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PURPLE es compromet a treballar pel desenvolupament rural i
agrícola sostenible en regions Periurbanes

PURPLE neix el 2004 i reuneix regions de tota la UE incloent-hi: Catalunya, Flanders,
Frankfurt Rhein/Main, Île de France, Mazovia, MHAL (província de Limburg), Nord
Pas de Calais, Regio Randstad, Rhône-Alpes, South East England, Estocolm, West
Midlands.
Aquestes regions estan treballant

A les regions periurbanes europees les

conjuntament per tal d’aproﬁtar els

zones rurals estan sotmeses a una gran

avantatges que resulten de la seva

pressió. L’equilibri entre les dinàmiques de

proximitat a les grans àrees urbanes, i

desenvolupament urbà i un espai obert

pretenen minimitzar els impactes adversos

amb una agricultura sostenible necessita ser

en el seu entorn rural-urbà, el seu paisatge

restablert. Hi ha oportunitats, com també

i el seu medi ambient que els fa diferents i

importants reptes per a aquells que viuen

especials.

i que treballen en regions periurbanes.
Les polítiques i estratègies elaborades a
nivell europeu, nacional, regional i local, i

Declaració d’objectius de PURPLE

en particular la nova política europea de
desenvolupament rural i desenvolupament

“PURPLE es compromet a treballar pel
desenvolupament rural i agrícola
sostenible en regions Periurbanes”

regional, han de tenir en compte aquestes
especiﬁcitats.

Què està fent PURPLE?
Objectius generals de PURPLE

PURPLE està treballant actualment per

•

Promoure una evolució socioeconòmica

donar a conèixer les necessitats especiﬁques

positiva en àrees rurals periurbanes i el

de l’àrea periurbana a nivell europeu,

seu sector agrícola.

nacional i regional i assegurar la coherència

Fer “lobby” en l’elaboració de les

entre l’únic fons de desenvolupament

polítiques regional i rural europees.

rural (FEADER) i els nous fons europeus

Desenvolupar un paper de referència

de desenvolupament regional pel període

com a primer interlocutor amb les

2007- 2013. A més llarg termini, les regions

institucions ubicades a Brussel·les, i

PURPLE desitgen compartir coneixements i

amb responsables polítics de tota l’UE

experiències entre elles i d’altres regions, i

sobre assumptes d’especial interès per a

promoure projectes UE conjunts.

•
•

les regions periurbanes europees.
•

Servir com a plataforma perquè les

Hi ha hagut una manca de reconeixement

regions periurbanes comparteixin

en institucions europees de la necessitat

coneixements i experiències, tant en

de polítiques especíﬁques de suport

projectes existents, com promovent

per a regions periurbanes. Tanmateix,

noves iniciatives transeuropees en

constitueixen la zona més propera a les

aquest camp.

àrees urbanes on viu el 75% dels ciutadans
d’UE i cada cop son més valorades per la seva

producció local, els seus paisatges diversos,

regions que gestionen la xarxa. L’assemblea

la rica herència cultural, i la qualitat de vida.

General es troba dues vegades l’any durant
una gran conferència de PURPLE que es

Com s’organitza PURPLE?

celebra en una de les regions membres. Els

Hi ha una comitè Executiu, de 5

detalls d’aquests esdeveniments PURPLE es

representants polítics de les regions

poden trobar al lloc web:

membres i una Assemblea General, que

www.purple-eu.org

consta de representants polítics de totes les

La xarxa PURPLE pot ser contactada a través
delSecretariat:
Regio Randstad / Provincia Zuid Holland
Mr Michel de Jonge
Ap. 90602
2509 LP La Haya
Holanda
E-mail: ma.de.jonge@pzh.nl
w www.purple-eu.org.

