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transfronterer:

L’Espai Català Transfronterer, format per les

de Girona, l’Ajuntament de Girona, els

comarques de la demarcació de Girona i les

ajuntaments de Perpinyà, Figueres, Ceret

comarques de la Catalunya Nord (Departa-

i Prada de Conflent, l’Associació Catalana

ment dels Pirineus Orientals), configura un

de Municipis i Comarques, l’Associació de

conjunt històric i geogràfic coherent amb

Batlles i Adjunts dels Pirineus Orientals, la

eixos econòmics complementaris. Aplega

Federació de Municipis de Catalunya, així

més d’un milió d’habitants en més de 450

com els consells comarcals i comunitats de

municipis, i té una extensió d’uns 10.000 km².

communes de la zona.

Arran de la signatura fundacional de la

El 21 de novembre de 2008 a Girona, el

Declaració de Ceret el 27 de juliol de 2007,

mateix Comitè de pilotatge va aprovar un

es va posar en marxa un Comitè de pilotatge

Llibre blanc i un Full de ruta per tal de

encarregat, a mitjà termini, d’estructurar ju-

consolidar l’Eurodistricte mitjançant unes

rídicament l’Eurodistricte. Aquest Comitè

primeres accions de prefiguració, la redacció

de pilotatge transfronterer està compost

dels estatuts del futur organisme en el

per la Generalitat de Catalunya, el Consell

marc europeu, i unes eines de comunicació

General dels Pirineus Orientals, la Diputació

comunes.

de cooperació integrada (es preveu una

La Universitat de Girona
i la Universitat de
Perpinyà Via Domítia
estan treballant per
presentar un projecte
Interreg amb la ﬁnalitat
d’establir les bases per a la
creació d’un Euroinstitut
la funció del qual serà
integrar els projectes
transfronterers existents
i potenciar-ne de nous.

presentació dels seus estatuts als Estats
espanyol i francès a la tardor del 2009), que
podrà ser entitat adjudicadora, tindrà com
a objectiu la vertebració i l’harmonització
del conjunt dels territoris propers al límit
de l’Estat francoespanyol, i potenciarà una
construcció europea de proximitat, a escala
local i intercomarcal.
Es tracta en definitiva d’endegar una
governança transfronterera dedicada a crear
una conca de vida comuna. L’estructura creada
portarà unes polítiques i unes accions que
permetin resoldre i superar progressivament

També està previst que, en els propers

tots els problemes i tots els diferencials

anys, un consell consultiu, compost per les

transversals (administratius, infraestructurals,

cambres de comerç, les universitats i les

econòmics, de mobilitat, etc.) derivats del fet

associacions, doni a l’Eurodistricte el suport

fronterer, en una zona que serà marcada per

dels actors socioeconòmics i de la societat

l’arribada en els propers anys d’un mitjà de

civil de la zona. Aquest tercer futur organisme

transport transeuropeu, el TGV.

A continuació repassarem de manera gràfica quins són els objectius principals de l’Eurodistricte, consensuats entre les vint-i-sis institucions
membres del seu Comitè de pilotatge:

Projectar i planificar

mitjançant, per exemple, la creació d’instru-

econòmica, joventut, serveis públics,

• Crear un lloc de concertació i una pla-

ments de formació adaptats a les realitats

etc. En aquest sentit, cal diferenciar les

taforma d’intercanvis que permeti aplegar

i a les necessitats específiques de la zona

accions executades directament per

les energies dels diferents actors de

transfronterera.

l’Eurodistricte —en complementarietat

l’Espai Català Transfronterer.

• Superar de manera concreta les disparitats

• Dissenyar una estratègia de desenvolu-

derivades del fet fronterer, mitjançant eines

pament compartida, mitjançant plans

conjuntes que aportin, per exemple, produc-

d’actuació únics o coordinats.

ció estadística i cartogràfica compartida.

