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Pròleg 

 
 
 
Aquest treball, que ha estat realitzat entre octubre de 2007 i juliol de 2008, ha estat encarregat a la 
Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) i a la Universitat de Girona (UdG) per la Generalitat de 
Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals. 
 
En el marc de l'estructuració de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronter, aquest estudi té com a 
objectiu acompanyar la definició i l'emergència d'un projecte de territori transfronterer basat en la 
realitat d’una conca de vida compartida entre el departament dels Pirineus Orientals i les comarques de 
la Província de Girona. 
 
Aquest treball es compon inicialment d'un diagnòstic transfronterer inèdit que ha de permetre al futur 
Eurodisticte disposar d'una mirada de 360° i compartida sobre aquest territori. 
 
Aquest coneixement inicial i les constatacions efectuades en aquesta primera part permeten en una 
segona fase presentar els reptes que es posen al territori transfronterer, als quals corresponen un cert 
nombre de temàtiques claus de cooperació transfronterera. Cada temàtica dóna una sèrie de projectes 
transfronterers (en forma de fitxes) que han de constituir un sòcol d'accions concretes a establir, 
responent als diferents reptes identificats pel territori. 
 
En una part final, aquest estudi és també una ocasió per pensar el mode d’organització transfronterera 
de l’ens que tindrà la capacitat de conduir l’Eurodistricte, tant a nivell polític, com tècnic i jurídic. 
 
Aquest estudi ha permès realitzar nombrosos contactes per telèfon i més de seixanta entrevistes amb 
actors de diferents nivells de competència d’una banda i altra de la frontera (la llista figura a l’annex). A 
tot ells s’agraeix la seva col·laboració.  
 
Aquest informe, coordinat per la MOT i realitzat de manera simultània en dos idiomes (francès i català), 
és el treball d’Olivier DENERT, director de projecte a la MOT, de Jean RUBIÓ i de Ludivine SALAMBO 
encarregats de missió a la MOT, de Margarida CASTAÑER i VIVAS, Directora de la Càtedra de 
Geografia i Pensament Territorial de la UdG, d’Obdúlia GUTIÉRREZ i JARAMILLO i de Jaume FELIU i 
TORRENT, investigadors de la UdG. 
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PRIMERA FASE : Estat de la qüestió – diagnòstic del  
territori a través dels seus actors i les seves 

potencialitats 
 
 

INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA : 
 

 
 
 
Síntesi crítica dels documents ja existents: una bibliografia relativament escassa en el tema 
transfronterer  
 

El treball ha consistit primerament en una anàlisi dels documents existents per tal d'evitar realitzar dos 
cops la mateixa feina.  
Es constata que si bé les anàlisis territorials són nombroses a la banda sud catalana o al costat francès 
sobre els aspectes estrictament nacionals dels territoris, no passa el mateix per a les anàlisis 
transfrontereres. Hi ha molt pocs documents en aquest sentit, molt poques anàlisis transfrontereres del 
funcionament comparat dels territoris, el que testimonia l'ampli camp que queda encara per examinar 
sobre aquesta frontera. 
 
Obstacles estadístics importants parcialment superats  
 

Cal assenyalar igualment un problema important a la banda francesa vinculat a l'antiguitat de les dades 
estadístiques per a molts camps sectorials. S'és a la fi del període intercensal, i l'últim cens data de 
1999. També s'ha de dir que per a una sèrie d'aspectes, les dades han caducat totalment, sobretot 
quan al costat sud les dades disponibles són més recents (posades al dia anualment per IDESCAT) i 
les del cens general són de 2001 (Institut Nacional d'Estadística espanyol). 
 
Així, s'ha efectuat un important treball de recerca d'aquestes dades intentant omplir la manca 
d'informació a la banda francesa, on el 20% dels municipis del departament no han estat enquestats 
des de 1999 i ho han de ser aquest any. 
 
Un important treball de camp amb una cinquantena d'actors entrevistats  
 
El treball de camp ha permès una primera identificació de les temàtiques més importants, dels 
projectes ja existents i dels actors clau del territori. 
 
Aquest treball ha permès aprehendre físicament i visualment el territori en tots els seus components, 
especialment les zones frontereres de pas. Més de 50 persones (veure llistat annex) han estat visitades 
i entrevistades tant de la banda nord com de la sud, a escala dels col·lectius locals de diferents nivells, 
en àmbit urbà i rural, a nivell del món socioeconòmic i, de la part francesa, a nivell dels serveis de 
l’Estat . 
 
Aquesta sèrie d'entrevistes ha fet possible no només fer balanç sobre el paper dels diferents actors i la 
seva variable implicació en el tema transfronterer, sinó que també ha estat l'ocasió d'informar sobre el 
projecte d'Eurodistricte Espai Català Transfronterer i de respondre a les seves preguntes, especialment 
sobre l'articulació respecte al seu desenvolupament. Les administracions locals de tots els nivells i en 
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tot el conjunt del territori han estat entrevistades, però també els actors socioeconòmics que juguen un 
paper transfronterer fonamental en aquest espai. 
 
El territori ha estat resseguit per l’equip investigador en nombroses direccions i en el seu conjunt, i 
especialment en els diferents punts de connexió fronterers. 
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I - ELS TEMES DEL DIAGNÒSTIC TERRITORIAL 

 
Objectius : per què un diagnòstic territorial transfronterer ? 
 
- Millorar la comprensió del territori en el seu conjunt i en  les seves parts, el seu funcionament i 
evolucions.  
- Millorar la comprensió de les similituds, les diferències i les complementarietats d’una banda i altra 
de la frontera. 
- Aportar un marc fiable i de referència en el procés d’elaboració de la gestió de l’Eurodistricte. 
 
 
 
La realització d’un diagnòstic territorial transfronterer permet disposar d'una visió actual d’un espai a 
una escala pertinent i dotar-se d’un document que no existia fins ara. 
 
Aquest diagnòstic no té, per tant, intenció de substituir altres visions territorials realitzades fins ara a 
una banda i altra de la frontera (sobretot després de documents de planificació com l'SCOT o el Pla  
Territorial). Ha de permetre aportar un marc fiable i de referència en el procés d'elaboració de la gestió 
de l'Eurodistricte. Ha de permetre igualment comprendre millor el territori en el seu conjunt i en els seus 
diferents components, en el seu funcionament i en les seves evolucions. Finalment, ha de permetre 
millorar la comprensió de les similituds, les diferències i les complementarietats d'una banda i altra de la 
frontera. És sobre aquesta anàlisi territorial duplicada del funcionament dels actors que serà possible 
construir una estratègia territorial transfronterera.  
 
 

A. Dades de l'enfocament global 
 
A continuació es mostren algunes dades generals que seran desenvolupades com a introducció 
d'aquest diagnòstic per tal de situar millor el territori o, més aviat, els territoris que el componen : 
 
- Geografia física del territori 
- Pes demogràfic comparat 
- Estructura administrativa del territori 
- Planificació territorial i projectes de territori 
- «Irrigació» de la xarxa de carreteres transfronterera 
- Esquema de síntesi 
- Proposta de «divisió» per a l'anàlisi territorial i estadística.  
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1. Geografia física del territori 

 
L’Espai Català Transfronterer presenta una certa simetria en la configuració física del seu territori, amb 
una plana litoral i agrícola, especialment al Rosselló i l’Empordà, una zona fronterera més o menys 
muntanyosa (Alberes, Vallespir, Conflent i Cerdanya), i una zona interior dividida en valls: riu Agly, Tech 
i Têt a la banda nord, i Muga, Fluvià i Ter a la banda sud, que separen els massissos gaire importants, 
sobretot al costat nord. 
 
 

Figura 1 : Mapa físic de l’Espai Català Transfronterer 

 
Font: Generalitat de Catalunya 
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Figura 2 : Vall de l’Agly 

 
Font: Google Earth 

 
La principal diferència afecta sobretot al relleu del litoral, més abrupte al costat sud que al costat nord, i 
a una compartimentació més accentuada pels nombrosos massissos a la banda sud del territori, les 
valls principals són quasi totes orientades oest-est. 
 

Figura 3 : Vall del Fluvià 

 
Font : MOT 

 
 
Finalment, l’altiplà cerdà, quelcom al marge de la resta del territori, sobretot al costat nord (amb una 
accessibilitat difícil i a llarga distància de Perpinyà) constitueix un espai transfronterer molt integrat, 
comú i compartit, on la frontera no es materialitza físicament. Hi ha, d'altra banda, l'únic enclavament 
d'un Estat veí (Llívia) dins el territori francès. 
 



   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ÉLABORATION DE SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ – 2008    

13

Figura 4 : Plana cerdana (banda espanyola) 

 
Font : MOT 

 
 
2. Pes demogràfic comparat 

 
 
Els dos territoris que formen l'Espai Català Transfronterer són relativament comparables en el seu pes 
demogràfic en conjunt. 

Figura 5 : Dades demogràfiques globals 
 Superfície 

(en km²) 
Població 2006 

(en nombre d’habitants) 

Catalunya Nord 4.116 427.000 

Catalunya Sud (8 comarques) 6.131 690.500 

Espai Català Transfronterer 10.247 1.117.500 

Font : INSEE, IDESCAT 
 
 
L'armadura urbana està molt més diversificada al costat sud; fet que no és així a la banda nord, on 
l'aglomeració de Perpinyà és l'únic pol urbà d'importància.  
 
El vessant nord està, en efecte, ultra dominat per l'àrea urbana perpinyanesa que no té cap 
competidora en la resta del departament amb una forma de «desert urbà», mentre que a la banda sud, 
la configuració urbana és realment policèntrica, en el marc d'un un sistema urbà català també 
policèntric, prolongació d'aquell estructurat al voltant de Barcelona.  
 
Tot i que Girona en els últims anys ha adquirit un paper fonamental a la regió, el policentrisme és 
encara un dels valors distintius i positius de les comarques gironines que presenta un nombre de 
centres urbans important i ben distribuït, cadascun d’ells amb una àrea comarcal d’influència i amb una 
estructura econòmica pròpia. En els casos de la Selva i del Baix Empordà el policentrisme n’és també 
una característica interna, de manera que les mateixes capitals –Santa Coloma de Farners i la Bisbal- 
queden força mancades de centralitat. Així, totes les comarques gironines compten amb una ciutat o 
més que s’aproxima o supera els 10.000 habitants, un llindar que pot garantir una dotació de serveis i 
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de funcions urbanes important. La major part d'aquestes ciutats han generat al seu entorn un espai 
funcional per sobre dels límits administratius configurant àrees urbanes ben definides.  
 
Aquesta diferència no és anecdòtica sinó fonamental en la comprensió del funcionament de cada 
vessant nacional de la Catalunya transfronterera, de les estratègies de desenvolupament i de les 
tendències observades a una banda i altra de la frontera.  
 
 

Figura 6 : Pes demogràfic de les ciutats 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
 

3. Estructura administrativa del territori 
 
D'entrada, és important anotar que la noció d'intermunicipalitat és molt diferent a una banda i altra de la 
frontera. A França, on la intermunicipalitat és pluritemàtica, els municipis reparteixen i comparteixen  un 
cert nombre de serveis, delegant la seva gestió a una estructura intermunicipal. Aquesta situació de 
gestió pluritemàtica està ben instal·lada des de fa una desena d'anys i és la continuació d'una 
intermunicipalitat de gestió d'un àmbit particular (el que es trobava en el marc dels sindicats 
intermunicipals de vocació única o múltiple). Aquestes estructures intermunicipals actuals tenen 
impostos i fiscalitat propis. La intermunicipalitat es troba inscrita cada cop més en un projecte territorial 
compartit i gaudeix de serveis tècnics específics i d'un executiu polític semblant al de la Comunitat 
d'Aglomeració de Perpinyà Mediterrani.  
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Cal remarcar tanmateix que el territori del departament dels Pirineus Orientals no és el campió de 
l'estructuració intermunicipal, un cert nombre d'espais, sobretot en Fenouillèdes i el Conflent, n'estan 
desproveïts, altres estan molt trossejats, com la comunitat de municipis Pirineus Cerdanya, altres 
formen  enclavaments (el municipi de Cabestany no forma part de la Comunitat d'Aglomeració de 
Perpinyà però està inserida en ella), d'altres, finalment, comparteixen un nombre mínim de 
competències, com la Comunitat de municipis de l'Alt Vallespir, i queden així poc integrats.  
 
A la Catalunya Sud, l’intermunicipalitat pren la forma de mancomunitats i consorcis que fan la funció 
d'estructures de gestió i de mutualització d'un o altre servei sense fiscalitat pròpia, com els sindicats 
intermunicipals a França. Hi ha doncs intersecció territorial i superposició geogràfica dels perímetres 
d'aquestes estructures en funció del sector d'activitat que tracten. És per tant una noció diferent de la 
qual cal tenir plenament consciència. Tanmateix, no cal perdre de vista el paper específic dels Consells 
Comarcals i dels Diputacions que, a falta de tenir totes les seves competències completament 
intermunicipals, asseguren clarament missions de cohesió i de serveis supramunicipals1. 
 
 
 

Figura 7 : Municipis i estructures intermunicipals 

36 consorcis
19 mancomunitats

 
Font : MOT/ Universitat de Girona  

                                                           
1 Consulteu Annex I 
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En general el serveis més comuns que realitzen les mancomunitats són els d'escorxadors, aigua 
potable, sanejament i gestió de residus urbans, tot i que hi ha mancomunitats amb objectius molt 
diversos.  
 
Els municipis mancomunats es concentren en determinats espais com la Cerdanya, bona part del 
Ripollès i el litoral gironí, mentre que a la Garrotxa o el Pla de l'Estany hi ha menys municipis 
mancomunats, en part perquè els consells comarcals en molts aspectes fan aquesta funció.  
 
Pel que fa als consorcis, el seu nombre s'ha multiplicat per dos en els últims set anys, passant de 18 
als 36 existents actualment. Un dels principals motius dels consorcis són els serveis destinats a la 
conservació i gestió del medi ambient, els serveis sòcio-sanitaris, o a la promoció d'iniciatives 
econòmiques, entre d'altres. 

 
 
 
 
 

4. Planificació territorial i territori de projecte 
 
 
A més de les diferents intermunicipalitats presents a una banda i altra de la frontera, el territori 
transfronterer és cobert per un cert nombre de documents de planificació territorial i urbanística : 
Esquemes de Coherència Territorial (SCOT) i Plans Locals d'Urbanisme (AGRADAT) al costat francès; 
Plans Directors Territorials, Plans Territorials Parcials i Plans Directors Urbanístics al costat sud català.  
 
Al costat nord es poden trobar territoris de projecte que en ocasions se superposen als territoris de 
planificació, però amb perímetres diferents. Es tracta del "Pays" i d'un Parc Natural Regional (PNR). La 
juxtaposició d'aquests diferents perímetres d'estructures intermunicipals, de documents de planificació i, 
finalment, de projectes de territori no deixen de crear una certa confusió i una gran complexitat en la 
conducció de les polítiques d'ordenació del territori i de desenvolupament local. 
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Figura 8 : Documents de planificació i  projectes  del territori 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
A la Catalunya Sud, després de dècades de construcció del territori en base a les directrius 
d’instruments parcials (planejament urbanístic municipal i plans sectorials), a partir de 2004 es  
comença a afrontar la qüestió de l’ordenació del territori. Això suposa l'elaboració en poc temps d'un 
nombre important de plans territorials parcials i directors urbanístics que en aquests moments encara 
estan en procés de redacció o aprovació. Dins d'aquests plans cal destacar, per la seva repercussió, el 
Pla director urbanístic del sistema costaner (PDUSC), un instrument de caràcter supramunicipal que té 
com a objectiu la preservació dels sòls de la façana marítima que encara no han sofert un procés de 
transformació urbanística significatiu, situats en la franja de 500m d’amplada aplicada en tot el litoral 
català.  
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5. Espais naturals protegits dins l’Espai Català Transfronterer 

 
 
L’Espai Català Transfronterer inclou un cert nombre d’espais naturals protegits. A la banda nord, l’espai 
natural més important és el PNR Pirineus Catalans. Aquest tipus d'estructura específicament francesa 
permet combinar un desenvolupament local harmoniós, combinant desenvolupament econòmic i 
sostenibilitat en el marc d'un projecte de territori. És, així doncs, un parc natural habitat. Aquest territori 
tenia més de 21.000 habitants el 1999, el que representa el 5,3% de la població del departament front  
al 33% de la seva superfície, és a dir, un espai molt poc poblat.  
 

D'altra banda, existeixen 11 reserves naturals a la Catalunya Nord protegint els espais de patrimoni 
natural més remarcables. Aquests territoris estan administrats per la Federació de les Reserves 
Naturals Catalanes2 (FRNC). 
Algunes d'aquestes reserves són frontereres però no participen en la gestió transfronterera d'un espai 
natural (per exemple, la reserva natural de la Fôret de la Massane i el Paratge de l'Albera). 
 
Finalment, cal citar alguns espais naturals administrats pel Consell General dels Pirineus Orientals, 
d'altres pel Conservatoire du Littoral i altres llocs classificats3.  
 

Figura 9 : Espais naturals protegits 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
                                                           
2 Associació 1901, creada el 1991 per tal de posar en comú mitjans humans i tècnics sobre les reserves naturals del 
departament dels Pirineus Orientals.  
3 Aquests espais no són cartografiats a la Figura 9 
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Les comarques gironines compten amb 204.500ha d'espais protegits sota la figura del Pla d'Espais 
d'Interès Natural (PEIN). Aquesta xifra representa un 33,4% del total del territori. La declaració com a 
espai d'interès natural té unes repercussions de protecció que es limiten a una classificació del sòl com 
a no urbanitzable. D'altra banda, tots els espais han de passar per un tràmit de delimitació i un pla 
especial que en molts casos encara continuen pendents de realitzar-se.  
 
Alguns d'aquests espais tenen un nivell més alt de protecció a partir d'altres figures com la de parc 
natural, que intenta compatibilitzar la conservació del valors naturals amb l'aprofitament ordenat dels 
seus recursos i l'activitat dels seus habitants. És el cas dels parcs naturals de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, del Cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empordà. Altres espais amb figures que s'apliquen a 
àmbits més reduïts són les reserves naturals de la Muga-Albanyà i de la riera d'Arbúcies, la reserva 
marina de les illes Medes o el paratge natural d'interès nacional de l'Albera. 
 
 

6. «Irrigació» de la xarxa de carreteres transfronterera 
 
 
Sobre aquest territori, cohabiten un servei de llarga distància amb l'autopista A9 la Jonquera-el Pertús o 
la N22 a Andorra (eix Toulouse-Andorra-Barcelona), amb un servei de proximitat per Cervera, les 
carreteres de la Cerdanya, els colls del Vallespir i la RD900 del Pertús. 
 
Els passatges fronterers més freqüentats es reparteixen entre la Cerdanya, sobretot amb la 
particularitat  de Llívia, municipi català enclavat en territori francès, i el passadís del Pertús -la 
Jonquera. Els altres passatges fronterers tenen una freqüentació més feble a conseqüència de 
carreteres de més difícil accés (per exemple, la RD 914/N-260 de Cotlliure a Portbou o del Coll d'Ares). 
 
Cal remarcar la importància del trànsit, alhora transfronterer i transnacional, de l'autopista E15, del qual 
un terç correspon a vehicles pesats.  
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Figura 10 : Infraestructures viàries :  punts de pas limitats i fluxos no només de proximitat 

 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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7. Esquema de síntesi 

 
En el territori de l'Espai Català Transfronterer es pot diferenciar entre una zona litoral dinàmica, 
delimitada pels tres principals pols urbans que són Perpinyà, Figueres i Girona, i una zona considerada 
més «deprimida», menys poblada, i situada en la part més muntanyosa del territori transfronterer. 
 
Tret dels tres pols urbans citats i del policentrisme urbà característic del costat sud, esmentat 
anteriorment, la façana litoral concentra també la majoria de les àrees urbanes de més de 10.000 
habitants (Canet-en-Roussillon, Argelers, Roses, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Blanes-
Lloret de Mar). Algunes d'aquestes ciutats formen part d'un sistema urbà consolidat (Canet al si de 
l'aglomeració de Perpinyà) o en curs de consolidació (Roses en el sistema urbà de Figueres).  
 
Es constata igualment que la part sud de l'espai transfronterer està millor interconnectada amb 
carreteres secundàries est-oest i passadissos d'escala supraregional connectant les principals ciutats a 
Barcelona (Puigcerdà, per exemple, se situa a dues hores per carretera de la capital catalana via túnel 
del Cadí, a una distància de 156 km). Pel contrari, al costat nord, si Perpinyà i la part oriental del 
departament que es troba en la seva òrbita estan ben connectats a l'eix Barcelona-Girona-Montpellier 
(traçat del futur TGV), la part cerdana, gaire enclavada al costat francès, sembla paradoxalment més 
propera a un eix Toulouse-Barcelona que lligada a la prefectura del departament. 
 
