra primera nota:

Descarrégala ACÍ

Pont a Europa ofereix també una selecció de recursos per a accedir directament 
a les principals fonts d’informació de la Unió Europea. A la seua biblioteca, www.
pontaeuropa.es facilita els contactes, les publicacions, estudis i webs d’organismes 
i institucions relacionades amb la UE, en l’àmbit europeu, estatal i autonòmic.

•	 Una	enquesta	realitzada	per	la	Federació	Valenciana	
de	Municipis	i	Províncies	(FVMP)	detecta	que	només	
el	25%	de	les	entitats	locals	compta	amb	personal	
especialitzat	en	la	gestió	de	projectes	europeus.

•	 La	complexitat	en	la	tramitació	i	la	falta	de	formació	
del	personal,	els	principals	obstacles	per	a	accedir	a	
programes	i	subvencions	europees.	

•	 “Volem	conéixer	les	necessitats	dels	nostres	
ajuntaments	en	matèria	de	finançament	europeu	i	
orientar-los.	Davant	el	problema	infrafinançament	
municipal,	cal	mirar	a	Europa.”	Antoni	Such,	director	
general	d’Administració	Local.

El 90% dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana 
demanda orientació en finançament europeu

https://pontaeuropa.fvmp.es/web/wp-content/uploads/2020/08/nota-prensa-15062020.pdf
http://www.pontaeuropa.es
http://www.pontaeuropa.es
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Blog 
i xarxes
Crear consciència i esperit europeu. Aquesta és una de les missions del  blog Pont 
a Europa. Un quadern on, periòdicament, publicarem reflexions, testimoniatges i 
experiències signades per experts, professionals i persones referents en la matèria. 
L’objectiu final és sumar aliances i arguments que ens acosten a Europa.

Pont a Europa està present també en  xarxes socials:

 Twitter

 Facebook

 LInkedin

https://twitter.com/PontaEuropa
https://www.facebook.com/PontaEuropa
http://www.linkedin.com/company/pont-a-europa


Dossier de premsa | Agost 2020 25

Contacte

Maria Fuster, dircom Pont a Europa

Tel. 686 432 949 / +34 963 913 902

e-mail: mfuster@fvmp.org

On estem:

FVMP

c/ Guillem de Castro, 46 - 1r, 46001 València

http://mfuster@fvmp.org
https://www.google.com/maps/place/C%2F+de+Guillem+de+Castro,+46,+46001+Val%C3%A8ncia/@39.4719441,-0.3860314,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd604f4f64346033:0x1afc6c61cc2c3963!8m2!3d39.4719441!4d-0.3838427