• Donar una major visibilitat i projecció
exterior al conjunt del nostre espai, als
actors que hi treballen i a les accions
que porten a terme.

amb les polítiques pròpies de cada
soci— de les accions que reben el seu
suport.
• Prestar assessorament i assistència als
ciutadans i als agents del territori en

Actuar i promoure
• Portar a terme polítiques multitemàtiques
coordinades en matèria de cooperació
transfronterera de proximitat: sobre mobi-

matèria de vida quotidiana transfronterera (tràmits administratius, mobilitats,
fluxos diversos, etc.) i d’enginyeria
europea (ajuts econòmics com ara els

Vertebrar i harmonitzar

litat (desenvolupar línies de transport

• Configurar en el dia a dia una conca

públic transfrontereres), turisme (promoció

de vida, de treball i d’activitats comuna,

del patrimoni cultural comú), promoció

Per acabar, cal recordar, que des d’un punt de

«Regio Pamina» entre el nord de l’Alsàcia i el

titucions i organismes que en formen part de

vista jurídic, aquesta iniciativa s’emmarca en la

Palatinat-Mittlerer Oberrhein, però també per

millorar les condicions de vida dels nostres

legalitat comunitària vigent, la del Reglament

exemple la «Plataforma transfronterera» de les

conciutadans a través del desenvolupament

del Parlament i el Consell de la Unió Europea

Flandes francesa i belga.

de polítiques de cooperació transfronterera de

Interreg).

proximitat, així com de llur implicació decidida

sobre l’«Agrupació Europea de Cooperació
Territorial» (juliol del 2006). De fet, existeixen

L’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer

en el procés de construcció i cohesió europea

organismes operatius semblants o propers a

és l’expressió de la voluntat inequívoca de la

mitjançant la vertebració d’una conca de vida

altres fronteres, especialment l’Eurodistricte

Generalitat de Catalunya i de la resta d’ins-

comuna a banda i banda de la frontera.
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el eurodistrito del espacio
catalán transfronterizo:
una construcción europea de proximidad
Jordi Fernández-Cuadrench
Director de la Casa de la Generalitat de Cataluña en Perpiñán

El Espacio Catalán Transfronterizo, formado

la Asociación de Alcaldes y Adjuntos de

en otoño de 2009), que podrá ser entidad

por las comarcas de la demarcación de Gi-

los Pirineos Orientales, la Federación de

adjudicadora,

rona y las comarcas de la Cataluña francesa

Municipios de Cataluña, así como los consejos

vertebración y la armonización del conjunto

(Departamento de los Pirineos Orienta-

comarcales y comunidades de communes de

de los territorios cercanos al límite del Estado

les), configura un conjunto histórico y

la zona.

francoespañol, y potenciará una construcción

geográfico coherente con ejes económicos

El 21 de noviembre de 2008 en Girona, el

europea de proximidad, a escala local e

complementarios. Agrupa a más de un millón

propio Comité de pilotaje aprobó un Libro

intercomarcal.

de habitantes en más de 450 municipios y

blanco y una Hoja de ruta a fin de consolidar el

En definitiva, se trata de organizar una

tiene una extensión de unos 10.000 km2.

Eurodistrito mediante unas primeras acciones

gobernanza transfronteriza dedicada a crear

A raíz de la firma fundacional de la Decla-

de prefiguración, la redacción de los estatutos

una cuenca de vida común. La estructura

ración de Ceret el 27 de julio de 2007, se puso

del futuro organismo en el marco europeo, y

creada llevará a cabo unas políticas y unas

en marcha un Comité de pilotaje encargado,

unas herramientas de comunicación comunes.

acciones que permitan resolver y superar

a medio plazo, de estructurar jurídicamente el

También está previsto que, en los próximos

progresivamente todos los problemas y todos

Eurodistrito.

años, un consejo consultivo, compuesto por

los diferenciales transversales (administrativos,

las cámaras de comercio, las universidades

infraestructurales, económicos, de movilidad,

y las asociaciones, preste al Eurodistrito el

etc.) derivados del hecho fronterizo, en una

apoyo de los actores socioeconómicos y de la

zona que estará marcada por la llegada en

sociedad civil de la zona.

los próximos años de un medio de transporte

de Girona, los ayuntamientos de Perpiñán,

Este tercer futuro organismo de cooperación

transeuropeo, el TGV.