Finalment, les zones transfrontereres més integrades dins d'aquest espai són la Cerdanya, el Coll del 
Pertús i el litoral rocós. Aquestes zones són les més transitades per fluxos transfronterers de proximitat, 
ja sigui per raons professionals o per compres. La zona «deprimida» és la menys integrada a nivell 
transfronterer, a causa sobretot de la dificultat d'accés per carretera (2 punts de pas fronterer) i la 
presència d'un relleu que constitueix un obstacle natural per a les comunicacions transfrontereres (però 
és sobretot el seu allunyament dels pols urbans fronterers que és la causa de la relativa «estanquitat» 
transfronterera d'aquesta zona). 
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Figura 11 : Esquema del funcionament territorial de l'Espai Català Transfronterer  

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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8. Proposta de « divisió » 

 
La divisió proposada per a l’anàlisi territorial i que té com a objectiu constituir territoris de referència, 
especialment sobre el pla estadístic i els projectes de territori, en el marc d'aquest estudi, reprèn de la 
banda nord la dels territoris del SCOT Plana del Rosselló, SCOT Litoral sud, així com altres quatre 
« conques » que tenen una certa coherència des del punt de vista del seu funcionament territorial i de 
la seva història: 

- el Fenouillèdes, constituït per la regió natural del mateix nom, així com per la part nord del 
departament no inclosa en el SCOT Plana del Rosselló. 

- el Conflent, articulat al voltant de Prada. 
- L'Alt Vallespir, constituït per les comunitats de municipis Vallespir i Alt Vallespir. 
- la Cerdanya-Capcir, constituïda per les comunitats de municipis Pirineus-Cerdanya i Capcir-Alt 

Conflent. 
 
A la banda sud s'ha utilitzat la divisió administrativa ja existent de les vuit comarques: Alt Empordà, Baix 
Empordà, Cerdanya, Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Ripollès i la Selva. 
 
 

Figura 12 : Zones de divisió per a l'anàlisi territorial 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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B. Dinàmiques demogràfiques divergents 

 
 
Aquest primer mapa demogràfic mostra similituds quant a la distribució de la població d'una banda i 
altra de la frontera, amb puntes de densitat entorn a les dues principals ciutats i en les zones litorals, tot 
i que les comarques més al sud, al voltant de Girona, estan també molt poblades.  
 
Finalment, les zones d'interior tenen una densitat de població molt més baixa, especialment al costat 
francès, on les zones de muntanya de l'Alt Vallespir, del Conflent, de la Cerdanya-Capcir i fins i tot dels 
Fenouillèdes, amb relleu menys escarpat, estan molt poc poblades. 
 
 

Figura 13 : Densitat de població, 2006 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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El següent mapa il·lustra l’evolució demogràfica al llarg del període precedent 1990-1999 al si de cada 
territori pres en consideració. Es remarca la forta similitud en el transcurs d'aquest període de l'evolució 
a una banda i altra de la frontera, amb una zona litoral (Rosselló, Baix Empordà i Selva) en net 
creixement i una zona central o interior en estancament, fins i tot en retrocés (Alt Vallespir i Ripollès). 
Finalment es remarca la unitat en l'evolució positiva de la Cerdanya en el transcurs d'aquest període. 
 
 
 

Figura 14 : Evolució demogràfica, 1990-1999 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 

Un creixement natural relativament feble, fins i tot negatiu  
 
L’evolució del creixement natural en l’Espai Català Transfronterer mostra una forta similitud en una part 
i d'altra de la frontera. L'Espai Català Transfronterer és un territori on el nombre de defuncions és 
clarament superior al de naixements. En el transcurs del període 1990-1999, el saldo natural és 
globalment negatiu en aquests espais, i més en els que se situen a l'interior, com el Ripollès, l'Alt 
Vallespir o el Conflent. També s'observa fins i tot un saldo natural negatiu en les zones litorals com en 
el sector Costa Vermella - contraforts de les Alberes, que acull sobretot persones grans (veure un saldo 
migratori fort en el mapa següent). El departament dels Pirineus Orientals és d'altra banda a nivell 
nacional francès el 16è sobre 100 amb el saldo natural més feble. 
. 
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Les zones urbanes, com el Gironès, el Rosselló i en particular la Selva, són les més dinàmiques en 
aquest sentit. 
 
Finalment, el dinamisme demogràfic de la Cerdanya francesa al llarg d'aquest període es distingeix de 
la resta del massís i de la seva banda sud, en part en relació a la presència d'un cert nombre de 
parelles joves espanyoles, que s'instal·len al costat francès a causa d'un preu del sòl i de l'habitatge 
menys elevat que al costat sud.  
 

 
 

Figura 15 : Evolució demogràfica 1990-1999 deguda al saldo natural 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
Un espai que atreu nombroses poblacions exteriors  
 
En relació al saldo migratori, és important observar la inversió del fenomen respecte al saldo natural. 
L'Espai Català Transfronterer és una zona molt atractiva als dos costats de la frontera : el saldo 
migratori ha estat globalment positiu sobre el conjunt del territori incloent-hi l'interior, sobretot a la 
banda nord. L'única tendència negativa d'aquest període és al Ripollès. Aquestes xifres de saldo 
migratori són fins i tot una mica més elevades a la banda francesa en el transcurs d'aquest període 
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1990-1999. La costa Vermella confirma el seu poder d'atracció i la seva vocació de zona d'estiueig per 
a una població diversa : jubilats però també persones en dificultat.  
 

 
Figura 16 : Evolució demogràfica 1990-1999 deguda al saldo migratori 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
Un creixement demogràfic recent molt positiu, especialment a la banda sud 
 
En relació al període més recent, 1999-2006, s'observa un creixement global positiu i important del 
conjunt de l'espai transfronterer: + 1,2%/any pel departament dels Pirineus Orientals (contra + 0,6%/any 
a  nivell nacional); + 2,1%/any a Catalunya i prop del 3,5%/any per a les comarques gironines, amb la 
Cerdanya que presenta un creixement molt important a nivell demogràfic. 
 
El creixement de Girona província té com a únic motor un saldo migratori molt positiu. Aquest territori 
s'ha beneficiat de dos fenòmens: 
 
1. La difusió des de l'àrea metropolitana de Barcelona (com a màxim exponent la comarca de la Selva). 
 
2. La immigració estrangera (però bàsicament extracomunitària). S’ha passat de 34.448 estrangers el 
2000 (el 6,1% de la població total) a 133.268 (18,8%) el 2007. Les comarques amb percentatges més 
alts són l'Alt i el Baix Empordà (24,3% i 19,9% respectivament) i les que menys el Ripollès (7,5%) i el 
Pla de l'Estany (12,2%).  
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Des de fa quasi dues dècades les comarques gironines són un territori important de recepció 
d’immigració de persones procedents de països no pertanyents a la Unió Europea: Magreb i Àfrica 
subsahariana; i en els últims anys d'Amèrica Llatina; i països de l’Est d’Europa. Com a referència de la 
importància d’aquest fenomen només cal dir que la de Girona és una de les províncies de l’Estat amb 
un major percentatge de població d’aquestes procedències.  
El creixement i l’estructura econòmica d’una bona part dels municipis ha afavorit l’arribada 
d’immigració, atreta per un tipus de llocs de treball de poca qualificació que no es cobreix amb mà 
d’obra local (determinats tipus de serveis turístics, la construcció i l’agricultura). També cada vegada 
més el servei domèstic i alguns sectors industrials són coberts per aquesta població. 

 
 

Figura 17 : Evolució demogràfica 1999-2006/7 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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El gràfic següent permet comprovar una ruptura en l'evolució del creixement demogràfic entre el costat 
nord i el costat sud en el transcurs dels dos decennis precedents. Així doncs, des de 1999 la Catalunya 
Sud ha conegut un allunyament del seu ritme demogràfic respecte a la Catalunya Nord. 
 
 

Figura 18 : Dinàmiques demogràfiques divergents 
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Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
Una població jove poc present en aquest territori 
 
Malgrat l'obstacle estadístic del període de referència, és interessant veure que, globalment, l'Espai 
Català Transfronterer no és un espai de població jove en relació a la mitjana nacional dels països de 
pertinença : la taxa de població de menys de 20 anys és alguns punts inferior a la del conjunt de França 
(taxa nacional del 25%). 
 
Les zones amb població més jove són la plana del Rosselló, al voltant de l'aglomeració de Perpinyà on 
nombroses parelles joves s'instal·len per raons de proximitat a la seva feina, però també la Cerdanya 
francesa que remarca l'atipisme del seu comportament demogràfic amb una  taxa de població de 
menys de 20 anys propera a la mitjana francesa (això està relacionat en part a un moviment de parelles 
joves cerdanes espanyoles que s'instal·len al costat francès). 
A la banda sud, són sobretot  les comarques gironines del sud les més joves i dinàmiques des d'un 
punt de vista demogràfic. Finalment, es poden observar zones en fase d'envelliment, les més 
enclavades com el Ripollès i l'Alt Vallespir, que comparteixen una vegada més característiques 
demogràfiques comunes. 
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Figura 19 : Pes de la població de menys de 20 anys, 1999 França/2005 Espanya 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
 
Una població envellida 
 
Si la part nord del territori transfronterer posseeix la proporció de població de menys de 20 anys més 
important, també es caracteritza per un pes de la població de més de 75 anys més important, sobretot 
a la zona interior central (Fenouillèdes, Conflent i Alt Vallespir). Aquesta taxa és més feble a la 
Cerdanya però també al litoral gironí i més encara al sud de la província de Girona. És interessant 
remarcar que la proporció dels adults en edat de ser actius, no cartografiada aquí, és més important al 
costat sud, sobretot a l'extrem sud de les comarques gironines, i està lligat al seu dinamisme econòmic. 
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Figura 20 : Pes de la població de més de 75 anys 1999 França/2005 Espanya 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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Síntesi : demografia 
 
- Característiques globals properes : 
Existeix una simetria transfronterera en nombroses característiques i dinàmiques, amb un gradient est-
oest vinculat a la configuració geogràfica dels llocs : zona de muntanya, plana litoral... 
S'observa també una dinàmica demogràfica de la Cerdanya francesa lligada en part a la de la baixa 
Cerdanya (fluxos residencials d'Espanya cap a França). 
Les característiques de les evolucions a banda i banda de la frontera són semblants encara que, com 
s'ha vist, s'ha produït un allunyament del nord en relació a la forta acceleració del sud des de l'inici 
dels anys 2000. 
 
 
-Un creixement encara més fort al sud que al nord 
L'atracció del nord és real : entre 1999 i 2006, el departament dels Pirineus Orientals és el 4t a nivell 
nacional en termes de creixement demogràfic, però la província de Girona ho és encara més, amb un 
creixement dels més forts d'Espanya. 
 
- Els motius d'aquest creixement diferents entre el nord i el sud (immigració per treball al costat 
sud, heliotropisme al costat nord) 
Si la gent s'instal·la a la banda nord per raons vinculades a un cert heliotropisme que atreu jubilats i 
actius a final de carrera, Catalunya nord atreu també tota una part de població a l'atur que té el 
sentiment de que la precarietat serà menys difícil si es viu al sol (amb conseqüències en matèria 
d'instal·lació a l'any en càmpings del litoral, en els “casots” al voltant de Prada i de Céret) o al centre 
antic de Perpinyà. 
L'atracció de la Catalunya sud,  per la  seva banda, es basa en part en un heliotropisme, sobretot al 
litoral, en relació a les poblacions que vénen d'Europa del nord, però també en el creixement 
econòmic, en particular vinculat al sector de la construcció, que ha atret nombrosa població exterior. 
Una part  correspon a població immigrada estrangera, que ha augmentat de forma important des de fa 
una desena d'anys, amb conseqüències en matèria d'integració degut a una afluència massiva en un 
període curt. 
 
-Dinàmiques relativament autònomes sobre el model transfronterer 
Aquest creixement demogràfic té igualment conseqüències en matèria de producció d'habitatges, que 
ha tingut rècords al costat sud. 
 
- La «confrontació» del « nord » d'un país i del « sud » d'un altre 
El sud mediterrani de França funciona en certa manera com altres «sud» de països europeus 
(economia residencial i agrícola), mentre que les comarques gironines es consideren com un «nord » 
(més industrial i dinàmic en l'aspecte econòmic). 
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Una interpenetració residencial relativament feble 
 

 
Si bé s'han constatat similituds en matèria demogràfica, els dos vessants són, no obstant això, molt 
autònoms l'un respecte a l'altre en aquest aspecte, existint una interpenetració residencial relativament 
feble al si de l'espai català transfronterer. 
S'ha citat l'existència de 8.700 espanyols residint al costat francès i 5.800 francesos residint al costat 
sud el 1999. 
 
En relació als 8.700 espanyols, són principalment persones instal·lades a França des dels anys 1930 
(guerra civil espanyola), arribades majoritàriament entre els anys 1950 i 1960 i que han conservat la 
seva nacionalitat espanyola. La seva presència no està per tant inscrita en una lògica transfronterera 
recent, a excepció dels residents espanyols recentment instal·lats a la Cerdanya francesa,  el nombre 
del quals sembla en fort creixement, vinculat a un cost atractiu de l'habitatge. El seu volum no apareix 
en el mapa ja que la seva evolució és recent i la seva presència al costat francès es limita sovint a una 
part de la setmana. La multiplicació del nombre d'alumnes del sud inscrits a les escoles de la banda 
francesa mostra, malgrat tot, una tendència a l'alça en aquesta frontera. 
 
Per la seva banda, els francesos que resideixen al costat sud corresponen a una població més variada. 
Es tracta de jubilats que s'han instal·lat en el litoral de la Costa Brava, sobretot a l'Alt Empordà, 
especialment en el moment en que l'habitatge espanyol era molt menys car que al costat francès, i 
d'actius que s'instal·len al costat sud per raons econòmiques, en particular comerciants que han obert 
la seva empresa al costat sud, amb una la implantació molt forta a l'Alt Empordà, al llarg de l'eix la 
Jonquera-Figueres. 
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Figura 21 : Nombre d’espanyols que resideixen als Pirineus Orientals i nombre de 
francesos que resideixen a la Província de Girona 

 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 

Total de la província 
de Girona 
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Preus del sòl i de l'habitatge  
 

La part litoral de l'espai català pateix una feble interpenetració residencial, el que distingeix aquesta 
porció fronterera de la costa basca franco-espanyola amb una integració residencial transfronterera 
més forta. 
 
Una sèrie de raons expliquen aquesta feble interpenetració residencial : 

- la mateixa configuració geogràfica, amb una frontera de la qual els efectes són de vegades 
accentuada pel relleu i uns centres econòmics no directament adossats a la frontera, 
- unes infraestructures de transport col·lectiu transfrontereres mediocres, fins i tot inexistents, 
- i, finalment, unes diferències en matèria de preus del sòl i de l'habitatge tan febles (veure mapa 
següent) que no empenyen els habitants d'un vessant a fer el pas per instal·lar-se a l'altra banda 
de la frontera i fer un estalvi econòmic, a excepció de a la Cerdanya . 

 
Figura 22 : Comparació de preus del sòl en el litoral català transfronterer, 2006 

 
Font : MOT a partir de dades FILOCOM i Generalitat de Catalunya 
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C. Una relació amb l'habitatge molt diferent a una banda i altra de la 

frontera 
 
 

És interessant observar la dinàmica de l'habitatge en el marc de l'Espai Català Transfronterer, donat 
que és sobre aquesta que s'ha fonamentat part del dinamisme econòmic sudcatalà des de fa una 
desena d'anys. A més, encara que pertanyen a una mateixa àrea cultural transfronterera, la relació amb 
l'allotjament varia molt a un costat o altre de la frontera, per finalment acostar-se més a les actituds i 
posicionament nacionals sobre aquest tema (ritmes de construcció, formes urbanes i arquitectòniques, 
relació amb la propietat...).  
 
 
Un ritme de construcció sostingut a la banda nord però lluny del frenesí de la banda sud 
 

El ritme de construcció a una banda i altra de la frontera és alimentat alhora per un saldo migratori fort i 
per una demanda de residència secundària (sobretot a la banda nord). Aquest és important al costat 
nord, però lluny del frenesí del costat sud.  
 

 Nombre d'habitatges autoritzats als 
Pirineus Orientals 

1999 3.171 
2000 3.684 
2001 3.810 
2002 3.708 
2003 4.780 
2004 4.115 
2005 5.342 
2006 4.945 

Font : SITADEL 
 
A la banda nord, el 1999 eren autoritzats 8,07 habitatges per cada 1.000 habitants i 11,6 per cada 
1.000 habitants el 2006, amb una part d'habitatges col·lectius (plurifamiliars) produïts que arriba gairebé 
a la paritat amb l'habitatge individual (unifamiliar), contràriament a les pràctiques anteriors en aquest 
espai.  
 
És important subratllar que els Pirineus Orientals se situen molt per sobre de la mitjana nacional en 
matèria de taxa de producció d'habitatge, i en relació sobretot a la proporció de residències secundàries 
construïdes, que representen entre un 15% i un 25% del construït segons els anys. 
 

A la província de Girona, malgrat una diferència de definició (es parla més d'allotjaments acabats que 
de començats), les taxes, que van d'11,7 per 1.000 habitants el 1999 a 20,2 per 1.000 habitants el 
2006, multipliquen per dos la taxa de producció dels Pirineus Orientals en el mateix període.  
 

 Nombre d'habitatges construïts a les 
comarques gironines 

2000 8.178 
2001 9.579 
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2002 9.942 
2003 10.123 
2004 10.695 
2005 12.134 
2006 13.902 

Font : IDESCAT 
 
Aquesta evolució constructiva té la seva correspondència amb l’evolució general de l’economia, de la 
qual la construcció n’és evidentment una part fonamental.  
Des de l’aparició del turisme a les comarques gironines la segona residència ha estat molt present, 
però en els últims anys ni tan sols aquesta sembla ser suficient per explicar el fenomen del boom 
constructiu. És evident, doncs, que la demanda d'habitatge prové també d’altres fenòmens: començant 
per l’extensió de l’habitatge com a forma d’inversió –afavorida en el seu moment pel comportament de 
la borsa, dels tipus d’interès, per la implantació de l’euro,...-. Però hi ha també altres factors molt 
importants, com la necessitat de moltes famílies de millorar el seu habitatge, en un país on el parc no 
ha estat de massa qualitat, en correspondència amb una societat històricament pobra; com l’arribada al 
mercat de l’habitatge de propietat, afavorida pel baix cost de les hipoteques, de les generacions plenes 
dels anys seixanta/setanta; o com la marcada disminució de la dimensió de la unitat familiar (les llars 
unifamiliars a les Comarques Gironines han passat de representar el 14,9% al 25,6% entre 1991 i 
2001). 
 
 
 

Figura 23 : Habitatges totals construïts per comarques, 2000-2006. Província de Girona 
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Font : IDESCAT 

 
En aquests gràfics que presenten per a les comarques gironines la producció d'habitatges en valor 
absolut i en taxa per habitant, es pot observar que en el primer cas, és essencialment el sud de la 
província, el més poblat i el més dinàmic des d'un punt de vista econòmic, el que ha experimentat els 
creixements més forts en matèria de producció d'habitatge, mentre a l'interior continua sent més feble i 
estable. 
 
Per la seva banda, el gràfic de les taxes mostra la posició particular de la Cerdanya, amb una taxa de 
construcció molt per sobre de la resta de comarques, degut al gran nombre de residències secundàries 
realitzades (sobretot per als esports d'hivern) destinats als barcelonins. 
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Figura 24 : Habitatges construïts per 1.000 hab per comarques, 2000-2006. Província de Girona 
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Font : IDESCAT 

 
 
Un mode d'extensió urbana i de formes arquitectòniques diferents 
 
Existeix finalment una diferència cultural en la forma dels habitatges, majoritàriament individuals 
(unifamiliars) a la banda nord, i col·lectius (plurifamiliars) al costat sud, fins i tot si per ara estan 
disponibles poques xifres sobre aquest tema a escala de comarques gironines. 
 

Figura 25 : Pes dels habitatges individuals 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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Aquesta important diferència en el mode de construcció i d'aprehensió de la producció de l'habitatge i 
de l'ordenació podria, d'altra banda, constituir un tema d'intercanvi i de cooperació transfronterera entre 
els dos vessants, especialment sobre les conseqüències en termes de mitage4 i de difusió urbana que 
aquesta producció d'habitatges unifamiliars pot tenir al costat francès i sobre els mètodes utilitzats a la 
banda sud. Tanmateix, s'observa un creixement dels habitatges col·lectius dins la producció total dels 
Pirineus Orientals. La seva proporció ha passat del 18% del total de la producció d'habitatges el 1999 al 
49% el 2006, la majoria residències secundàries. L'atracció per la casa unifamiliar continua sent 
malgrat tot, a la banda nord, el referent cultural principal : les parcel·les representen el 66% de les 
transaccions dels terrenys per construir al conjunt del departament dels Pirineus Orientals. Es tracta de 
cases, d'arquitectura mediterrània bastant estandarditzada, adossades o properes unes a les altres en 
distribucions on cadascú es «protegeix» darrere de murs de formigó força alts, que contribueixen molt a 
compartimentar el paisatge urbà amb espais públics quasi inexistents. 
 

 
Figura 26 : Exemple de producció en parcel·la banda nord 

 
Font : MOT 

 
 

Des de fa cinquanta anys, l'essencial de la urbanització és tradueix majoritàriament sota la forma 
d'extensions urbanitzades, concentrades en distribucions al voltant dels nuclis antics més densos 
(veure figures 26 i 27). 
 

                                                           
4 proliferació no controlada de construccions en medi rural o periurbà” 
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Figura 27 : Exemple de difusió urbana (Pontella) 

 
Font : Google Earth 

 
Figura 28 : Exemple de difusió urbana (Cabestany) 

 
Font : Google Earth 
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…de l'habitatge plurifamiliar al sud 
 
És interessant observar que al sud, la tendència és al fenomen invers. Les dades reflecteixen que 
progressivament, en total, els habitatges plurifamiliars (col·lectius) tendeixen a perdre pes, tot i que la 
producció d'allotjaments col·lectius continua sent àmpliament predominant (representen prop de 70% 
del total) 5 . A més, es constata que és en els municipis petits integrats dins d'àrees urbanes on s'ha 
construït la major part dels nous habitatges, sempre en termes relatius, amb una densitat menor, ja 
siguin habitatges unifamiliars o col·lectius. 
 
En les últimes dues dècades s'ha produït una veritable transformació del territori gironí. L’aspecte més 
contundent de la transformació és l'extensió de la urbanització –degut a la difusió de l’habitatge, però 
també de l'activitat productiva: polígons industrials, activitats terciàries...- que dilueix un sistema de 
ciutats i pobles molt ben definit i clar en la diferenciació urbà/no urbà. En els últims 20 anys 
pràcticament totes les ciutats es transformen en àrees urbanes i algunes d’aquestes en continus 
urbans. En termes relatius és una transformació profunda del dinamisme constructiu dels municipis 
turístics de muntanya i d’algun dels de segona línia de costa. 
 
 
  

Figura 29 : Exemple de producció urbana en habitatges unifamiliars adossats a Sant Julià de 
Ramis (Gironès) 

 
Font : www.habitaclia.com 

 
 
 

                                                           
5 Veure el discurs de la difusió urbana. 



   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ÉLABORATION DE SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ – 2008    

42

Figura 30 : Exemple de producció urbana en habitatges col·lectius  
(o plurifamiliars) a Sarrià de Ter (Gironès) 

 
Font : Acciona Inmobiliaria  

 
Figura 31 : Exemple de producció urbana en habitatges col·lectius  
(o plurifamiliars) a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

 
Font : Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols  

 
 
 
Una relació diferent amb la propietat de l'habitatge 
 
La diferència cultural és molt forta a una banda i altra de la frontera en relació a la propietat de 
l'habitatge. Aquesta és ultra majoritària a Espanya igual que a la província de Girona, amb les 
conseqüències que això ha pogut generar en termes d'endeutament de les llars. A la banda nord, ha 
esdevingut bastant majoritària, per sobre de la mitjana francesa.  
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Figura 32 : Pes dels propietaris de la seva residència principal 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
Com s'ha pogut veure, aquesta voluntat d'accés a la propietat és encara més massiva en la mesura 
que afecta especialment a la generació del baby boom postfranquista en edat de fer-se propietària. 
 
Una presència i una acceptació contrastades de l'habitatge social 
 

Existeix també una diferència cultural molt forta en relació a l'habitatge social i a la seva definició. Si a 
França correspon sobretot a l'habitatge social de lloguer, aquest tipus d'habitatge és infreqüent al costat 
sud. Als Pirineus Orientals està moderadament desenvolupat, en net augment aquests últims anys, i 
amb una difusió d'aquest tipus de producte més enllà de l'àrea urbana perpinyanesa pròpiament dita.  
 

L'habitatge social al costat sud català és, de fet, l'habitatge anomenat públic, amb accés a la propietat 
però amb condicions avantatjoses que varien en funció del nivell de recursos de la llar. El concepte 
francès d'habitatge social és poc conegut, fins i tot si interessa molt a la Generalitat de Catalunya que 
intenta multiplicar l'oferta (de l'accés social o del lloguer social) i que parteix pràcticament de zero en la 
matèria, sobretot a les comarques gironines. Els inspiradors d'aquesta política recent de producció 
d'habitatge a costos controlats, declinats en nombrosos plans recents, són la Comunitat Autònoma del 
País Basc i França. Aquest tema és interessant ja que pot suscitar un intercanvi de pràctiques i de 
saber fer en transfronterer.  
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Figura 33 : Exemple d'habitatge públic a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) 

 
Font: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 
El gràfic següent no fa constar els estocs en matèria d'habitatge social ja que aquests últims, 
globalment amb accés a la propietat a la banda sud, no són conservats en les estadístiques d'estocs 
d'allotjaments. En aquestes condicions, la part francesa disposa d'allotjaments «protegits» molt més 
nombrosos en estoc que la part sud. 
 
 

Figura 34 : Percentatge d'habitatge públic construït entre 1999-2006 

3,4 3,2
1,5

24,2

6,9

2,7 2,4
4

6,2

0

5

10

15

20

25

30

Alt
Empordà

Baix
Empordà

Cerdanya Garrotxa Gironès Pla de
l'Estany

Ripollès Selva P-O
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Sobresurt en aquest gràfic l'alt percentatge de la comarca de la Garrotxa (24,2% sobre el total 
construït), condicionat bàsicament per una actuació a la ciutat d'Olot entre els anys 2000 i 2003, amb 
una important promoció d'habitatge públic (apartaments) destinat a la gent gran.  

Unes residències secundàries molt presents 
 

El pes de les residències secundàries és important a una banda i altra de la frontera, a excepció de a la 
Garrotxa i a les comarques més properes a Girona. Es pot observar la seva concentració sobre el litoral 
però també a la Cerdanya. 
 
 

Figura 35 : Pes de les residències secundàries 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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La taula següent mostra el pes de les persones domiciliades a Espanya entre els propietaris 
d'habitatges als Pirineus Orientals; es pot observar com els espanyols són molt poc presents en el 
litoral rossellonès i en la zona central, excepte a la Cerdanya i a una petita part del Vallespir on 
posseeixen el 10% de les residències secundàries unifamiliars i el  7% de les col·lectives. 
 
 
 
 

Figura 36 : Pes  de les persones domiciliades a Espanya entre els propietaris 
d'habitatges als Pirineus Orientals 
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Figura 37 : Projectes immobiliaris sudcatalans a la Cerdanya francesa 

 
Font : MOT 

 

La foto precedent il·lustra bé el boom immobiliari que coneix Cerdanya (aquí francesa) on dels 
projectes, realitzats per promotors espanyols en destinació d'Espanyols floreixen des de fa una desena 
d'anys. 

Les mapes següents ensenyen bé la presència dels Catalans del sud sobre el mercat immobiliari de la 
residència secundària a Cerdanya francesa. Aquests propietaris que resideixen a Espanya són 
propietaris a 20% de la part de residències secundàries en habitage col·lectiu i de 16% en individual el 
2007.En certs municipis, aquests propietaris posseeixen fins a més de 80% del parc de les residències 
secundàries (Santa Léocadie). Aquest moviment va ampliant-se des del començament dels anys 2000.  

El nombre de propietaris espanyols va augmentar fortament entre 2003 i 2007 : per a les residències en 
habitatge col·lectiu, la seva presència va créixer considerablement (de +10% en general a +73% (Font-
Romeu), fins i tot +100% (Osséja). Aquest reforç de la seva presència es troba igualment en matèria de 
residències secundàries en individual on la seva progressió ha estat encara més forta : el seu nombre 
ha estat sovint multiplicat per 4 o 5, sobretot en Estavar o Osséja on els Catalans són ultramajoritaris 
en el mercat de la residència secundària. 
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Figure 38 : Pes  de les persones domiciliades a Espanya entre els propietaris d'habitatges 

individuals a Cerdanya francesa (2007) 

 
Source : MOT, FILOCOM 

 
Figure 39: Pes  de les persones domiciliades a Espanya entre els propietaris d'habitatges 

col·lectius a Cerdanya francesa (2007) 

 
Source : MOT, FILOCOM 
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D. Treball i desenvolupament econòmic : uns territoris que s'han 

allunyat en les seves característiques i en les seves dinàmiques  
 
 

1. Sectors d'activitat  
 
Si bé l'agricultura continua sent a la banda nord un sector relativament important i amb un pes en 
l'economia local superior a la mitjana nacional, la majoria de la població treballa en el sector terciari 
(administració, serveis, distribució i turisme). En els anys 70, el litoral rossellonès (el Barcarès, Canet, 
Saint-Cyprien) ha conegut una reconversió turística important que ha portat al desenvolupament de 
l'economia residencial, utilitzant nombrosos treballadors estacionals mentre que la Catalunya Sud ha 
privilegiat el desenvolupament de l'hostaleria, molt més creadora de llocs de treball perennes. Així, els 
Pirineus Orientals es caracteritzen avui per la importància del pes del treball estacional que representa 
el 16% dels llocs de treball (contra el 7,6% a nivell nacional), tant en el sector turístic com a l'agricultura 
(collita de fruita, veremes...)  
 

Les comarques gironines, com Catalunya, han seguit la tendència de la gran majoria d’economies 
avançades cap a la terciarització, en detriment de la indústria que ha perdut pes tant en l’ocupació com 
en l’aportació al PIB. Les activitats agràries resten com a molt minoritàries, si bé continuen tenint un pes 
important en algunes comarques. Però, com s’ha dit, el sector que genera més ocupació, el 62% del 
total, és el calaix de sastre del terciari. Un sector que es concentra a les capitals administratives, a una 
bona part de la costa –la de major especialització turística-  i a les comarques pirinenques, on també el 
turisme ha passat a ser determinant.  
Finalment, cal esmentar de forma específica el sector de la construcció, determinant per a l’economia 
del país i motor real de moltes comarques com a derivació de l’activitat turística i de lleure. Per això, 
algunes de les comarques costaneres i dels Pirineus hi dediquen entre el 15 i el 20% de l’ocupació, 
segurament superior si es tingués en compte activitats complementàries a l’edificatòria. 
 
 
L'agricultura, un sector econòmic encara important a la banda nord 
 
L’agricultura continua sent a la banda nord una activitat econòmica important, beneficiant-se d’un clima 
favorable i d’un reg antic. Aquesta ha fet front a forts jocs de reestructuració. Dependent de la 
competència internacional (fruites i vi), que ha permès al consumidor accedir a productes frescos tot 
l’any, i del clima, ha conegut al mateix temps una disminució del nombre d’explotacions i un augment 
de la seva grandària i especialització, en ocasions en hivernacle (cogombre, tomata). La viticultura 
ocupa un lloc preferent (Fenollèdes) i representa el principal ocupador de mà d’obra permanent i 
ocasional del sector agrícola (36% dels fixos i 73% del temporers). La competència mundial ha implicat 
per tant una modernització del sector fent reduir en un  50% el nombre d’explotacions en 12 anys (-
10.500 ha en el mateix període). Altres sectors agrícoles que també ocupen mà d’obra són 
l’arboricultura (préssecs) i l’horta (tomates, enciams). La ramaderia es localitza més en cantons elevats 
de la Cerdanya y el Capcir. Quant a Fenouillèdes, disposa d’una forta representació del sector agrícola 
(50% des actius). 
 
 
Un sector en constant reestructuració i pèrdua d'efectius a la banda sud 
 
L’entrada a la Unió Europea i les successives reformes de la PAC va accelerar la reconversió del sector 
agrícola i ramader a les comarques gironines. La pèrdua constant d'efectius, d'explotacions i de 
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superfície cultivada ha marcat la dinàmica del sector (com a tot Catalunya). En aquest àmbit 
l'agricultura té un pes més significatiu a les comarques de l'Alt Empordà, Pla de l'Estany i Cerdanya 
(amb més del 5% dels actius, el 2001): la ramaderia bovina (llet i carn) i porcina (en regim d’integració 
vertical) i els conreus associats (farratges i cereals per a pinsos) tenen un pes prominent. Aquests 
subsectors, amb una forta intensificació de la seva producció, prenen una gran rellevància per la seva 
relació i dependència d'una destacada indústria agroalimentària. Altre sector també a remarcar és el de 
la fruita.  
 
La pressió urbanística i pèrdua de sòls agrícoles, el problema ambiental amb l'eliminació dels purins, 
l'accés a l'aigua de reg per algun sector, l'adaptació a les polítiques europees i el sempre present relleu 
generacional són els temes que amenacen el sector. 
 
 
 

Figura 40 : Pes  dels actius del sector agrícola 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
 
La construcció 
 
A la Catalunya Nord el pes dels actius al sector es situa quasi arreu per sota del 7%. Cal remarcar la 
implantació progressiva d'empreses espanyoles de la construcció especialment a la Cerdanya, que 
produeixen immobles majoritàriament dels espanyols. 
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A la Catalunya sud, la construcció ha estat un dels sectors tradicionals d'arrossegament del conjunt de 
l'economia, gran generador de llocs de treball,  fruit principalment de la intensa activitat turística de la 
zona que ha incidit fortament en un elevat volum d'habitatges de segona residència.  
 
En aquest sentit, el nombre d'ocupats en el sector pren més rellevància a les comarques amb una 
influència més directa de l'activitat turística com és el cas de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, 
estretament vinculats amb el turisme d'estiu i la Cerdanya amb el turisme d'hivern. Això no obstant, les 
comarques del Gironès i el Pla de l'Estany també presenten una intensa activitat en el sector 
relacionada amb els habitatges de primera residència. 
 
Però el fort creixement del mercat de l’habitatge entre 1998 i 2006 s'explica també, com s'ha dit, per 
l'augment de la demanda d'habitatge principal. Malgrat els continuats augments en els preus del mercat 
residencial això ha estat possible en gran part al bon comportament del sector financer i les millores 
constants en les condicions del crèdit hipotecari. Ara bé, des de l’any 2006, el preu del diner ha sofert 
un increment considerable  i els tipus d'interès hipotecari han anat a l'alça. Aquest nou context financer 
ha fet que, per primera vegada des del 2001, el nombre d’hipoteques noves per a compra d’habitatge 
decreixi, provocant un important refredament de la demanda de compra. 
A partir del primer semestre de 2007, l’activitat de la promoció residencial a Catalunya ha presentat 
indicis clars de desacceleració i, per primer cop des del 1991 (amb l’excepció del 2001), el nombre 
d’habitatges iniciats s’ha reduït6 afectant directament l'activitat del sector i la contractació de mà d'obra. 
La caiguda més important s’ha donat en les zones turístiques). 
 
 

Figura 41 : Pes dels actius del sector de la construcció 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

                                                           
6 Aquesta part, de la qual la redacció ha estat completar l'abril de 2008, no té en compte l'esfondrament molt més important 
de la construcció a la banda sud que té repercussions sobre l'alça del nombre d'aturats. 
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Un sector industrial més aviat modest al costat nord  
 
El sector industrial és modest (8% dels actius assalariats del departament). El teixit industrial 
s'organitza entorn a les conques de Perpinyà i Ceret, la primera agrupant un 70% dels llocs de treball 
industrials del departament. Es dominat pel sector agroalimentari (xocolata, verdures i begudes 
representen el 70% del sector industrial), el paper i els taps de suro (Ceret), el sector nàutic (Canet) 
Aquest sector industrial està constituït essencialment per petites  empreses que no poden constituir un 
recurs suficient pel departament.  
 
 
 

Figura 42 : Pes dels actius del sector industrial 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
El sector dels transports i de la logística, que pateix un cert estancament des de fa uns anys, podria 
tenir un nou desenvolupament amb la propera arribada del TAV. Actualment se concentra entorn a  tres 
centres logístics importants en el SCOT Litoral sud:  
 

- l'estació de mercaderies  de Cervera que viu del canvi de via,  
- la plataforma logística (distriport) del Voló i el port marítim fruiter de Port-Vendres (tràfic amb 
l’Àfrica, en particular, de plàtans).  
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- L’espai econòmic del Grand Saint Charles i el Mercat Internacional San Charles (primer centre 
europeu de fruites i verdures) dominen l’aglomeració de Perpinyà en aquest àmbit.  

 
Finalment, La nàutica (Canet) i l'energia solar constitueixen un sector industrial emergent a la 
Catalunya Nord.  
 
 
 
Una indústria molt més important i diversificada a la Catalunya Sud  
 
El pes dels actius del sector industrial a les comarques gironines  supera el 22% (per sota de la mitjana 
catalana). Malgrat la major importància de la construcció i de tot allò vinculat al turisme, a escala 
comarcal es pot apreciar la presència d’una indústria encara determinant en l’ocupació i internament 
força diversificada. Té un pes rellevant a la Garrotxa, Ripollès, Pla de l'Estany i Selva (per sobre del 
30% d'actius). 
 
La indústria de productes alimentaris és un dels sectors tradicionalment més arrelats i emblemàtics de 
la zona i engloba fins el 5,4% dels treballadors, doblant el pes que té aquest sector al conjunt de 
Catalunya. És l'únic sector que presenta una especialització intensa des d'una perspectiva del conjunt 
del territori gironí. Destaca principalment la indústria de transformats de la carn i escorxadors, seguit de 
l'embotellament d'aigua, sucs i indústria làctia i l'elaboració de vins i caves. Es localitza especialment a 
les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i la Selva. A la Selva és on hi ha la major part del 
sector de la demarcació (31,6% dels llocs de treball), però és a la Garrotxa on el sector té un pes relatiu 
més rellevant. 
 
Un segon subsector industrial remarcable és el de la construcció de maquinària i equips mecànics, molt 
subsidiària del sector alimentari. Forma part, juntament amb el turisme, la construcció i la indústria 
agroalimentària, del nucli d'arrossegament de l'economia de la zona. Una altra indústria amb tradició és 
la tèxtil (Garrotxa, Ripollès i Selva), de llarga implantació però que ha patit la forta competència 
exercida per països amb mà d'obra barata i tot i els esforços de modernització es troba encara en un 
situació delicada. 
 
Altres sectors com la química, la paperera o la fusta també tenen una importància relativa. Finalment, 
només remarcar l'especificitat de trobar la pràctica totalitat de la indústria surera catalana a les 
comarques gironines, localitzada principalment a la zona de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix 
Empordà. Aquesta aporta quasi el 90% de les exportacions catalanes del sector i prop del 70% de les 
espanyoles.  
 
 
El turisme, primer recurs econòmic a la banda nord 
 
Finalment, el turisme constitueix el primer recurs econòmic d’aquest  territori que afavoreix al mateix 
temps el sector de la construcció i els serveis. El departament dels Pirineus Orientals és el segon de la 
regió Languedoc-Rosselló en freqüentació turística darrera del Erau, amb prop de  5,6 milions de 
turistes, dels quals 1,5 milions són durant la temporada estival. Aquest  territori continua estant, malgrat 
tot,  molt marcat per una especialització antiga en el turisme de masses, molt estacional i de poc valor 
afegit, amb poca diversificació de la clientela: 80% dels turistes són francesos, excepte en alguns 
municipis de la costa Vermella (Cotlliure, Banyuls-sur-Mer) de més alta qualitat. Els espanyols només 
representen  un 0,5% dels turistes estrangers (xifra que està en augment any rere any) i es classifiquen 
en el 8é lloc del contingent de persones d'un país estranger.  
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La part fonamental de les pernoctacions  se concentren en el litoral (82%). L’allotjament és molt diferent 
del de la part del sud: la capacitat de recepció està formada essencialment per càmping (41% de 
l’allotjament), el lloguer per temporada (43%), mentre els hotels només representen el 4% de la 
capacitat de recepció total.  
 