Figueres, Ceret y Prada de Conflent, la Aso-

integrada (se prevé una presentación de sus

ciación Catalana de Municipios y Comarcas,

estatutos a los Estados español y francés

compuesto por la Generalitat de Cataluña, el
Consejo General de los Pirineos Orientales,
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la Diputación de Girona, el Ayuntamiento
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Este Comité de pilotaje transfronterizo está

tendrá

como

objetivo

la

A continuación repasaremos de forma gráfica cuáles son los objetivos principales del Eurodistrito, consensuados entre las veintiséis instituciones
miembros de su Comité de pilotaje:

Proyectar y planificar

de vida, de trabajo y de actividades común,

transfronterizas), turismo (promoción del

• Crear un lugar de concertación y una

mediante, por ejemplo, la creación de ins-

patrimonio cultural común), promoción

plataforma de intercambios que permi-

trumentos de formación adaptados a las

económica, juventud, servicios públicos,

ta agrupar las energías de los diferentes

realidades y a las necesidades específicas

etc. En este sentido, hay que diferenciar

actores del Espacio Catalán Transfronte-

de la zona transfronteriza.

las acciones ejecutadas directamente

rizo.

por el Eurodistrito —en complementa-

• Superar de forma concreta las disparidades

• Diseñar una estrategia de desarrollo

derivadas del hecho fronterizo, mediante

compartida, mediante planes de actua-

herramientas conjuntas que aporten, por

ción únicos o coordinados.

ejemplo, producción estadística y cartográ-

Actuar y promover

a los actores que trabajan en él y a las

• Llevar a cabo políticas multitemáticas coor-

Vertebrar y armonizar
• Configurar en el día a día una cuenca

• Prestar asesoramiento y asistencia a los
ciudadanos y a los agentes del territorio
en materia de vida cotidiana transfronteriza (trámites administrativos, movilida-

dinadas en materia de cooperación trans-

des, flujos diversos, etc.) y de ingeniería

fronteriza de proximidad: sobre movilidad

europea (ayudas económicas como los

(desarrollar líneas de transporte público

Interreg).

Para acabar, cabe recordar, que desde un

El Eurodistrito del Espacio Catalán Transfron-

punto de vista jurídico, esta iniciativa se en-

terizo es la expresión de la voluntad inequívoca

marca en la legalidad comunitaria vigente, la del

de la Generalitat de Cataluña y de las demás

Reglamento del Parlamento y el Consejo de la

instituciones y organismos que forman parte

Unión Europea sobre la «Agrupación Europea

de él de mejorar las condiciones de vida de

de Cooperación Territorial» (julio de 2006). De

nuestros conciudadanos a través del desarrollo

hecho, existen organismos operativos parecidos

de políticas de cooperación transfronteriza

o cercanos en otras fronteras, especialmente

de proximidad, así como de su implicación

el Eurodistrito «Regio Pamina» entre el norte

decidida en el proceso de construcción y

de Alsacia y el Palatinado-Mittlerer Oberrhein,

cohesión europea mediante la vertebración

pero también por ejemplo la «Plataforma

de una cuenca de vida común a ambos lados

transfronteriza» del Flandes francés y el belga.

de la frontera.

© age FOTOSTOCK

apoyo.

fica compartida.

exterior al conjunto de nuestro espacio,
acciones que llevan a cabo.

socio— de las acciones que reciben su

© age FOTOSTOCK

• Dar una mayor visibilidad y proyección

riedad con las políticas propias de cada

La Universidad de Girona
y la Universidad de
Perpiñán Via Domitia
están trabajando para
presentar un proyecto
Interreg con la ﬁnalidad
de establecer las bases
para la creación de un
Euroinstituto cuya función
será integrar los proyectos
transfronterizos existentes y
potenciar otros nuevos.
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Construcció de l’eurodistricte català
2009 (2) Oliver Saquer
L'Oliver, el nostre cronista d'avui, proposa eixos de
reflexions a partir dels fets polítics, econòmics i mediàtics
a Catalunya Nord. Avui, destaca la nova etapa de
l’eurodistricte català amb la reunió a Figueres divendres 27
de novembre.
Aquesta setmana m’ha cridat l’atenció la nova etapa de
l’eurodistricte català amb la reunió a Figueres de 20
administracions d'una banda i l'altra de les Alberes, que
conformen l' Eurodistricte de l'Espai...>>

Dt. 8 de desembre del 2009

... Català Transfronterer.
Es va comunicar sobretot sobre l’estatut i les noves possibilitats de subvencions:
“Durant la reunió s’han presentat els estatuts de l’entitat per convertir-se en
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). Així fet podrà beneficiar
dels fons europeus de cohesió que permetran tirar endavant projectes conjunts
amb la voluntat de ‘cosir’ la frontera” (Vilaweb 28/11/09). No es va comunicar
tant sobre els projectes de millora de les comunicacions del territori.