S’observa també una especialització relativa d’alguns municipis de l’interior (als contraforts de les 
Alberes i entorn de Ceret, però també a l’Alt Vallespir i el Conflent) en el turisme lligat a la terra, que 
aposta per la preservació de la natura i dels paisatges, dels pobles antics, valorats pels turistes 
estrangers, en particular britànics, que cerquen residències secundàries amb caràcter. El turisme verd, 
termal i d’esport d’hivern és l’atribut del cantons alts, malgrat un estat de la neu cada cop menys 
freqüent, el que planteja un problema de reconversió econòmica a escala transfronterera de tot el 
massís pirinenc. 
 
 
El sector terciari a la Catalunya Sud 

La major diversificació econòmica fa que a la Catalunya Sud el pes dels actius en el terciari sigui més 
baix que a la Catalunya Nord i no es superi en cap comarca el 70% del total. 

Es podria dir que el terciari constitueix un sistema complex i de pes determinant en l’economia gironina, 
que gira a l’entorn de les activitats turístiques i el comerç i amb fortes implicacions amb la construcció. 
Aquestes activitats interrelacionades abracen un ventall força ampli i la seva presència en el territori 
afecta de manera creixent la majoria de comarques. A més de les activitats estrictament turístiques –
amb tota la diversitat de tipologies, des del de viatgers al residencial- inclou d’una manera 
importantíssima una part del comerç i de tot tipus de serveis, incloent-hi els immobiliaris.  

El comerç al detall arriba a ocupar el 19,7% dels actius (27% a l'Alt Empordà o 20% al Baix Empordà i 
Pla de l'Estany), i el sector hoteler té una important presència a la Cerdanya (18% dels treballadors) i a 
l'Alt i Baix Empordà i la Selva (entorn al 12%).  Girona, d'altra banda, marca la seva capital 
administrativa i de serveis especialitzats.  
 
A partir dels anys 60, la costa catalana i gironina (la Costa Brava) es converteix en la perifèria 
vacacional de les masses de turistes europeus. Si l’oferta turística es concentra inicialment en els 
hotels, són els càmpings i les segones residències les que acaben convertint-se en els veritables 
protagonistes del creixement de l’oferta d'allotjament turístic. Actualment, d'un total de 199.000 places,  
les hoteleres representen el 30%, els càmpings el 68% i les cases rurals el 2% (experimentant un 
creixement destacat i una millor distribució pel territori). Les dades oficials, però, no inclouen l'oferta en 
apartaments turístics, amb un registre que s'allunya bastant de la realitat, o les segones residències, de 
difícil comptabilitzar. El cas és que el turisme "hoteler" s'ha anat convertint en un turisme residencial 
fins a parlar-se en algunes comarques de la transformació d'un espai turístic en un espai residencial.  
 
En tot cas, ja fa uns anys que s’ha posat de manifest el deteriorament del model turístic tradicional 
(aparició de noves destinacions, obsolescència dels equipaments turístics, transformacions en la 
demanda) i les seves repercussions negatives (ocupació del territori, estacionalitat del mercat laboral, 
elevat consum de recursos, desequilibri en els serveis, etc).  
La resposta, amb una transició lenta i difícil d’assolir per a molts municipis litorals, queda reflectida en 
l’expansió del turisme rural i altres ofertes que, amb major o menor grau, estan relacionades més amb 
l’esport, la natura, el paisatge i el medi ambient en general o la cultura. I també en la cerca de marques 
de qualitat ( plans d'excel·lència turística, certificats de qualitat...). 
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Figura 43 : Pes dels actius del sector terciari 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
 
Localització de les empreses a la banda nord 
 
La major part de les empreses instal·lades en els Pirineus Orientals se concentren a Perpinyà i a la 
seva perifèria. El mercat de treball de Perpinyà concentra el 70% del llocs de treball industrials del 
departament. Per la situació fronterera, l’activitat logística i de transport es desenvolupa sobre la zona 
de Grand Saint-Charles (800 empreses amb 7.000 llocs de treball directes o indirectes). Els 
hipermercats, les administracions, el sector públic i privat, EDF-France Telecom, i finalment el sector 
bancari (Crédit Agricole) són els que concentren més llocs de treball a la banda nord, dins l'àrea urbana 
de Perpinyà. 
 
Fora de la influència urbana de Perpinyà, els llocs de treball es reparteixen per especialització entre les 
petites ciutats. La zona de Ceret concentra, per exemple, els serveis del sector públic, així com algunes 
indústries (taps i paper de fumar) i aprofita una economia turística, mentre que el sector de Thuir 
constitueix el centre d'una microregió industrial entre la plana del Rosselló i el rerepaís dels Pirineus 
Orientals. Els centres de Cervera, del Voló (distriport) i de Portvendres (port marítim) permeten a 
aquest territori un ancoratge industrial a nivell internacional. 
 
. 
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Figura 44 : Localització de les empreses 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 

 
Localització de les empreses a la banda sud 
 
A la Catalunya Sud el primer que en destaca és una major diversificació territorial en la localització de 
les empreses. L'estructura empresarial gironina continua centrada en la petita i mitjana empresa 
(menys de 25 treballadors) que abasten més del 95% dels establiments i el 50 % dels treballadors. 
L’emplaçament d’una bona part del territori gironí dins del principal corredor nord-sud de la Península 
Ibèrica i la proximitat a la regió metropolitana de Barcelona dóna teòricament una renda de posició 
excel·lent de cara a la ubicació d’activitats que tinguin com a objectiu l’assortiment del mercat local o 
regional i la gestió de mercaderies que tenen un abast geogràfic més ampli. 
 
Però un element necessari per entendre l’estructura sectorial i territorial de l’economia gironina és 
l’”arrelament” de determinades activitats i empreses en zones molt concretes. Un arrelament que pot 
provenir de l’origen geogràfic o patrimonial d’aquestes activitats i de la implicació amb el context social i 
econòmic i que explica en molts casos, no només la presència d’aquestes empreses, sinó també el seu 
manteniment en el lloc malgrat conjuntures complexes o condicions adverses. Les empreses taperes, 
les de carrosseries o algunes indústries alimentàries, mecàniques, d’arts gràfiques, elèctriques o, fins i 
tot, químiques s’expliquen a àrees molt concretes per aquests motius. Això succeeix sobretot a les 
comarques que no formen part del principal eix econòmic gironí, el que ressegueix les grans vies de 
comunicacions nord-sud. 
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2. Atur 
 
Una taxa d'atur important al nord però en continu descens 
 
La situació de l’ocupació en els Pirineus Orientals és més aviat difícil. La taxa d’atur, a la baixa des de 
fa uns anys, segueix sent però elevada (10,6% de la població activa en el 2on trimestre de 2007). La 
precarietat social continua sent malgrat tot molt present, en particular en cert sectors de l’aglomeració 
de Perpinyà que té les poblacions més pobres (dos barris històrics del centre en condicions indignes : 
Saint-Jacques, amb una població gitana amb el 80% a l’atur i Saint-Mathieu, però també al Réal i al 
barri del Vernet a la perifèria). Així, un 23,3% dels perpinyanesos viuen en una llar que es beneficia 
d’una assignació de precarietat (tipus RMI) contra el 12,9% de les llars a nivell departamental i el 8,3% 
a nivell nacional.  
 
Aquesta situació difícil no es limita a la aglomeració de Perpinyà, una sèrie de municipis rurals i litorals 
presenten també característiques socials desfavorables. Així, a escala del departament tots els 
indicadors socials són molt negatius en comparació a la mitjana nacional francesa i regionals: taxa 
d’IVG, taxa d'assignació persona sola (2,5 vegades la mitjana nacional); taxa de Rmistes (més del 
doble de la mitjana nacional; Cobertura Mèdica Universals (més del doble de la mitjana nacional).  
 
 

Figura 45 : Taxa d'atur, 2007 

 
Font : MOT/ Universitat de Girona 
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Un taxa d'atur feble al sud però en alça 
 
Un mercat de treball dinàmic, creador d'ocupació, que ha generat una important atracció de mà d'obra 
(poc qualificada al turisme i a la construcció)  a permès mantenir a les comarques gironines unes xifres 
d'atur de les més baixes de l'Estat7, quasi estructurals, i fregant en molts llocs la plena ocupació. Així, 
fins ara, les problemàtiques relacionades amb la desocupació han vingut marcades més per aspectes 
molt lligats a les característiques del mercat laboral gironí: l'estacionalitat de l'oferta laboral en les zones 
turístiques i un atur femení que arriba a doblar el masculí, si bé es tracta d'una situació generalitzada al 
país.  
 
Però el que en aquests moments està marcant l'evolució de l'atur és el sector de la construcció, que a 
vist en els últims mesos incrementar les seves xifres de forma alarmant a conseqüència de la crisi 
immobiliària, que es preveu ja com una crisi molt més generalitzada. La taula següent mostra les 
últimes dades, comparant el nombre d’aturats registrats amb el de fa un any, amb un increment d’un 
10,7%. Es fa evident la repercussió de la crisi dels sector immobiliari en l'increment de l'atur general 
que afecta especialment a aquelles comarques que han creat una forta dependència econòmica del 
sector com la Cerdanya o el Baix Empordà.   
  
 

Figura 46: Variació de l'atur registrat (increment), gener de 2007 - gener de 2008 
Atur registrat %  variació gener 2007-gener 2008 

  Gener 2007 Gener 2008 Total  Agricultura Indústria Construcció Serveis 
Alt Empordà 4.488 4.830 7,6 44,0 -2,0 35,7 4,1 
Baix Empordà 4.603 5.337 15,9 31,1 17,3 61,5 6,6 
Cerdanya 346 456 31,8 15,4 -8,3 100,0 3,3 
Garrotxa 1.593 1.636 2,7 55,0 -5,3 50,0 4,9 
Gironès 5.559 6.236 12,2 19,4 5,6 49,1 8,0 
Pla de l'Estany 726 723 -0,4 4,5 -2,5 -8,8 1,6 
Ripollès 837 894 4,5 13,3 -6,5 45,5 17,0 
Selva 6.263 6.938 10,8 29,3 2,1 44,8 9,2 
Catalunya Sud   24.415 26.213 10,7 29,3 2,1 48,8 7,1 

Font: Observatori del Treball. Generalitat de Catalunya 
 
Finalment, la comparació dels PIB, dels ingressos i de les taxes d'atur fa també emergir la diferència 
entre la Catalunya nord i la sud, fins i tot si l'evolució és contrastada, el que no apareix aquí en aquesta 
taula.  
 

                                                           
7 Aquesta part, de la qual la redacció ha estat completar l'abril de 2008, no té en compte l'esfondrament molt més important 
de la construcció a la banda sud que té repercussions sobre l'alça del nombre d'aturats. 
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Figura 47 : Ingressos i atur  
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Les comarques gironines compten entre els territoris del país i de l’estat amb un major nivell de renda i 
de producte interior brut (PIB) per càpita. És a dir, es tenen per unes comarques riques i amb una 
sòlida capacitat de generació de riquesa. Totes les comarques gironines presenten un nivell de renda 
disponible per habitant superior a la mitjana del país i amb un creixement en aquests darrers anys 
també superior a aquesta mitjana.  
 
 
Infraestructures i equipaments per a la competitivitat 
 
La taula següent mostra la dotació de les principals infraestructures i equipaments que poden generar 
una bona competitivitat d’aquest territori: universitat, àrees logístiques, ports i aeroports són elements 
presents a una banda i altra de la frontera en aquest espai, però amb algunes diferències. 
 
-L'àmbit influència de la Universitat de Perpinyà i de la Universitat de Girona no sembla sobrepassar la 
pròpia regió. Fins ara les dues institucions han mantingut escasses relacions, però un reforçament en 
aquest sentit pot ser un estímul per a les mateixes universitats a escala europea i com a eix 
dinamitzador de l’espai català transfronterer. La Universitat de Girona, que ha estat clau per a la ciutat i 
per al seu entorn, ha donat un nou impuls a la interrelació amb els agents socioeconòmics del territori 
amb la recent creació del seu Parc Científic i Tecnològic.    

-Si bé l’aeroport de Perpinyà ha estat durant molts anys un referent per a la Catalunya nord i també per 
a les comarques gironines, la inesperada rellevància que ha adquirit l’aeroport Girona-Costa Brava, 
sembla haver invertit la relació en aquest àmbit. L’aeroport de Girona que es va construir el 1968 com a 
plataforma per donar servei al sector turístic, ha estat funcionant a baix rendiment fins que l'establiment, 
l’any 2002, de la companyia de vols de baix cost Ryanair, han disparat el nombre d’usuaris i ha 
revolucionat algunes de les seves pautes de comportament. El flux s’ha multiplicat per 7,4 des del 2000 
passant de 650.000 a quasi 5 milions de viatgers el 2007. Paral·lelament, l’excel·lent localització de les 
instal·lacions en relació a la xarxa de comunicacions, just en el punt d’enllaç entre l’Autopista AP-7, la 
carretera N-II i l’Eix Transversal de Catalunya (C-25), juntament amb la possibilitat que el TGV hi tingui 
parada en el futur, creen unes grans expectatives per al desenvolupament d’aquesta zona com a node 
de comunicacions intermodal.  
 
-Així com a la Catalunya Nord existeixen des de fa temps tres centres logístics importants (le Grand 
Saint-Charles, el distriport del Voló i l’estació SNCF de Cervera), a la Catalunya Sud aquest tema ha 
estat una assignatura pendent. Això es vol resoldre a partir de la posada en marxa de dues plataformes 
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logístiques (en construcció) promogudes per la Generalitat de Catalunya: el CIM la Selva  (al cantó de 
l’aeroport, entre Riudellots i Vilobí ) que ha de funcionar com un parc també aeroportuari i logístic de 
Girona (acollirà hotels, oficines i serveis complementaris a l’activitat logística i que també potenciaran 
l’atractiu i l’oferta de l'aeroport de Girona); i LOGIS Empordà (a 5 km de Figueres i 25 de la frontera) 
que serà la plataforma logística transfronterera més gran del conjunt de l’Estat espanyol amb més 
de 72ha per a logística i activitats complementàries. Les dues plataformes tenen vocació de convertir-
se, segons els seus promotors, en centres de distribució de mercaderies no només en l'entorn de les 
comarques gironines, sinó també amb influència a l'àrea de la Catalunya Nord i sud de França.  
 
-Finalment, en relació als ports, el de Palamós, a part de ser esportiu i pesquer, constitueix l'únic port 
comercial de les comarques gironines. La seva influència no passa de l'àmbit regional, supeditat com 
està al port de Barcelona i amb un problema d'accessibilitat, al no existir cap via que permeti un 
moviment de mercaderies ràpid i fluid i que connecti la Costa Brava centre amb l'eix principal català 
nord-sud. El port de Palamós està adquirint més pes pel que fa al moviment de viatgers de creuers 
(22.184 passatgers el 2007), enfortint la seva posició com a destinació de creuers dins l'arc mediterrani. 
No existeix, però, cap línia regular. A la banda nord, el port de Port-Vendres constitueix un port 
comercial més important dels Pirineus Orientals. Si té una activitat «passatgers» modesta (sobretot 
amb destinació a l'Àfrica del nord, quada principalment un port d'intercanvis amb els països productors 
de fruits (plàtans i pinya) corresponent a 90% del seu trànsit. Coneix actualment una fase econòmica 
delicada. 
 
 
 
 
 
 

Figura 48 : Infraestructures i equipaments per a la competitivitat 

  CATALUNYA NORD CATALUNYA SUD 
UNIVERSITATS Universitat de Perpignan Universitat de Girona  

Nombre d'estudiants 2006-
2007 9.000 12.388 

AEROPORTS Aeroport Perpignan Rivesaltes Aeroport Girona-Costa Brava 
Nombre de passatgers en 2005 448.963 3.614.254 

Tonatge fret/any 409 t. 234t. 
PORTS DE COMMERCE Port-Vendres  Palamós 

Tonatge en 2006 
218.111t.                          

dont 198.030t.(import) et 20.081t. 
(export) 294.000t. 

LOGISTIQUE Grand Saint-Charles: 1.350.000 t. 
CIM la Selva (Parc aeroportuari  

i logístic de Girona) 
Tonatge/any Le Boulou (Distriport): 100.000 t.  LOGIS Empordà (en construcció)  

  Gare SNCF Cerbère: 2.500.000 t.  Estació de Portbou 
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Figura 49 : CIM la Selva, entre l'aeroport de Girona i l'autopista AP-7 

 
Font: Web de CIMALSA 

 
 

 
E. Uns fluxos transfronterers de proximitat molt diversificats i 
sectoritzats  

 
 
Malgrat l'existència d'una comunitat cultural i de zones no desèrtiques a una banda i altra de la frontera 
(427.000 persones al nord, 690.500 al sud), els desplaçaments de proximitat entre els costats 
francesos i espanyols són relativament limitats. 
 
Fluxos transfronterers  
 
Els fluxos transfronterers es reparteixen entre fluxos de treballadors fronterers, fluxos turístics i fluxos 
de lleure o de comerç, sense parlar dels fluxos internacionals que travessen la zona sense parar-s'hi, a 
excepció dels que beneficien l'espai logístic francès, la ruptura de càrrega ferroviària o els espais 
comercials de la Jonquera, que aprofiten la fiscalitat d'un país (Espanya) i la clientela d'un altre (el 
territori francès). 
Donada l'absència d'una observació continuada del fenomen dels fluxos, és difícil de tenir-ne una visió 
molt actual.  
 
Al litoral català, 1.200 espanyols anaven a treballar als Pirineus Orientals (menys de 300 en el sentit 
invers) el 2001,però informacions procedents de l'Eures quan es trobava a la banda nord ens indiquen 
un net reequilibri, i fins i tot una lleugera inversió, entre França i Espanya tant per a l'origen com per a la 
destinació dels fluxos de treballadors fronterers. Tanmateix, com s'ha pogut veure, la interpenetració 
residencial transfronterera, que pot alimentar els fluxos de treballadors fronterers (veure mapa 21) és 
molt feble. De més, a les dades concernits els falta fiabilitat. 
Les zones d'ocupació d'aquests treballadors impliquen sobretot els territoris on la comunicació és fàcil : 
el Pertús - la Jonquera i la Cerdanya. 
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Figura 50 : Fluxos de treballadors fronterers 

 
Font : MOT 
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Figura 51 : Migracions transfrontereres quotidianes de França cap a Espanya 

 

 
Font : MOT 

 
 
 
Fluxos turístics 
 
Els fluxos turístics es desenvolupen sobretot en el sentit nord-sud, fins i tot si els turistes espanyols 
visiten la Costa Vermella, i sobretot a la Cerdanya, com s'ha pogut veure al capítol sobre l'habitatge i 
sobre el turisme. El darrer any, 27.141 espanyols han passat una nit als Pirineus Orientals, sent la 
nacionalitat que més creix entre els europeus en els Pirineus Orientals, però res no indica que siguin 
catalans del sud. 
 
La Cerdanya francesa acull cada vegada més famílies catalanes que cerquen una residència 
secundària (sobretot de cap de setmana). En relació a això, la freqüentació per part dels espanyols 
d'aquest territori, sobretot de les estacions d'esports d'hivern, és considerable.  
 
Fluxos comercials 
 
Segons un estudi realitzat el 2004 per la CCI dels Pirineus Orientals sobre l'evasió comercial, Espanya i 
Andorra capten el 2% de les compres alimentàries dels consumidors dels Pirineus Orientals, i el 2,3% 
de les compres no alimentàries, és a dir, 19,8 milions i 20,8 milions d’euros per any respectivament. 
 
Catalunya Sud capta sobretot 6,7 milions d'euros de volum de negocis per als productes alimentaris 
dels habitants de l'àrea urbana de Perpinyà (el 3% de les seves despeses en aquest àmbit) i 27 milions 
d'euros per als productes no alimentaris (el 8%). Els llocs de destinació són essencialment la Jonquera 
(Els Límits), Figueres i la costa empordanesa pels rossellonesos, malgrat que no s'ha fet cap estudi 
precís sobre aquests llocs de consum.  
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Figura 52 : El Pertús (Pirineus Orientals)  Figura 53 : El barri Els Límits (la Jonquera) 

 

   
 
 
 

 
Síntesi  
 
- Uns fluxos de treballadors fronterers molt febles i que semblen haver-se invertit8. 
 
- Uns fluxos comercials desequilibrats dins el conjunt en benefici d'Espanya. 
 
- Un desequilibri dels fluxos turístics en benefici de la Catalunya Sud a excepció de la Cerdanya 
 
- Una zona d'origen i una zona de destinació relativament limitades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 La publicació de les xifres de l'INSEE en 2009 confirmarà la tendència 
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A. Una cooperació transfronterera pluritemàtica, econòmicament 
significativa, amb alguns projectes importants 

 
1. Posada en marxa del programa INTERREG IIIA (2000-2006) sobre el 

territori de l'Espai Català Transfronterer  
 
En el territori de l’Espai Català Transfronterer s'han realitzat 51 projectes per 46.357.050 euros (dels 
quals el FEDER té el 50% del cost total). Aquesta proporció no és menyspreable a l'escala del massís. 
El pressupost total per al Programa Interreg IIIA França-Espanya ha estat de 174 milions d'euros (fora 
de l'assistència tècnica), el 26% del qual s'ha dedicat al territori de l'Espai Català Transfronterer (tardor 
2007).  
 

Figura 54 

INTERREG IIIA - PART DU BUDGET POUR 
L'ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER 

DANS LE PO FRANCE ESPAGNE

Territoire de l'espace
Catalan Transfrontalier
Reste de la frontière
franco-espagnole

26%

71%

 
Font : interreg3france-espagne.org 

 
En relació a la totalitat d’actors del territori de l'Espai Català Transfronterer presents en projectes 
interreg, es pot observar una participació quelcom superior dels actors espanyols que dels actors 
francesos.  

II – L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ DE LA COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA EN EL 
PERÍMETRE DE L’EURODISTRICTE 
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Figura 55 

INTERREG IIIA - Participation des acteurs français et espagnols aux 
projets
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France

Espagne

 
Font : interreg3france-espagne.org 

 
En els 51 projectes realitzats, es pot veure la feblesa de la temàtica de la mobilitat transfronterera, una 
absència flagrant en aquest territori, malgrat la reflexió sobre els camins transfronterers d'excursió al 
capítol turisme-cultura, i de l'estudi sobre els impactes del TGV, portat per la ciutat de Figueres i que ha 
donat lloc a investigacions simultànies però nacionals i no transfrontereres. Aquesta dimensió «mobilitat 
i transports transfronterers» és habitualment molt més present en les altres fronteres, sobretot en 
relació a la qüestió de les línies de autobús transfrontereres.  
 
 

Figura 56 
INTERREG IIIA - NOMBRE DE PROJETS PAR THEME
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Figura 57 
INTERREG IIIA - FINANCEMENTS PAR THEME
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Es fa palès una certa diferència entre la distribució del nombre de projectes per tema i el pressupost 
gastat, excepte per als projectes relatius al desenvolupament econòmic, nombrosos però amb un 
pressupost baix, al contrari dels projectes relatius a la recerca i les tecnologies que no han estat molts 
però sí més importants econòmicament (com el projecte PORTA, sobre el tema agroalimentari i 
agricultura que ha costat 3,9 milions d'euros). 
Es pot observar també l’important pes econòmic de certs projectes en matèria mediambiental i d'espais 
naturals (12 milions d'euros per a 9 projectes, la meitat dels quals destinats a la gestió del Carol). Per 
últim, certs projectes de l'àmbit cultural han estat molt important, com el projecte al voltant dels museus 
de l'exili de la Jonquera i d’Argelers (2,5 milions d'euros).  
 
 
 

2. Un cert desequilibri en la naturalesa dels actors i dels « iniciadors » 
d’una banda i altra  

 
 
Dels 51 projectes realitzats, 28 han estat portats per caps de fila espanyols. Les administracions locals 
sud catalanes han estat socis destacats d'aquesta cooperació, més que al costat francès, i a diferents 
nivells. Així, els municipis i els consells comarcals estan molt representats en els caps de fila, així com 
alguns consorcis. Aquests actors són també força presents com a "simples" socis9. El principal actor de 
la cooperació transfronterera al costat espanyol és la Generalitat de Catalunya que ha participat 
aproximadament en deu projectes, sent cap de fila de quatre (cultura, turisme, investigació i medi 
ambient), sense parlar de les institucions que depenen d'ella però que no fan aparèixer el seu nom com 
a tal. Aquest predomini de la Generalitat en matèria de cooperació transfronterera reflecteix el seu 
influent paper i quasi omnipotent en l'àmbit públic, dimensió que no té un equivalent a la banda nord 
dels Pirineus Orientals, si no és el mateix Estat francès. 
 
El món de la universitat i de la recerca està ben representat, amb la participació de les universitats de 
Girona i Barcelona i d'estructures tècniques situades a Barcelona (Institut de Recerca i de Tecnologia 
Agroalimentària sobretot, Institut Català del Consum). 
 
 

                                                           
9 No caps de fila. 
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Així mateix, han estat implicades delegacions com la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Girona (3 projectes). 
 
S'ha donat també la participació d'actors espanyols veïns de l'Espai Català Transfronterer amb actors 
francesos d'aquest territori, com el municipi i la Diputació de Lleida o serveis de la Generalitat, per a 
projectes fora del territori corresponent a l'Eurodistricte, això en 4-5 projectes entre els 51 citats. 
 

Figura 58 

INTERREG IIIA - NOMBRE DE PROJETS PAR CHEF DE FILE ESPAGNOL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Universités et
instituts de
recherche

Municipalités Generalitat de
Catalunya 

Cambra de
Comerç,
Industria i

Navegacio de
Girona 

Conseils
comarcaux

Fundacio
Occitano-
Catalana 

Diputación de
Girona 

Consorci de
les Gavarres 

Accio Escolar
del Congrés
de Cultura
Catalana 

 
Font : interreg3france-espagne.org 

 
 
Dels 51 projectes realitzats, 23 han estat portats per caps de fila francesos. Contràriament al cantó 
català, les administracions locals han estat menys presents com a caps de fila. Els principals actors han 
estat els socioeconòmics: delegacions d'organismes (CCI, Chambre d'Agriculture, Chambre des 
Métiers) i les associacions (cultura i desenvolupament econòmic bàsicament).  
 
Entre els principals actors de la cooperació transfronterera es pot trobar el Pays Pyrénées Méditerranée 
(participació en 5 projectes); CCI de Perpinyà i dels Pirineus Orientales (4); la Maison catalane de la 
Consommation (4); Chambre des Métiers (3) i la  Chambre d'Agriculture du Roussillon (2). Queden 
també representades les universitats, instituts de recerca i centres de formació (CRITT Agro Alimentaire 
(3)). 
 
Les administracions locals han estat més presents en els projectes en tant que socis però poc com a 
caps de fila, al contrari de la banda sud. El nivell municipal representa una part important (12 municipis 
diferents implicats), però quasi mai com a caps de fila. 
 
 Les administracions de nivell superior ho han estat encara menys : alguns SIVU, cap intermunicipalitat 
de fiscalitat pròpia entre els socis (està relacionat amb la distribució de les competències requerides per 
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als projectes ?), el Consell General ha estat present només en dos projectes10 i la ciutat de Perpinyà en 
tres projectes11, dels quals un ha tingut dificultats. La comunitat d'Aglomeració de Perpinyà no ha 
participat en cap projecte a la vista de l'assignació de competències amb les ciutats, que posseeixen 
les internacionals i les transfrontereres. Finalment, el Consell Regional Languedoc-Rosselló només ha 
estat involucrat en dos projectes, un com a cap de fila. 
S'ha de remarcar, malgrat tot, la implicació particular del Pays Pyrénées-Méditerranée, amb el seu 
consell de desenvolupament que ha estat el cap de fila de 5 projectes12. 
 
 

Figura 59 
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3. Una cooperació que passa essencialment per Interreg  
 
És important assenyalar que l'anàlisi quantitativa del programa Interreg dóna una bona visió del 
contingut d'aquesta cooperació, que ha passat en la seva gran majoria pel canal d'aquest programa 
europeu. Interreg, cal recordar-ho, no és més que un instrument, una eina de finançament, ni més ni 
menys (amb la importància que pot tenir), és a dir, que Interreg no vehicula una estratègia territorial 
concreta. 
 

No obstant això, algunes accions de cooperació transfronterera no han passat per aquest canal : allò 
que entra dins de l'àmbit dels intercanvis més o menys formalitzats i que ha pogut afectar sobretot a la 
ciutat de Perpinyà, a través de la seva representació a Barcelona, implicada en la posada en xarxa dels 
actors del nord i del sud, relleu d'informació, punt d'entrada de la Catalunya Nord pels actors de 
Barcelona i que continua el seu compromís en les temàtiques culturals. Existeixen igualment intercanvis 
a nivell del personal administratiu (associació de directors de servei d'administracions locals i de 
secretaris d'ajuntament amb intercanvis amb els seus homòlegs del sud, llaços d'agermanament, 

                                                           
10 Innovació i gestió empresarial a nivell transfronterer; Avaluació de l'impacte socioeconòmic del tren d'alta velocitat en 
l'espai transfronterer.  
11 Centre de promoció de productes agrícoles ecològics (CEPROPAE); Disseny, arquitectura i arts plàstiques als dos costats 
dels Pirineus; Avaluació de l'impacte socioeconòmic del tren d'alta velocitat en l'espai transfronterer. 
12 Taller transfronterer sobre l'aigua ; Els camins de la nostra identitat ; Alberes, memòria i terra ; Cinergie, cinema sense 
frontera i la gestió forestal. 
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relacions de proximitat); altres projectes, com el del PETSCAN del Centre Hospitalari de Perpinyà en el 
qual la Generalitat de Catalunya ha fet certa inversió, o bé la formació transfronterera per a les 
infermeres. Citem igualment les cooperacions antigues i diverses entre l'Estat francès i la Generalitat de 
Catalunya (salut, seguretat civil, treball, formació,…) així com l'acord estructurant de cooperació 
transfronterera que lliga Consell General dels Pirineus Orientals a la Generalitat de Catalunya des de 
2006, les dues institucions col·laborant igualment al marc de la gestió del programa Interreg. 
 
 
 

B. Obstacles 
 

Malgrat totes aquestes iniciatives, es pot considerar que la cooperació transfronterera dins l'Espai 
Català Transfronterer no està a l'alçada del que podria ser, comparat amb altres fronteres, i en relació a 
la proximitat geogràfica i cultural d'aquest territori, així com actituds sobre el seu desenvolupament en 
el fet transfronterer. 
 
 

1. Un desconeixement mutu 
 

El que ha estat colpidor en el transcurs de les entrevistes amb les 35 persones contactades al cantó 
nord i les 32 persones al cantó sud, és el desconeixement que podien tenir del territori de l'altra banda 
de la frontera (amb algunes excepcions notòries), del seu funcionament, de les seves característiques, 
de les seves evolucions recents i de vegades fins i tot de la seva «sensibilitat». Per altra part, el més 
perjudicial és el desconeixement del funcionament del territori, de les institucions i de les evolucions ja 
que constitueix una fase prèvia bàsica de la cooperació transfronterera a Europa, el que manca als 
actors locals. L'evolució institucional del costat sud encara continua sent fosca per als socis francesos. 
Al contrari, els diferents estrats administratius, sense comptar el pas obligat per l'Estat per a tota una 
sèrie de temes, resta de vegades misteriós i desagradable per als catalans del sud. És a aquesta etapa 
de coneixement recíproc que ha de contribuir el present treball de diagnòstic transfronterer.13. 
 
 

2. Una dissimetria en les competències d'una i altra banda 
 
Com a la majoria de fronteres, hi ha evidentment una dissimetria en les competències d'una banda i 
altra. Aquesta dissimetria es troba sobretot en l'existència d'una entitat pública molt important, la 
Generalitat de Catalunya, que disposa de moltes competències, mitjans econòmics i tècnics que no  
tenen les administracions locals franceses, sobretot les implicades en el projecte d'Eurodistricte. Aquest 
desequilibri és una dada de context amb la que s'ha d'intentar preparar i treure-hi els avantatges, 
sobretot en la forma en que s'han de coordinar els actors francesos, per tal de convocar i fer 
correspondre, de cara a les competències de la Generalitat, tots els nivells pertinents en funció dels 
àmbits d'activitat i dels projectes que s'hagin d'establir. Sembla important que la Regió, i especialment 
l'Estat siguin associats al procés, almenys a algunes de les seves accions, sabent que són els tenen les 
competències i la capacitat financera en tota una sèrie de matèries.  
 

                                                           
13 Funcionament de les administracions d'una banda i altra de la frontera : veure annex. 
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3. Una complexitat vinculada al muntatge dels projectes Interreg 

 
La complexitat del muntatge dels projectes Interreg ha esdevingut un leitmotiv en els comentaris de les 
persones interrogades, malgrat una millora respecte al període de programació precedent 1994-1999. 
És cert que el mode de gestió del programa comunitari ha estat particularment complex en la part est 
dels Pirineus, amb un nombre d'interlocutors administratius encara més elevat que a la part central i a 
la part oest; a més, els procediments de certificació han estat modificats diverses vegades en el curs 
del programa. La manera de fer del costat sud no ha estat tampoc la mateixa que la del costat nord. 
Finalment, gestors de projectes dependents d'actors perifèrics (molt nombrosos al costat francès) han 
trobat certes dificultats quant a l'ajuda a l'organització del seu propi projecte, malgrat el paper 
d'assistència i d'informació que ha fet el Consell General en aquest tema. 
 

 
4. Una diferència en la cultura del projecte  

 
Existeix, d'altra banda, una diferència en la cultura del projecte a una banda i altra de la frontera. En un 
cert nombre de casos, els socis fronterers han reconegut l'oportunisme econòmic d'un o altre 
compromís en un projecte, d'aquí el seu feble nivell de realització veritablment transfronterer. 
 
Cal assenyalar també obstacles lingüístics amb un aprenentatge del català a l'alça al costat francès 
però un aprenentatge del francès de baixa al costat sud. 
 

 
5. Una absència d'estratègia transfronterera prèvia  

 
Un dels obstacles probablement més importants i que impacte en el conjunt dels altres obstacles és 
l'absència d'una estratègia global transfronterera. Aquesta absència sorprèn quan es fa la lectura de 
l'esclat d'accions dutes a terme sobre el territori, d'altra banda, més de forma territorial que sectorial. No 
existeix coherència de conjunt en les accions del territori de les comarques gironines o al departament 
dels Pirineus Orientals. També es de lamentar la feble coherència de conjunt en els aspectes més 
temàtics. A més, l'acumulació d'accions de cooperació en un mateix sector d'activitat no ha generat 
sempre o no ha estat fruit d'una reflexió coordinada sobre el tema o d'una col·laboració prèviament 
reflexionada, com ho ha lamentat la CCI 66 (exemple en l'àmbit del comerç i dels fluxos de consum en 
el qual ha treballat paral·lelament l'Agència Catalana del Consum). 
 

El mateix fenomen es pot analitzar a nivell territorial. Més enllà del conjunt de l'Eurodistricte, l'exemple 
cerdà constitueix la zona transfronterera més integrada. Tanmateix, es pot observar que la riquesa de 
les accions i el seu interès no són el resultat d'una reflexió global sobre la seva coherència a nivell de la 
Cerdanya transfronterera, ni han portat a una posada en comú. Aquesta cooperació ha estat portada 
per actors en sectors diferents (aigua, salut, agricultura, medi ambient...), de vegades competidors. La 
consideració del fet transfronterer en les polítiques de planificació territorial és pràcticament inexistent, 
mentre que la frontera és invisible i el territori de la Cerdanya veu proliferar projectes immobiliaris per 
totes bandes, generant conseqüències en termes d'utilització del sòl, de fluxos de carretera, de 
necessitats en equipaments de tota mena, i amb repercussions en matèria mediambiental i sobre el 
mercat de l'habitatge. El fet transfronterer no és pas més present en l'estratègia territorial i espacial de 
la Cerdanya (un embrió inicial a nivell d'una intermunicipalitat que només cobreix parcialment el 
territori), el que reflecteix la dificultat d'un cert nombre de projectes de territori d'estructurarse més enllà 
que en franco-francès. 
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Aquest exemple no testimonia una mala voluntat dels actors locals però sí un problema per compartir 
recursos en municipis de petites dimensions (amb pocs mitjans tècnics) i de manca de coherència 
territorial de les estructures intermunicipals existents, que tenen de vegades competències molt 
limitades, com s'ha pogut veure en l'Alt Vallespir. 
 
 
 
 

C. Conseqüències 
 
 

1. Una cooperació parcialment artificial i no perenne 
 
Els diferents obstacles citats, sense ser exhaustius, expliquen en part les dificultats de la cooperació 
transfronterera i la de veure emergir una coherència de conjunt en aquesta cooperació. 
L'oportunisme econòmic que ha prevalgut en certs projectes ha portat a una insatisfacció quant als 
seus resultats i de vegades, per tant, a l'absència de voluntat de prosseguir en una o altra temàtica : 
sorprèn sobretot en la col·laboració que ha pogut lligar les CCI de Perpinyà i de Girona.  
 
 

 
2. Un feble arrelament territorial de la cooperació transfronterera 

 
Ja sigui a la Cerdanya o al conjunt del departament dels Pirineus Orientals, rars són els espais on la 
dimensió transfronterera ha estat integrada dins dels documents de planificació; cap PLU, ni tan sols 
els de la Cerdanya o el de Cervera, ni en certs documents recents com el del SCOT litoral sud. El fet 
transfronterer és, per dir-ho així, absent dels seus documents estratègics i de planificació, al temps que  
aquests territoris (Cerdanya francesa i SCOT litoral sud) són els més afectats pel fet transfronterer, al 
costat francès. Hi ha tan sols el Pays Pyrénées Méditerranée que ha desenvolupat des de l'inici una 
estratègia transfronterera ferma, amb una part transfronterera, la integració en el seu consell de 
desenvolupament de socis del costat sud i que ha posat en marxa diversos projectes amb una 
coherència territorial en el país. 
 
A la Catalunya sud, tampoc cap pla dels que s’estan realitzant en aquests moments no contempla una 
perspectiva o una reflexió transfronterera més enllà de la valoració positiva del fet de ser espai 
fronterer, i  pel posicionament estratègic que suposa a escala europea i de la península.  
 
 

3. L’emergència d’un nombre limitat de binomis o de xarxes sectorials  
 
Aquesta cooperació transfronterera ha vist emergir un nombre limitat de binomis o de xarxes sectorials. 
A nivell territorial, cal citar la cooperació estable entre el Pays Pyrénées Méditerranée i el Consell 
Comarcal de l'Alt Empordà i Figueres, o la Comunitat de municipis de Pirineus-Cerdanya amb el 
Consell Comarcal de la Cerdanya i els municipis cerdans. 
 
Altres col·laboracions han estat també més informals, tot i que lligades al territori, com al litoral 
transfronterer amb l'associació Sant Vincent Cap de Creus entre els municipis costaneres. La majoria 
de les altres accions de binomi territorial no han superat l'estadi de l'agermanament tradicional d'una 
ciutat amb l'altra o en el marc d'una acció molt dirigida : Prada/El Vendrell i Ripoll, Ceret amb Figueres i 
Banyoles, Arles-sur-Tech amb Maçanet de la Selva, Prats-de-Molló amb Molló, etc. 
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Els binomis que han emergit ho han estat també en un pla sectorial però de manera molt desigual en 
funció dels sectors implicats: la Maison catalane de la consommation amb l’Agència Catalana del 
Consum, la Cambra d'agricultura amb el Centre d'investigació tècnic agrícola, el Departament 
d'agricultura de la Generalitat, INCAVI... per a l'ONF, el centre tècnic forestal de Catalunya i la 
subdirecció forestal lligat al Ministeri de Medi Ambient. 
 
El que és interessant de fer notar es que, al costat sud, donada la centralització de les competències 
per part de la Generalitat, un cert nombre d'actors sectorials es localitzen a Barcelona, fins i tot si el seu 
camp d'acció afecta també a les comarques gironines, on hi tenen serveis desconcentrats coordinats 
pel Delegat de la Generalitat a Girona. 
 
Finalment, hi ha una sèrie de contactes i de col·laboracions que han estat realitzats amb socis fora de 
l'àmbit : sobretot entre Lleida i la Cambra d'agricultura o la ciutat de Perpinyà o Tarragona i l'INCAVI. 
 

 
4. Una cooperació transfronterera catalitzadora de certes tensions 

infraestatals 
 
La cooperació transfronterera és també víctima de les tensions que poden existir a nivell infraestatal a 
una banda i altra de la frontera. A costat nord, una certa cultura de la fragmentació a nivell polític ha fet 
que, com en nombrosos temes, la cooperació transfronterera esdevingui també el terreny d'un 
enfrontament menys ideològic, en el sentit partidari del terme, però interinstitucional entre el Consell 
General i l'àmbit urbà i l'Aglomeració de Perpinyà, amb totes les conseqüències que això pot generar 
en matèria de neutralització i d'imatge davant dels socis del sud. En un altre pla, la lenta aclimatació 
dels serveis de l'Estat al fet transfronterer pot ser font de tensions amb les administracions, 
considerades més receptives a aquesta dinàmica. 
 