EL PUNT (28/11/09) comunicava que es planteja concertar administracions de
banda i banda de l’Albera per resoldre les disfuncions (correus, telèfon...) : “Són
els objectius de l'eurodistricte de l'espai català transfronterer, que prop de vint
administracions d'una banda i l'altra de la frontera van acordar impulsar abans
del febrer en un acte conjunt a Figueres. Resoldre les disfuncions i
problemàtiques en serveis bàsics com ara el de telefonia mòbil o correus seran
les primeres mesures.”. El diari precisa també que es planteja també fer la
potenciació del transport públic per carretera “Un altre dels estudis que ja s'ha
completat és el de la potenciació del transport públic per carretera, amb línies
d'autobús transfrontereres avui dia inexistents. El document considera que hi ha
suficient demanda en aquest sentit, que no es cobreix perquè ni les empreses ni
les planificacions territorials de cada país van coordinades. Fins i tot, l'estudi
analitza els costos que tindria una línia directa entre Girona, Figueres i Perpinyà,
i en recomana una ràpida posada en servei. Per més endavant concreta altres
línies que travessin els Pirineus en altres rutes del Ripollès, la Cerdanya i l'Alt
Empordà. També aconsella millorar la connexió de trens.”

A GenCat.cat (27-11-09) es pot descobrir l’estat de la qüestió de l’organització
(seu administrativa, direcció tècnica, una assemblea de membres adherents;
una mesa i uns òrgans consultius) de l’entitat : “Els estatuts que s'han
presentat avui davant la Unió Europea i dels governs espanyol i francès fixen
els objectius de la nova agrupació i la seva estructura organitzativa. Així, la seu
administrativa de l'AECT Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer s'ubicarà
a Perpinyà, tot i que tindrà oficines de representació tant al nord com al sud de
la frontera. Organitzativament, comptarà amb una presidència i una
vicepresidència que duraran un any i que s'alternaran de forma paritària entre el
nord i el sud. Hi haurà també una direcció tècnica; una assemblea de membres
adherents; una mesa (constituïda paritàriament per 8 membres), i finalment,
uns òrgans consultius, integrats pels membres aherents, membres associats i

pels actors del territori”.

A més d’objectius « específics » citats al principi d’aquesta crònica trobem una
llarga llista d’objectius generals al web de la Generalitat: “Els objectius de la
nova agrupació, fixats en els estatuts, són els següents: * Posar en comú els
projectes turístics de muntanya, esports d'hivern, paquets de turisme cultural i
planificar, conjuntament, les activitats lúdiques en programes culturals de
festivals, teatres o concerts. * Coordinar les planificacions dels pols logístics
existents al voltant de les ciutats de Perpinyà i Girona i complementar les
activitats dels ports i els aeroports * Donar més visibilitat i projecció exterior a
l'Espai Català Transfronterer, explotant de manera conjunta la marca Catalunya
o la marca Pirineus, ja sigui en el camp del turisme o en els productes de la
indústria agroalimentària. En el terreny cultural, organismes com l'Institut
Ramon Llull han de servir per garantir la projecció i difusió de la llengua catalana
* Centralitzar la informació de les ofertes de treball o coordinar la validació i
homologació dels títols professionals per fer més apte el mercat laboral entre un
cantó i l'altre de la frontera administrativa. * Impulsar una xarxa de transport
públic que faci coincidir línies, parades i horaris que responguin a les necessitats
del mercat de treball * Prestar assessorament i assitència als ciutadans i als
agents del territori en matèria de vida quotidiana transfronterera i d'enginyeria
europea a través de les oficines i els seus assessors” .

Oliver Saquer (29/11/2009)
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