A la banda sud, el que es podria eventualment manifestar és sobretot el desacord Estat espanyol-
Catalunya, especialment quan a la capacitat d'aquesta última per desenvolupar les seves pròpies 
relacions sense passar per l'Estat. Tot i això, la cooperació transfronterera en general, i especialment 
pel que fa a l'Espai Català Transfronterer de moment no ha generat conflictes, fet que caldria evitar en 
un futur trobant la fórmula justa en la representació de l’Estat espanyol en la composició de la 
governança de l’Eurodistricte, a  la qual caldrà aportar respostes en la segona part d'aquest estudi. 
 
 
 

5. Una articulació limitada amb els actors de nivells superiors 
 
Comparat amb altres territoris, la cooperació transfronterera local no ha suposat l'oportunitat d'una 
articulació en els projectes i en les estratègies, més enllà de reunions i de contactes interpersonals, 
amb estratègies transfrontereres o interregionals d'escala més àmplia. Si al costat sud, la Generalitat fa 
aquest lligam, donat que ella mateixa juga a diferents escales en funció de les seves prerrogatives, no 
és el cas de la regió Languedoc-Rosselló, amb unes estratègies a nivell euroregional que s'articulen 
més aviat poc amb les preocupacions locals i els projectes transfronterers que s'han pogut veure aquí. 
 
Aquesta absència d'articulació és perjudicial ja que priva a aquesta cooperació territorial local d'un 
suport, sobretot a través d'una sèrie de competències d'escala regional o de l'Estat a la regió, de 
finançaments i, finalment, de notorietat. 
 
Convé prendre exemple de l'articulació, no sempre evident entre el nivell regional i local a la banda 



   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ÉLABORATION DE SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ – 2008    

74

francesa, però que pot literalment impulsar una cooperació, semblant al paper de suport que han pogut 
jugar el Consell Regional Roine-Alps i l'Estat a la regió per al projecte d'aglomeració transfronterer de 
Ginebra, el Consell Regional i la Prefectura de la Regió Nord-Pas-de-Calais per al projecte 
d'Eurodistricte de Lille o, finalment, el Consell Regional Provença-Alps- Costa Blava, per al treball de 
cooperació transfronterera a nivell alpí (Briançonès, Cairàs). 
 
 

6. Un dèficit de notorietat 
 
Finalment, existeix l'interès, sobretot per a la banda nord del projecte, de beneficiar-se de la notorietat 
de la Catalunya sud, considerada al nivell international com una Catalunya espanyola, a través de la 
forta imatge vehiculada per Barcelona. Des de l'exterior, aquesta imatge no és encara transfrontera. 
 

 
7. Subconjunts territorials transfronterers emergents 

 
Després d'aquesta anàlisi convé reconèixer l'emergència de subconjunts territorials transfronterers dins 
del territori de l'Eurodistricte. 
 
Per exemple, s'han realitzat 7 projectes transfronterers a la Cerdanya o 5 al Pays Pyrénées 
Méditerranée amb l'Alt Empordà sobretot. Són les dues parts del territori dels Pirineus orientals més 
integrades i més actives en matèria transfronterera. Convé fer-ne emergir i estructurar d'altres, sobretot 
a nivell del Conflent i de l'Alt Vallespir amb el Ripollès i la Garrotxa, en temes relatius al turisme i al 
medi ambient. Igualment al litoral, entre les dues ciutats principals de la xarxa urbana al voltant dels 
equipaments de les dues aglomeracions i de la seva dimensió urbana amb qüestions vinculades al 
desenvolupament de l'aglomeració, la planificació, l'habitatge o la integració del futur pol estació TAV a 
les ciutats connectades. 
Aquestes qüestions seran desenvolupats en la segona part de l'estudi a través de la dimensió 
governança i projectes. 
 
 

8. Col·laboracions sectorials a aprofundir  
 
També s'han d'aprofundir les col·laboracions de tipus sectorial en tota una sèrie d'àmbits: turisme, 
cultura, medi ambient, desenvolupament econòmic, educació, transports, planificació territorial i 
urbana... temes que es formulen en la segona fase de l'estudi. 
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III – EL PUNT DE VISTA DELS ACTORS SOBRE LA COOPERACIÓ 
TRANSFRONTERERA, ELS SOCIS DE L’ALTRE BANDA DE LA FRONTERA I 
EL PROJECTE D’EURODISTRICTE 
 
 

A. De la banda nord 
 

 
1. Una certa lucidesa sobre la qualitat desigual de la cooperació realitzada 
 

 

Un cert nombre d'actors estan d'acord sobre la qualitat desigual dels projectes de cooperació realitzats. 
Alguns reconeixen sincerament certs fracassos que imputen al que defineixen com a obstacles. Altres 
estan orgullosos de certs èxits, dels projectes acabats, als quals hauran dedicat en general més temps 
del previst però amb uns resultats que val la pena. Aquest tipus de projectes els hi donen ganes de 
continuar, com en els casos de la Chambre des Métiers, de la Universitat de Perpinyà, del CNFPT, del 
Pays Pyrénées Méditerranée, de la Chambre d’Agriculture, de la Maison catalane de la consommation 
o del Centre hospitalari de Perpinyà. En general, es troben ja en fase d'elaboració de nous projectes i 
en alguns casos ens han informat sobre elements relatius a aquests que podran ser presentats en 
aquest mateix estudi. 
 
D'altres no han tingut realment l'experiència de la cooperació transfronterera però volen llançar-se per 
tal de fer avançar els propis dossiers amb caràcter nacional com: 
- l'Agència d'Urbanisme Catalana (AURCA), per la digitalització del territori que ha iniciat;  
- la Comunitat d'aglomeració de Perpinyà, en funció de les competències i de les col·laboracions que 
pugui lligar amb la ciutat de Perpinyà, sobre el tema de la gestió de la difusió urbana; 
- els municipis del litoral de la Costa Vermella o el PNR sobre les qüestions relacionades amb la gestió 
del mediambient. 
 

 
2. El sentiment d'un procés útil per al territori  

 
En qualsevol cas, tots han reconegut la utilitat de la cooperació transfronterera per al seu territori. 
Alguns pensen que és fins i tot una oportunitat important i natural pel seu desenvolupament, estant 
allunyats de la resta del territori francès, de vegades fins i tot una solució, una ocasió, una necessitat. 
 
 

3. Una imatge molt positiva dels catalans del sud 
 
Tots els actors interrogats tenen una imatge extremadament positiva dels catalans del sud. Els admiren 
i els hi reconeixen unànimement una qualitat, sempre citada : el pragmatisme i el culte a l'acció. Lloen 
la rapidesa entre el moment de la presa de decisió i el pas a l'acció, que no sembla caracteritzar-los a 
ells. Són conscients de les diferències de competències i de funcionament, que segons ells, faciliten 
aquesta eficàcia. La joventut és també una qualitat reconeguda als tècnics, fins i tot a certs polítics, 
joventut sinònim per a ells d'acció i de renovació política. El «pactisme» del costat sud és igualment 
elogiat : els catalans del nord entrevistats remarquen que per a les coses importants, les divergències 
són enterrades per privilegiar un procés constructiu. Una frase il·lustra bé la comparació que els actors 
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del nord fan en relació als del sud; una persona entrevistada ha dit : «Ells fan prospectiva, nosaltres 
fem balanços». 
 
L'únic punt més negatiu aportat pels actors del costat nord és que al començament de la cooperació 
transfronterera, alguns han tingut el sentiment que la preocupació de la rendibilitat econòmica pròpia 
havia suplantat l'interès transfronterer del projecte, impressió que ha canviat des de fa alguns anys. 
 
 

4. Un complex d’inferioritat i una important autocrítica 
 
Per tant, el que sorprèn també és un complex d'inferioritat dels catalans del nord respecte als socis del 
sud. Totes les qualitats citades quan parlen dels catalans del sud, reconeixen que ells no les tenen. 
Pitjor, semblen definir-se en negatiu en relació a aquestes qualitats : feixuguesa administrativa, 
complicació, divisió política i baralles internes. Aquesta autocrítica no desemboca però en propostes o 
idees precises per fer canviar la situació. 
 
Per últim, s'observa un sentiment de haver invertit els termes en la relació amb el sud, idea que es 
repeteix sovint, especialment en els actors de més edat interrogats. Reconeixen haver tingut durant 
molt de temps una relació de superioritat econòmica i política, en temps de la dictadura i en els anys 
immediatament posteriors, que ha donat lloc a un sentiment d'inferioritat. Pensen que la ruptura de 37 
anys de franquisme els ha allunyat en la seva evolució i en la seva predisposició respecte al 
desenvolupament actual del sud. 
 
Tenen plena consciència que la relació s'ha invertit i que la Catalunya Sud els ha superat gràcies al seu 
dinamisme però també gràcies als ajuts econòmics europeus concedits a Espanya, tenint el sentiment 
d'haver estat una mica abandonats des d'aquest punt de vista a nivell dels ajuts de l'Estat central. 
Finalment, per als que estan més informats sobre la situació al costat sud, sovint estan estupefactes de 
la velocitat en les evolucions demogràfiques i econòmiques de la banda sud i en ocasions es pregunten 
per quina raó els catalans del sud tindrien ganes de cooperar amb ells. 
 

 
5. Una relació amb la catalanitat diferent de la del costat sud 

 
En relació amb la catalanitat, les persones interrogades tenen el sentiment que no és la mateixa que al 
costat sud, donat que no és exclusiva de la identitat francesa. La relació amb la llengua és diferent. La 
majoria de les persones interrogades entenen el català (fins i tot les que no eren de la regió) i la majoria 
el parla. Tanmateix, la llengua, molt menys parlada al nord, és menys al cor de la seva identitat 
catalana. El complexe d'inferioritat també es manifesta en aquesta qüestió de la llengua, els catalans 
del nord tenen la impressió que alguns del sud els desacrediten perquè parlen un català específic, que 
a més han deixat marginar pel francès. 
 
 
 

6. Socis desigualment « avançats » i mobilitzats 
 
Finalment, alguns socis han semblat molt motivats, d'altres menys, però això és propi de la cooperació 
transfronterera.  
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B. De la banda sud 

 
1. El sentiment d’una certa complexitat administrativa francesa en el marc 

de la cooperació transfronterera 
 
La burocratització, una gestió administrativa complicada i llarga, la incertesa de saber qui té realment la 
competència i el poder de decisió per part dels ens locals francesos, han estat elements repetits pels 
socis del cantó sud al ser interrogats sobre les relacions amb la Catalunya Nord. 
 
D’altra banda, però, es reconeix una major experiència, capacitat tècnica i recursos (econòmics i 
humans) de la part francesa per tirar endavant els projectes. La tradició i experiència en la gestió de 
molts temes es veu com una oportunitat d’aprendre de la Catalunya Nord i, malgrat les complicacions 
experimentades, tots els actors han expressat el propòsit de continuar les relacions i engegar nous 
temes de cooperació. 

 
2. El sentiment de ser mal compresos en ocasions pels serveis de l'Estat 

francès en el seu particularisme institucional 
 

 
Quan s'ha treballat amb l'administració de l'Estat la sensació és que des de França s'ha vist Catalunya i 
les seves institucions com de "segon rang", al no tractar-se directament de les de l'Estat espanyol, 
malgrat que les institucions catalanes puguin tenir totes les competències en els temes concrets 
abordats.  
Per altra banda, es considera que l'administració central francesa està més allunyada de la realitat de 
l'àmbit de la Catalunya Nord i per això també es pot generar una major dificultat d'entesa. En tota 
aquesta visió es fa molt remarcable el pes de la història i d'anys d'haver viscut dues realitats 
administratives molt diferenciades. Això vol dir un procés lent a l'hora de cercar relacions estables entre 
ambdues parts. 
 
En certes ocasions s'ha posat de vegades reticències al català com única llengua de contacte i 
intercanvi i s'ha pensat que castellà i francès eren d’altres opcions per a les relacions per que tenen un 
major àmbit d'influència. Tot i això es pensa que el català podria ser el vehicle perfecte d'unió i 
comunicació entre ambdues bandes. En tot cas, es creu que la llengua no ha estat mai o no ha de ser 
un impediment per als vincles transfronterers, però sí que seria bo un major coneixement del francès i 
del català d'una part i altra. Finalment, els actors entrevistats manifesten de que en els encontres 
sempre s'acaba parlant en francès malgrat un propòsit inicial de parlar en català.  
 
 

3. La voluntat de desenvolupar una cooperació transfronterera basada en 
projectes concrets 

 
Molts actors han expressat algunes dificultats per part de la banda nord alhora de “complir” en les 
tasques establertes. La diferència de motivacions i el no estar sempre en els projectes per un interès 
concret en la temàtica tractada ha produït en algunes ocasions una manca d'implicació. El fet de que en 
certs casos els projectes hagin estat pensats en funció només de l’oportunitat de treure un benefici 
econòmic de l’ajut europeu, sense trobar un encaix amb projectes de desenvolupament conjunts o per 
incloure accions pròpies pensades fora de la cooperació, ha produït certa descompensació entre una 
banda o altre i desencís. Per aquesta raó es pensa que la cooperació, igual que el desenvolupament de 
l'Eurodistricte, ha de donar resposta a necessitats concretes d'espais que tenen algun interès a 
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compartir, algun problema a resoldre o alguna complementarietat que pugui servir d'al·licient per 
formular estratègies conjuntes.   
 
Tot i això també reconeixen, com a contrapunt, que en ocasions aquestes relacions en principi menys 
"interessants" han acabat obrint expectatives que no es pensaven i noves idees a desenvolupar.    
 

 
4. La voluntat de compartir una catalanitat amb el nord més enllà del 

folklore 
 

Sovint es percep reticències perquè els francesos tracten les qüestions d'identitat només com un 
element folklòric. Les qüestions culturals són interessants i han estat motiu de molts contactes, però  
molts actors de la Catalunya Sud han expressat en reiterades ocasions la voluntat de construir 
projectes més enllà de la reivindicació de la identitat i cultura catalana. Engegar projectes referents al 
desenvolupament econòmic i social en el marc d’una economia competitiva i que cerquin el  
reconeixement d’aquest territori a escala europea.  
 
 

5. Certa manca de socis amb un pes similar als de la banda sud 
   

Fora de l'àrea de Perpinyà, es troben a faltar socis que representin una massa crítica, un volum de 
població i una capacitat econòmica similar als de la banda sud, que té una xarxa urbana més potent i 
millor distribuïda que la diferencia de la banda nord. Aquest fet en ocasions fa perdre cert interès per 
iniciar projectes comuns i que s'intenti buscar relacions més enllà de la Catalunya Nord.  
 
 
 

C. En relació a l’Eurodistricte 
 
L'Eurodistricte no ha aixecat oposicions entre els actors interrogats. Al costat nord tots reconèixen 
l'interès d'aquest procés, tot i que si hi pot haver aquí i allà divergències de vista. Es feliciten de l'escala 
del projecte indicant que la dimensió del territori implicat és interessant. 
 
 

Una visió positiva i alimentant esperances de projectes i d'un millor funcionament 
 

La majoria alimenten moltes esperances sobre l'Eurodistricte, com a dissenyador d'iniciatives 
transfrontereres, com a instrument per crear coherència, estratègia i consens, tan necessari al costat 
nord. També Mantenen esperances en el tema de l'ocupació i l'economia. 
 
Una manca d'informació i una certa política d'espera 
 

No obstant això, les expectatives són, en conjunt, bastant vagues ja que les persones interrogades 
tenen el sentiment de que no disposen de prou informació, sobretot els municipis del costat nord i del 
costat sud, per tenir expectatives més precises, d'aquí una certa política d'espera.  
 
 

La voluntat de «fer allò concret» i de no crear un esglaó polític-administratiu suplementari 
 

En tots els casos es reclama allò concret dels projectes i no una «usine a gaz», un esglaó més que 
vindria a engrossir el ja existent, sinó alguna cosa complementària a les estructures existents. No 
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desitgen tampoc (sobretot al costat sud) una eina que fos acaparada per les ciutats principals en 
detriment d'altres espais. 
 
 
Ampliar el procés de l'Eurodistricte a nous actors 
 
Alguns actors entrevistat que encara no havien estat associats formalment al procés d'Eurodistricte, 
desitgen participar-hi, com els actors socioeconòmics. 
 
El desig de fer-ho visible per a la població 
 

Les persones entrevistades desitgen també que l'Eurodistricte sigui més visible de cares a la població a 
través d'accions de comunicació determinades i concertades a una banda i altra de la frontera. 
 
 
La voluntat d'articular-lo amb altres processos tipus «Euroregió» 
 
Alguns actors interrogats pensen que convé articular-se amb els processos d'escala més àmplia tipus 
Euroregió i associar, al cantó francès, la regió Languedoc-Rosselló. 
 
 
L'expectativa d'una assistència operacional que l'Eurodistricte podria subministrar 
 
Finalment, certs actors interrogats volen que l'Eurodistricte pugui proveir una assistència operacional en 
el marc dels projectes transfronterers, coordinar projectes existents a través del marc de que disposi 
però també portar els propis projectes a una escala més àmplia. 
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SEGONA FASE : Reptes i proposte de projectes 
 

 
I - MÉTODOLOGIA 
 

A. Repte global 
 
En funció del diagnòstic territorial realitzat en la primera fase i sobre la base de les entrevistes 
efectuades per la MOT i per la Universitat de Girona, apareix un repte global com a prioritari : aquell de 
comprometre el territori de l'Eurodistricte en una verdadera estratègia coherent a escala transfronterera 
a través de : 

- el desenvolupament d'un coneixement recíproc mínim, condició sine qua non d'una 
cooperació transfronterera perenne i constructiva, 

-  la valoració d'una cultura catalana en part comuna i compartida, punt fort del territori i de la 
seva resplendor en el context de l'Europa de les regions, 

- la conducció de polítiques concertades, tenint en compte el fet transfronterer i fundades en 
projectes concrets, l'emergència d'una governança transfronterera, intel·ligent, constructiva, 
respectuosa d'un equilibri transfronterer i associant els actors en la seva diversitat, 
col·lectivitats, actors socioeconòmics i socis de l'Estat. 

 
L'esquema següent presenta la metodologia adoptada per identificar els reptes i proposar un cert 
nombre de projectes emblemàtics per al territori de l'Espai Català Transfronterer. Cal tanmateix distingir 
entre els projectes que tenen vocació de ser portats a terme directament per l'Eurodistricte, una vegada 
que aquest s'hagi dotat d'una personalitat jurídica, i aquells desenvolupats per altres actors fins i tot si 
poden ser destacats en el programa plurianual de treball de l'Eurodistricte i etiquetats per ell. 
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B. Metodologia adoptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTATACIONS

REPTES

THEMATIQUES

PROJECTES

Les temàtiques i els projectes proposats han estat escollits segons els següents criteris :

- Diversitat de temàtiques : s’ha posat èmfasi en la diversitat del camp temàtic amb la 
finalitat de trobar un cert equilibri dins els diferents àmbits que caracteritzen el 
funcionament d’un territori.

- Diversitat d’escales : Alguns projectes proposats són locals, altres d’escala una mica 
més àmplia (afecten una part del territori de l’Eurodistricte), finalment altres que afecten
la totalitat de l’Eurodistricte per la seva transversalitat: per exemple, la formació, els 
transports transfronterers…

- Diversitat de llocs afectats : la MOT ha volgut promoure projectes que impliquen la 
totalitat de la línia fronterera entre Catalunya Nord i Catalunya Sud, però també el medi
rural, urbà i periurbà, la plana, el litoral o la muntanya.

- Diversitat d’actors implicats : el món de les col.lectivitats locals, organismes 
socioeconòmics, associacions, Estat, universitats…

A partir del diagnòstic territorial s’han identificat diferents constatacions. Una constatació
global, pel conjunt de l’Eurodistricte i tres constatacions més específiques.

A cada constatació correspon un repte pel territori transfronterer. Es tracta de 
desafiaments que l’Eurodistricte a de superar a través de diferents accions a 
desenvolupar en el futur.
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Metodologia adoptada (continuació)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTATACIÓ GENERAL REPTE GLOBAL

Desconeixement
recíproc

Feble integració del
territori transfronterer

Feble reconeixement i 
desenvolupament 

d’iniciatives 
transfrontereres 

Observació transfronterera
Conèixer-se millor per 
comprendre’s millor i 

treballar junts

CONSTATACIONS REPTES

Afavorir el sorgiment 
d’un àmbit de relació

transfronterer a partir de 
la coordinació de 

polítiques

Estructurar el territori
dins la governança

política transfronterera
interna

TEMÀTIQUES

Formació

Urbanisme i planificació

Transports i mobilitat

Salut i serveis socials

Treball

Economia

Agricultura

Comunicació

Joventut

Habitatge

Cultura

Turisme

Medi ambient
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Diversitat de llocs implicats en els projectes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte 1: Observatori transfronterer del territori

Projecte 2: Intercanvis de bones pràctiques

Projecte 3 : Euro-Institut català transfronterer

Projecte 4 : Creació d'una institució de formació i recerca sanitària i social

Projecte 5 : Desenvolupament del bilingüisme

Projecte 6 : Reflexió sobre la creació de línies de transport públic 

Projecte 7 : Facilitar la creació/recuperació d'empreses

Projecte 8: Gestió dels recursos forestals

Projecte 9 : Establiment de filons transfronterers biològics

Projecte 10 : Posar en xarxa diferents llocs de memòria en la temàtica de l'exili

Projecte 12 : Televisió transfronterera

Projecte 15 : Projecte Odyssea

Projecte 16 : Gestió dels recursos de l’aigua

Eurodistricte

Eurodistricte

Aglomeracions + CerdanyaAglomeracions + Cerdanya

Eurodistricte

Eurodistricte

Eurodistricte

Cerdanya, Capcir, Conflent, Cerdanya, Ripollès…

Eurodistricte

Eurodistricte

Eurodistricte

Costa Vermella, Rosselló / Costa Brava

Cerdanya

Eurodistricte

Projecte 11 : Projecte sobre la joventut

Projecte 13 : Desenvolupament, coordinació i promoció dels senders transfronterers

Projecte 14 : Rutes turístiques transfrontereres

Projecte 17 : Prevenció del risc d’incendis a les Alberes

Projecte 18 : Habitatge públic sostenible

Eurodistricte

Eurodistricte

Eurodistricte

Eurodistricte

Albera - Costa Vermella
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II - IDENTIFICACIÓ DE LES CONSTATACIONS 
 

A. Constatació núm.1 : Un desconeixement recíproc 
 
La primera constatació és que en l’Espai català transfronterer els actors es coneixen poc, tant pel que 
fa al seu territori i al seu funcionament, com al funcionament dels mateixos socis, a nivell administratiu, 
polític i institucional. 
 
Es comprova així un desconeixement recíproc dels actors de les dues bandes de la frontera en el 
funcionament del territori, de les seves característiques, evolucions recents i a vegades fins hi tot de la 
seva “sensibilitat”. Aquest cert desconeixement del funcionament del territori, de les seves institucions i 
evolucions que és d’altra banda la més danyosa, perqué és constitueix una fase prèvia bàsica de la 
cooperació transfronterera a Europa, és el que falta als actors locals. El treball de diagnòstic 
transfronterer de la Fase 1 ha d’ajudar a aquesta etapa de coneixement mutu. 
 

B. Repte núm. 1 : Conèixer-se millor per a comprendre’s millor i 
treballar junts  

 
A aquesta constatació respon el primer repte que ha de permetre als actors del territori conèixer-se 
millor per comprendre’s millor i treballar junts. L’Eurodistricte pot respondre a aquest repte afavorint el 
coneixement entre els actors en el pla administratiu i polític. Es tracta també d’afavorir el coneixement 
del territori transfronterer, element fundador en la majoria dels altres projectes de territori en les 
fronteres no només franceses sinó europees en general. Això passa principalment per la millor 
comprensió dels contexts nacionals i locals, fortament contrastats en el cas present, d’un cantó i altre 
de la frontera. 
 
El desenvolupament dels intercanvis més freqüents és també una condició necessària, als quals el 
comitè tècnic de l’Eurodistricte, per la regularitat de les seves reunions, hi contribueix. Aquest 
coneixement ha de permetre superar els a priori i els clixés encara forts a un cantó i altre de la frontera i 
sobretot d’acostar la imatge que els socis tenen de la realitat. Aquesta realitat ha se ser més ben 
aprehesa per les administracions, sobretot per l’administració francesa encara en general poc 
familiaritzada amb la forta descentralització en curs a Espanya que permet a la Generalitat de 
Catalunya tenir nombroses competències i recursos, que posa a disposició del seu projecte 
transfronterer.  
 
Finalment, un millor coneixement recíproc s’ha de manifestar, en el camp sectorial de les polítiques 
sobre el coneixement del funcionament del territori transfronterer, en l’intercanvi de bones pràctiques i 
d’experiències exitoses, en la seva comparació i arribat el cas en l’acostament i igualació, per la banda 
alta, d’aquestes pràctiques. 
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Abans d’entrar en detall sobre les temàtiques i projectes relacionats, és important recordar que hem 
classificat els projectes dins una sèrie de temàtiques per raons de presentació, però que en la realitat, 
cada projecte correspon en general a diverses temàtiques de manera simultània, que indiquem  en 
cadascuna de les fitxes de projectes.  
 
 

C. Temàtiques lligades al repte núm. 1 
 

1. Temàtica : Coneixement recíproc i observació transfronterera (projectes 
núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) 

     
Dins d’aquesta temàtica, es tracta de comprendre millor les diferències i les complementarietats que 
són els punts forts i els punts febles del territori transfronterer. Es tracta de treballar junts per tal de 
permetre identificar millor els components del territori, de dotar-se d’una visió compartida, i finalment  
constituir una base de coneixements científics sòlids que permetin la comparació del propi territori 
transfronterer però també amb altres territoris nacionals o transfronterers. Finalment, es tracta de 
conèixer millor el territori per adaptar les polítiques a una situació no més suposada sinó aquest cop 
coneguda, amb les solucions experimentades i aconseguides a l'altra banda de la frontera. 
 
 

Projecte núm 1:Observatori estadístic i cartogràfic transfronterer 
 
Temàtiques lligades : Coneixença recíproca i observació transfrontera 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

A partir de la constatació de la inexistència d’indicadors estratègics estadístics pel territori 
transfronterer i de les seves conseqüències en matèria de no tenir en compte la dimensió 
transfronterera en les polítiques públiques a una banda i altra de la frontera, l’observació 
estadística transfronterera esdevé un objectiu prioritari per: 
- apuntalar la constitució d’un projecte de territori transfronterer en fase amb les forces 
existents. 
- desenvolupar polítiques públiques coherents amb la realitat dels problemes als quals 
s’enfronten aquests territoris (i les necessitats de la població). 
Es tracta de conèixer millor aquests territoris transfronterers en la seva diversitat 
(comparació nord-sud) com en la seva complementarietat per tal d’aportar-hi les millors 
polítiques. 
 
Les bases d’una verdadera observació transfronterera s’han d’iniciar per les polítiques i 
readaptades per elles, per permetre una lectura compartida dels territoris transfronterers : 
 

- mobilitzant les institucions estadístiques locals existents, 
- fomentant la difusió del coneixement i desenvolupant la posada en xarxa dels 

observatoris transfronterers, 
- implicant els instituts estadístics nacionals, locals i Eurostat, 
- articulant l'observació del fet transfronterer a escala molt local (municipis, com a 

escala d’àrees urbanes), local (comarques, pays, parcs), intermèdia (tot el territori 
de l'Eurodistricte) i a una escala més àmplia encara (quan existeixin els treballs 
regionals o euroregionals). 

 
Aquesta observació transfronterera, que s’ha d'expressar també de forma cartogràfica, s'ha 
de desenvolupar en el curt i mitjà termini i ser perpetuada a favor de la creació d'una eina: 
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l'observatori transfronterer de l'Eurodistricte català. 
 
Més enllà d'aquest «projecte-paraigües» que ha d'implicar els socis tècnics competents 
d’una part i altra de la frontera i tenir com a promotor el mateix Eurodistricte quan adquireixi 
una personalitat jurídica, cal aprofundir l'observació en certs àmbits, com en les qüestions 
vinculades a les pràctiques i als fluxos comercials a una banda i altra de la frontera (CCI 
Perpignan, Maison catalane de la consommation (nord), Agència catalana del consum 
(sud).  
 

Territori(s) 
implicat(s) : - El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 
- Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA),  
- DDE 66, 
Conseil Général 66 

Socis 

Catalunya Sud 

- Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya ( 
+IDESCAT + ICC) 

- Institut d’Estudis Territorials (Generalitat) i altres 
instituts universitaris concernits 

Avantatges 
El treball de posada en xarxa es pot articular sobre 
organismes existents que tenen experiència en l'àmbit de 
l'observació i del maneig cartogràfic i estadístic.  

Context 

Inconvenients 

És necessari un llarg treball d'harmonització de les dades 
que permeti la realització d'una cartografia 
transfronterera. 
La llengua pot constituir un obstacle per a l'organització 
de les reunions i per a l'intercanvi de dades.  

Pressupost 
Aquest projecte pot ser finançat pels diferents socis, en funció de la seva implicació 
(Generalitat de Catalunya; AURCA / Comunitat d'Aglomeració de Perpignan; CCI 
Perpignan...) però tenint per promotor el mateix Eurodistricte. Haurà de conèixer una fase 
experimental abans de la seva consolidació com a instrument.  

Calendari 
Abans de passar a la institucionalització d’una eina com aquesta, es pot considerar una 
fase experimental de llançament, tenint com a objectiu la publicació d'un cert nombre de 
mapes i el seu comentari, podent ser posades en línia en el web d’Internet de 
l'Eurodistricte.   
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Projecte núm 2 : Intercanvi de bones pràctiques sobre les qüestions  
relatives a la planificació espacial i a la difusió urbana  

 
Temàtiques lligades : Coneixença recíproca i observació transfrontera, planificació, habitatge, urbanisme 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

 
Els dos territoris catalans fronterers coneixen pràctiques d’ordenació i d’urbanisme 
contrastades, dependents de models culturals i de sistemes de planificació diferents, amb 
sensibles conseqüències sobre el mode d'ocupació de l'espai i el paisatge, sobretot en 
zones periurbanes. A més, la proximitat transfronterera és un fet quasi obviat en les 
polítiques de planificació espacial, sobretot a la Cerdanya, on la frontera és pràcticament 
invisible. 
 
Aquest projecte hauria de permetre desenvolupar el coneixement de les pràctiques de 
l'altre en la matèria i intercanviar els millors hàbits en relació a la planificació i en particular 
a la difusió urbana, que afecta especialment la plana del Rosselló (al voltant de Perpinyà) i 
la zona interior (prelitoral) a una banda i altra de la frontera, però també cada vegada més 
les perifèries de les ciutats de Girona i Figueres. 
 
Aquest treball, basat en el coneixement recíproc i l'intercanvi de pràctiques i d’experiències 
ha de permetre crear una sinergia entre els actors afectats per aquestes problemàtiques. 
Ha de conduir a un acostament del coneixement, utilitzant les pràctiques més eficients 
d’una banda i altra i permetent a cada vessant del territori de l'Eurodistricte ser un 
laboratori en matèria d'experimentació de polítiques en aquets àmbit. Ha de permetre 
finalment coordinar les polítiques de planificació espacial i d'urbanisme a la Cerdanya 
transfronterera. 
 

Territori(s) 
implicat(s) : 

- Communauté d’Agglomération de Perpignan / SCOT Plaine du Roussillon 
- SCOT Littoral sud 
- Àrees urbanes de Girona i de Figueres  
- Cerdanya 

Catalunya Nord 

- Communauté d’Agglomération Perpignan 
Méditerranée 

- Agence d’Urbanisme Catalane (AURCA) 
- DDE 66 
- CC Pyrénées Cerdagne  

Socis 

Catalunya Sud 

- Municipis de l’àrea urbana de Girona 
- Ciutat de Figueres (i si és el cas, municipis de la 

seva àrea urbana). 
- Comarca de la Cerdanya 
- Generalitat de Catalunya 

 

Context 
 Avantatges 

Els intercanvis de dades o de documents de planificació 
d’una part i altra poden permetre captar de forma ràpida 
les millors pràctiques en marxa a un cantó i l'altre de la 
frontera. Existeix també un document de referència útil 
que permet entrar en matèria: el 2007 la MOT va realitzar 
un estudi sobre aquest subjecte i que vol ser difós entre 
els actors implicats. 
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Inconvenients 

Sent els sistemes de planificació i les polítiques 
d’habitatge diferents a una banda i altra, un treball 
d'explicació dels termes i dels conceptes constitueix una 
condició prèvia a tota acció en aquest tema. Finalment, al 
costat sud el marc jurídic evoluciona molt de pressa i la 
conjuntura de superproducció d'habitatges té 
conseqüències encara difícilment calculables sobre 
aquest tipus de polítiques.   

Pressupost Aquest projecte pot ser finançat pel fons comú Generalitat de Catalunyai / Consell General 
dels Pirineus Orientals  

Calendari 

 
Aquest projecte pot ser llançat bastant ràpidament, començant per la difusió del report 
MOT sobre aquest tema i la celebració de reunions entre els diferents actors implicats, 
establint després un programa de treball comú. 
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2. Temàtica: Formació (projectes núm. 3, 4, 5, 10) 
 
Aquesta temàtica és fonamental en la constitució d'un coneixement recíproc comú, destinada al als 
responsables i professionals, però també a les joves generacions per tal de fer-los viure el territori en 
transfronterer. 
 
Es tracta de formar els actors per ampliar la seva mirada i portar-la 360º al voltant del seu territori 
fronterer. Accions de formació els han de permetre una aproximació al funcionament del territori veí i 
dels seus actors. Aquests han de treballar junt per tal de millorar el seu coneixement recíproc i aprendre 
a produir conjuntament (metodologies). És necessari constituir un corpus de coneixements comuns i 
d’experiències encertades dels socis fronterers. 
 
D'altra banda, sembla molt important formar també els joves en la llengua i la cultura del veí. En 
definitiva, es tracta de desenvolupar carreres d'ensenyament superior comunes o complementàries 
(formació inicial o continua), permetent sumar les forces i el coneixement local del món de 
l'ensenyament superior cada vegada més competitiu. 
 
 
 
 

Projecte núm. 3: Euroinstitut català transfronterer 
 
Temàtiques lligades: Formació, Treball, Coneixença recíproca i observació transfrontera 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

La creació d'un Euroinstitut català transfronterer tindria com a vocació assegurar la 
formació continua dels actors de l'Estat, de les col·lectivitats locals i del món 
socioeconòmic en el funcionament administratiu, institucional, sense oblidar la cultura de 
treball existent a l’altra banda de la frontera, a diferents escales (municipis, 
intermunicipalitats, pays, regió, Estat). Aquesta formació tindria lloc en les dues llengües 
(català i francès), a semblança de les experiències existents a l'Euroinstitut de Kehl. 
 
La seva missió consistiria a : 
 
- Permetre a les persones que es beneficien d'aquesta formació adquirir una base mínima 
de coneixements per tal de poder comprendre millor el territori situat a l'altra banda de la 
frontera (informació sobre les estructures polítiques i administratives, aproximació 
socioeconòmica, cultural...) i els socis potencials situats a l’altre cantó de la frontera. 
- Afavorir la posada en xarxa dels actors (sobretot dels actors públics i privats) 
reunint-los en aquest mateix lloc, centre de recursos transfronterers i interculturals en 
l'àmbit professional. 
- Organitzar seminaris sobre les estructures, les polítiques públiques i les pràctiques 
administratives dels dos països. 
- Proposar un consell en matèria de gestió intercultural i d'avaluació de projectes. 
-  Per etapes agrupar en aquest Euroinstitut diverses formacions inicials a més a més de la 
formació continua transfronterera : una dedicada al personal médico-social i infermers (cf 
projecte núm. 4) i una altra sobre el tema de la formació als oficis. 
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Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 
- Université de Perpignan 
- Association des Maires et des Adjoints 
- Association des fonctionnaires territoriaux 
- CNFPT 

Socis 

Catalunya Sud 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) 

- Federació de Municipis de Catalunya (FMC) 
- Diputació de Girona  
- Escola d’Adminsitració Pública de Catalunya 
- Universitat de Girona 
- Generalitat de Catalunya 

Avantatges 

Aquest projecte que associa els mons universitari i 
professional es podria recolzar en l'experiència de 
l'Institut Franco-Català Transfronterer, sobretot en 
matèria de formació professional i bilingüe, però també 
en els exemples de l'Euroinstitut de Kehl, com un dels 
models de referència. Es beneficia d'un fort consens 
polític i constitueix una de les bases del projecte 
d'Eurodistricte català transfronterer. 

Context 

Inconvenients 
L'associació dels diferents instituts de formació 
professional del territori ha de constituir una condició 
prèvia al bon funcionament de l'Euroinstitut, i evitar tota 
forma de competència perjudicial per aquest projecte.  

Pressupost Un dossier del projecte ha estat presentat al fons comú Generalitat de Catalunyai / Consell 
General dels Pirineus Orientals  

Calendari Aquest projecte és en curs d'elaboració i es podria iniciar d'aquí a final de l'any 2008.  
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Projecte núm. 4: Creació d’un centre de formació i de recerca sanitària i social 
 
Temàtiques lligades: Formació ; Treball, Salut, Coneixença recíproca i observació transfrontera 

Descripció del 
projecte i 
resultats 
esperats 

Aquest projecte consisteix a crear un centre transfronterer, amb dos pols de formació a 
cada cantó de la frontera, en matèria sanitària i social destinat als infermers, als 
treballadors socials i als tècnics socials. 
 
La seva missió consistiria en la creació d’un centre transfronterer obert, que utilitzi les 
bases logístiques i els recursos dels instituts de formació fundadors. El projecte s’inclina 
cap a grans accions generals: 
- formació professional inicial d’infermers i de treballadors socials (mobilitat d’estudiants, 
professors, i realització d’ensenyaments comuns que han d’afavorir la mobilitats dels 
estudiants i a curt termini dels futurs professionals formats en un territori cada cop més 
envellit, sense oblidar que convergeixin les pràctiques i es reparteixin equitativament els 
mitjans. 
- Formació de personal tècnic en l’àrea. 
- Desenvolupament de la recerca aplicada i prospectiva sota el control d’un observatori de 
l’ètica i dels mètodes d’intervenció socio-sanitària. 
- Formació continua en els sectors sanitaris, socio-sanitaris i medico-social. 
- Finalment, aquest centre s’ha de dotar d’una estructura jurídica europea, tipus GECT que 
permeti una certificació comuna més fàcil, una mobilitat d’estudiants i professors senzilla i, 
la consolidació de fons ( a partir d’un pressupost propi a l’estructura). 
- El projecte es basa també en les estratègies transfrontereres de desenvolupament de les  
tecnologies de la informació i la comunicació, les formacions a distància. 
 
Amb l’objectiu de disposar d’un lloc visible sobre el territori transfronterer, caldria renovar 
alguns locals de l’UPVD destinats a les diferents activitats del Centre Transfronterer 
(formació inicial, formació continua i recerca). 
 

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 

- Institut régional du travail social en Languedoc 
Roussillon  

- Universitat de Perpinyà 
- Institut méditerranéen de formation des soins 

infirmiers 
 

Socis 

Catalunya Sud - Universitat de Girona 
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Avantatges 

Aquest projecte es beneficia de l’experiència dels socis 
transfronterers que ja estan implicats en una cooperació 
de formació inicial anual des de l’any 2003 de 100 
infermers i 50 treballadors socials del cantó nord i de 60 
infermers i 30 treballadors socials del cantó sud.  Context 

Inconvenients   

Pressupost Un dossier del projecte Interreg IVA França-Espanya-Andorra ha estat presentat el 30 de 
juny de 2008. 

Calendari Aquest projecte està en procés d’elaboració i podria començà a funcionar a finals del 2008.   
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Projecte núm. 5: Formació inicial bilingüe i intercanvis escolars 
 
Temàtiques lligades: Formació ; Cultura, Coneixença recíproca i observació transfrontera 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Aquest projecte ha de permetre una millor comprensió recíproca i la consolidació de la 
cultura transfronterera a través del coneixement de la llengua de l’altre. 
Aquest coneixement passa per la creació de formacions bilingües del cantó francès: 
exemples d’escoles i col·legis catalans al cantó nord com el Soler, o la creació de 
formacions universitàries transfrontereres als dos cantons de la frontera. 
A part de la possible formació bilingüe, l’aprenentatge del català o del francès podria ser 
proposat, veure’s imposat com una de les llengües estrangeres a aprendre en els cicles 
secundaris d’ensenyament. 
 
La pràctica de la llengua podria ser reforçada pels intercanvis o els agermanaments a nivell 
d’escoles i col·legis amb l’objectiu de crear lligams entre els joves de l’espai  català 
transfronterer, al voltant de problemàtiques pròpies d’aquest territori (cultura, medi 
ambient...). 
 
Es tracta en definitiva de proposar als futurs ensenyants un aprenentatge del català al 
cantó nord i un aprenentatge del francès al cantó sud. 
 
Aquest projecte té com a finalitat facilitar els intercanvis posteriors, sobretot en el pla 
econòmic: professionals bilingües qualificats i per tant amb més mobilitat pel fet de dominar 
la llengua del veí.    

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 

- Ministère de l’Education Nationale 
- Ministère de la Culture et de la Communication 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
- Association La Bressola 
- Association Arrels 
- Villes de Prades et du Soler  

Socis 

Catalunya Sud 

-  
-  
-  
- Generalitat de Catalunya (Departament 

d’Educació ; Departament de Cultura i de Mitjans 
de Comunicació) 

- Associació  Amics de la Bressola (Barcelona) 
- Ciutat de Ripoll  
-  
-  
-  
-  
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Avantatges 

Mentre que la pràctica del català progressa al cantó nord, 
la del francès disminueix al cantó sud. El context  sembla 
adient per reforçar l’aprenentatge de les dues llengües a 
tots dos cantons de la frontera. A més, aquesta voluntat 
d’intercanvis permetria al català de tornar a ser una 
llengua de circulació sortint de la marginalitat en la que 
es troba al cantó nord. 
Les escoles bilingües que ja existeixen a la Catalunya 
Nord (8 centres) creats amb l’ajuda de l’Associació 
Bressola podrien continuar la seva expansió. 
Els intercanvis escolars de llengua podrien ser entre 
classes catalanes i entre classes de francès de la 
Catalunya sud i classes de català de la Catalunya nord.  

Context 

Inconvenients Equilibrar el projecte fomentant l’aprenentatge i l’ús del 
francès al cantó sud. 

Pressupost Un dossier del projecte Interreg IVA França-Espanya-Andorra ha estat presentat el 30 de 
juny de 2008. 

Calendari Un projecte Interreg IV A redactat per les Associacions de la Bressola, cantó nord, i dels 
Amics de la Bressola, cantó sud, ha estat presentat el 30 de juny de 2008.   
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3. Temàtica : Comunicació (la majoria dels projectes) 

 
La comunicació és bàsica per dur a terme la cooperació transfronterera i sobretot per buscar una 
continuïtat en el temps i engegar un projecte transfronterer innovador. És important comunicar-se per 
comprendre’s millor i mantenir de forma permanent el contacte, evitant d’aquesta manera 
desavinences. Es tracta igualment que aquesta comunicació entre els dos cantons de la frontera 
serveixi per coordinar els punts de vista d’ambdós, així com la percepció del territori de cares en fora. 
 
Si la comunicació la presentem com una temàtica que ha de respondre a l’objectiu del coneixement, la 
seva transversalitat fa que la retrobem en gran nombre de projectes especialment en aquells que fan 
referència a la governança. Respecte aquest tema, cal remarcar que una de les primeres accions del 
Comitè tècnic de l’Espai català transfronterer és de dotar-se d’un logo comú per així donar constància a 
l’exterior d’un espai únic ; una segona acció, a materialitzar el més aviat possible, és l’obertura d’una 
pàgina web comuna que constitueixi a la vegada una vitrina del projecte del territori, però també un 
punt de documentació. 
 
 
 
 

D. Constatació núm.2 : Feble integració del territori transfronterer 
 
La segona constatació fa referència a la feble integració del territori transfronterer si el comparem amb 
molts d’altres territoris transfronterers amb els quals la MOT treballa sovint. Aquesta relativa 
impermeabilitat s’explica per raons de caire històric i geogràfic que han tingut un impacte en els 
terrenys més funcionals (infraestructures de transports molt febles, flux de persones i intercanvis dels 
mateixos molt limitats i sovint reduïts a l’àmbit comercial). 
 
Com el diagnòstic  territorial ha pogut demostrar, la cooperació econòmica és minsa. Les polítiques de 
desenvolupament engegades estan completament desconnectades entre els dos cantons de la 
frontera, per no dir que molts cops en certs àmbits entren en clara competència. Pel que fa a l’àmbit de 
l’ordenació del territori, a tots dos cantons de la frontera, s’ha obviat l’espai transfronterer en la majoria 
de documents d’estratègia territorial i de planificació. Finalment, el bilingüisme perd terreny cada dia 
que passa malgrat els esforços del cantó francès per desenvolupar l’aprenentatge del català. 
 
Ningú dubta que aquest territori transfronterer guanyaria enormement pes en molts àmbits de 
funcionament comú, si la voluntat política es fa present i destacada. 
 
 

E. Repte núm. 2 : Afavorir l’emergència d’un àmbit de relació 
transfronter a través de la coordinació de polítiques  de 
desenvolupament local, d’ordenació i de serveis. 

 
Es tracta veritablement, en el si dels objectius principals de l’Eurodistricte, d’afavorir l’emergència d’un 
espai de vida transfronterer a partir de la coordinació de polítiques de desenvolupament local, 
d’ordenació així com de serveis per millorar l’interconnexió dels territoris tant en l’àmbit polític, com 
econòmic, com funcional. Facilitant d’aquesta manera la vida dels habitants situats a banda i banda de 
la frontera que ocupen quotidianament aquest espai transfronterer. 
 
La millora de la qualitat de vida d’aquests habitants en aquest espai transfronterer passa pel 
desenvolupament i l’equiparació dels serveis públics en tota aquesta àrea, ja sigui en l’àmbit dels 
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transports, de la sanitat, de la cultura o de l’educació. Passa també per la coordinació d’un cert nombre 
de normes i pràctiques administratives que han de poder integrar l’especificitat d’aquests territoris 
transfronterers en els àmbits abans esmentats. 
 
L’emergència d’aquest projecte de territori transfronterer no es pot fer sense una gestió i una ordenació 
mínima comuna, que no és el cas actualment. Els espais implicats són tant els urbans com els naturals 
(litorals i de muntanya) majoritaris en aquesta frontera. A la vista de la divergència en certes pràctiques 
així com de la fragilitat del medi, és un objectiu fonamental per l’Eurodistricte de l’espai català 
transfronterer. 
 
L’integració transfronterera del projecte sobre el territori passa també per fomentar els fluxos d’un cantó 
i l’altre de la frontera, impossible sense una política de mobilitat ambiciosa. 
 
Aquest apropament territorial passa també sobre el terreny econòmic. La seva evolució, aquests 
darrers anys, ha estat fins ara completament descoordinada i fins i tot ha entrat en clara competència a 
tots dos cantons de la frontera quan de fet els dos vessants es necessiten mútuament i en molts camps 
són complementaris : agricultura i reconeixement dels productes agrícoles, turisme i logística en el cor 
d’aquest territori xarnera que és pas obligat a l’Europa del sud. 
Aquesta integració s’ha de fer a través de la cultura, de la comprensió mútua i del coneixement de les 
dues llengües a banda i banda. Es pot dir que les fronteres on la cooperació està més avançada és en 
aquelles on la llengua es parla a tots dos cantons de la frontera, com és el cas de Ginebra en la 
frontera franco-suïssa. 
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F. Temàtiques lligades al repte núm. 2 
 
 

1. Temàtica : Transport (projecte núm. 6) 
 
A partir d’aquesta temàtica clau, ja que és condició sine qua non del bon funcionament transfronterer 
del territori i de la vida en comú als dos vessants de la frontera, es tracta de desencallar les 
infraestructures de carreteres i de fomentar la mobilitat transfronterera especialment en l’àmbit del 
treball. Es constata la feblesa de les infraestructures transfrontereres i sobretot de l’absència de línees 
de transport col·lectiu públic transfronterer al llarg de tota la frontera franco-espanyola al qual pertany 
aquest espai (cal destacar que és un dels rars espais transfronterers completament desproveït de 
línees de bus que travessin la frontera). Es tracta d’estimular aquesta mobilitat a partir del coneixement 
de l’altri, dels fluxos i de les necessitats sense oblidar que és factible l’obertura de línees, tant a nivell 
tècnic com jurídic. 
 
 
 
 

Projecte núm. 6: Creació d’una xarxa de transports públics transfronterers de proximitat 
 
Temàtiques lligades Coneixença recíproca i observació transfrontera, transports 

Descripció del 
projecte i 
resultats 
esperats 

A partir d’aquesta temàtica (intro-temàtica), es tracta de desencallar la situació actual de 
les infraestructures per carretera i estimular la mobilitat a banda i banda de la frontera, 
especialment pel que fa al seu ús. S’ha constatat la pobresa de les infraestructures que 
uneixen els dos territoris i sobretot l’absència de línees de transports públics col·lectius  
transfronterers al llarg de la frontera espanyola i de l’Eurodistricte català  (És un dels rars 
espais transfronterers completament mancat d’enllaços d’autobús). Es tracta d’estimular 
aquesta mobilitat a partir del que ja existeix, dels fluxos i les necessitats reals sense oblidar 
la creació de noves línees, a nivell tècnic i jurídic. 
 
El projecte proposa la creació de transports públics transfronterers de proximitat: bus i tren 
a partir de la prolongació de línees ja existents o bé creades ex nihilo. El treball passa per: 

- Anàlisi de l’oferta i les necessitats (l’Institut d’Estudis Territorials estan duent a 
terme un estudi que delimitarà aquests paràmetres) i de l’organització d’aquests 
transports (organismes encarregats d’administrar els transports a cantó i cantó de 
la frontera i el sistema de finançament...) 

- Definició d’un marc jurídic a cantó i cantó de la frontera i anàlisi sobre les 
possibilitats jurídiques i financeres de la creació de connexions per carretera. 

- Proposta d’enllaçar els horaris de les correspondències de les línees per carretera i 
les línees ferroviàries costaneres que passen a prop de la frontera i la creació de 
parades de carretera entre els itineraris de línees de bus nacional que passen a 
proximitat les unes de les altres a cantó i cantó de la frontera. 

 
La qüestió de seleccionar els territoris implicats és crucial, com els territoris més 
integrats (Cerdanya i litoral), les aglomeracions entre elles mateixes i els seus 
equipaments com l’aeroport, encara que hagin començat a sorgir iniciatives privades 
puntuals (aeroport Girona-Perpinyà). D’aquí la reflexió a fer sobre la integració de tots 
aquests projectes en un territori transfronterer integrat. 
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Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 

- Conseil Général 66 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
- Etat (DDE 66) 
- SNCF 
El mateix Eurodistricte podria ser el promotor d’un 
estudi com aquest. 

Socis 

Catalunya Sud 

-  Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya 

- Ministerio de Fomento  
- Operadors de transports d’autobus i  ferroviaris 

(RENFE). 
- Consell Comarcal de a Cerdanya, del Ripollès i 

de l’Alt Empordà 
- Institut d’Estudis Territorials  
- RENFE 

Avantatges 

La voluntat és gran a cantó i cantó per facilitar la mobilitat 
transfronterera via la creació d’una oferta de transport 
públic. L’arribada programada de la línia d’alta velocitat 
estimula als diferents actors a una reflexió més global 
sobre la qüestió dels transports.   

Context 

Inconvenients 

No hi ha cap línea de transport públic transfronterer i la 
seva creació està encara per determinar en els àmbits 
administratiu i jurídic. A més, la configuració geogràfica 
d’una part del territori dificulta la constitució d’una xarxa 
de transports públics transfronterers en benefici de línees 
puntuals. 

Pressupost Per definir 

Calendari Per definir 
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2. Temàtica  : Sanitat (projecte núm. 4) 
 
Es tracta de permetre als habitants d’aquest espai un accés als serveis sanitaris el més proper possible 
al seu domicili. 
 
Destacarem, en primer lloc, el projecte de l’hospital transfronterer Cerdanya-Capcir, el prestigi del qual i 
el seu renom constitueixen el millor ambaixador dels projectes de cooperació transfronterera de 
l’Eurodistricte. No obstant, no s’ha volgut posar com a exemple aquest projecte que ja funciona molt bé, 
sinó donar suport a d’altres projectes que necessiten ser acompanyats o posats com exemple.  Com a 
recordatori direm que aquest projecte relatiu a la sanitat és complementari del ja esmentat Creació d’un 
establiment de formació i recerca sanitària i social (veure projecte núm.4). 
 
Existeixen altres iniciatives com el PETSCAN de Perpinyà, finançat en un 5% pel govern català, però 
que en realitat no atreu realment pacients de la Catalunya Sud a Perpinyà (només un pacient andorrà 
en 2007). 
 
Pel que fa al projecte de creació de l’establiment de Cerbère, la situació sembla particularment 
complicada. La voluntat legítima de l’establiment de continuar funcionant, en un context de 
reestructuració on una part dels serveis s’han traslladat a Perpinyà, i de l’altre, una part del personal i 
dels polítics de la zona que veuen factible el funcionament d’alguns serveis si s’obra una via de 
cooperació amb la Catalunya Sud, que ho mira des de la prudència. Aquesta és la raó per la qual no 
s’ha volgut retenir aquest projecte en el present estudi.  
 
 

3. Temàtica : Treball (projectes núm. 3, 4 i 7) 
 
Sembla necessari fer molt més fluid el mercat de treball i fer-lo molt més transfronterer, especialment 
per reduir l’atur al vessant nord de la frontera i frenar la seva evolució recent al vessant sud. Aquest 
tema de cooperació seria el més transversal de tots els temes de cooperació. S’ha pogut constatar que 
la dimensió del món laboral ha interessat a nombrosos actors, degut en part al diferencial econòmic 
existent entre els dos cantons de la frontera quan en realitat han estat molts els treballadors que han 
circulat a través d’aquesta frontera. Es percep un desplaçament cap al sud des de fa uns anys, però no 
es disposa de cap xifra precisa (l’Eures i l’INSEE en podran proporcionar el 2009). 
 
En qualsevol cas, aquesta temàtica ens dirigeix cap a les àrees de l’economia i la formació. 
 
 

4. Temàtica : Economia (projectes núm. 7, 8, 9, 13 i 17) 
 
Es tracta d’apropar les economies dels dos vessants de la frontera, afavorir els intercanvis de bons 
usos i costums, complementar i equiparar els mitjans, desenvolupar els pols de competitivitat 
transfronterera i en definitiva afavorir la mobilitat d’empreses i treballadors.  
 
El tema econòmic no és fàcil de tractar, com s’ha pogut entreveure a partir de les enquestes; la qüestió 
de la competència entre el nord i el sud és idèntica en molts àmbits : atracció d’inversions estrangeres, 
turisme i les mercaderies i la logística com a pol d’atracció. 
De totes maneres hi ha obertes possibles vies de cooperació. 
 
Només un projecte ha estat assignat en aquesta categoria, però molts d’altres projectes de temàtiques 
diferents (agricultura, turisme) estan vinculades a la qüestió econòmica. 
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Projecte núm. 7: Facilitar la creació d’empreses en zona fronterera  
(per les empreses espanyoles que vulguin instal•lar-se al cantó francès  

i empreses franceses que vulguin instal•lar-se al cantó català) 
 

Temàtiques lligades : Economia, Treball 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Aquest projecte ha de facilitar el mercat de l’empresa a cantó i cantó de la frontera amb 
l’objectiu de crear una veritable regió transfronterera en matèria d’implantació d’empreses 
(sobretot aquelles sorgides i vinculades a la Chambre de Métiers)  i en la creació de llocs 
de treball. La xarxa Eures podria articular el projecte (consell als treballadors fronterers, 
borses de treball...) 
 
Si bé aquest afecta inicialment als territoris més integrats com les comarques ceretanes, el 
projecte ha d’afavorir la integració del mercat de treball en el conjunt de l’espai català. El 
resultat ha de ser la publicació d’una guia transfronterera en les dues llengües (català i 
francès) que informi el marc jurídic i els processos administratius que han de seguir les 
empreses que vulguin establir-se a l’altre cantó de la frontera.    
 
  

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord - Chambre des Métiers et de l’artisanat  66 :  
- CG 66 

Socis 

Catalunya Sud 

- Xarxa Eures Pirimed 
- PIMEC 
- SOC (Generalitat de Catalunya) 
- CCI de Girona 
- Consells comarcals 

Avantatges 
Un projecte, entre la Chambre des Métiers dels 
Pyrénées-Orientals del cantó nord i el SOC i la PIMEC 
del cantó sud, s’està redactant actualment.   

Context 

Inconvenients 

Aquest projecte no es recolza en socis preexistents ja 
que la Chambre des Métiers no ha considerat una acció 
transfronterera conjunta amb els socis del sud amb els 
quals ja hi havia tingut contactes en el darrer programa 
Interreg. 

Pressupost 

- Contribució del CG aplicant la convenció de la Carta departamental de 
desenvolupament de l’artesanat 2008 que preveu facilitar la creació d’empreses en 
l’espai transfronterer (10.000 euros). 

- Un dossier del projecte ha estat presentat al fons comú Generalitat de Catalunyai / 
Consell General dels Pirineus Orientals 
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Calendari Projecte en fase d’elaboració i podria iniciar-se d’aquí a final d’any. 
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5. Temàtica : Agricultura (projectes núm. 8 i 9) 
 
Es tracta de reconèixer les riqueses locals, especialment a nivell econòmic multiplicant els intercanvis 
de bones practiques, signant convenis que realcin l’àmbit econòmic, àrea estratègica, especialment  
per a la zona rural, molt important en aquest territori. 
 
Més enllà dels objectius pròpiament agrícoles, existeixen els objectius d’ordenació del territori, de 
conservació del paisatge i de cultius així com l’objectiu econòmic abans esmentat (manteniment de 
l’activitat agrícola en les zones rurals situadesa ambdós vessants de la frontera). 
 
 
 

Projecte núm. 8: Gestió dels recursos forestals 
 

Temàtiques lligades : Agricultura, Economia, Medi ambient 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

La gestió forestal i en particular la de les poblacions de pi negre i la “reactivació” del valor 
afegit de l’espai forestal representen reptes importants per aquest territori. Avui, es tractaria 
de conciliar objectius tan allunyats com el de preservació de la biodiversitat i el de la 
producció i gestió forestal. 
 
Per tot això, un nou projecte sobre “la gestió de les poblacions forestals i la valorització del 
pi negre” està en curs de redactar-se. Aquest comporta tres punts d’actuació: 1/ Publicació 
de guies transfrontereres de gestió del pi negre; 2/ Valorització del bosc de pi negre; 3/ 
Comunicació.  
 
La importància del projecte resideix en la valorització que fa de la zona est de 
l’Eurodistricte, la zona del massís pirinenc, especialment el Capcir. La seva vocació serà 
de fornir entre d’altres aspectes un referent tècnic de gestió forestal transfronterera, una 
millor integració dels reptes en els plans d’ordenació forestal, un coneixement profund 
sobre els actors i les pràctiques a cantó i cantó de la frontera i la creació d’una xarxa de 
professionals d’aquest sector. 
 
Finalment, permetrà que aquest bosc poc estès en el territori francès i espanyol (està 
bàsicament concentrat sobre el territori de l’Eurodistricte) sigui millor conegut a nivell tècnic 
i obtenir d’aquesta manera una etiqueta (norma de conformitat) per a la construcció, obrint 
així noves perspectives econòmiques als dos cantons de la frontera. Les característiques 
tècniques del bosc de pi negre (assajos mecànics, fisicomecànics seguint les normes 
franceses i espanyoles vigents) i l’estudi de viabilitat perquè pugui inscriure’s a la Directiva 
de productes de construcció (marca CE) són les dues etapes claus per assolir l’objectiu.  
 

 

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Socis Catalunya Nord - PNR Pyrénées Catalanes 
- Office National des Forêts 
- Centre Régional de la Propriété forestières 
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- GEIE Forespir 
- Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement 
(CIRAD) 

Catalunya Sud 

- Centre de la Propietat Forestal (Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) 
- Consorci Forestal de Catalunya 
- Institut Català de la Fusta i el Moble (Incafust) 
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya 

Avantatges 
El projecte precedent, SYLVAPIR 2006, ha permès posar 
les bases d’una xarxa transfronterera sobre el tema de la 
gestió forestal. L’existència d’aquesta xarxa ha facilitat 
doncs la redacció d’aquest projecte.  

Context 

Inconvenients  

Pressupost Per definir. 

Calendari Un dossier del projecte Interreg IVA ha estat presentat el 30 de juny de 2008. 
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Projecte núm. 9: Creació d’organismes transfronterers agrícoles 

 
Temàtiques lligades : Agricultura,  Economia 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

 
Aquest projecte s’articula al voltant de RED BIO (Xarxa d’experimentació, intercanvi i de 
transferència per al desenvolupament de l’agricultura biològica destinat als agricultors 
catalans) que ha de permetre una cooperació tècnica en el terreny de la producció agrícola 
de caràcter biològic, sobretot ara que el cantó sud de la frontera s’ha dotat recentment 
d’organismes de control sobre els productes que venen de cultius biològics. A nivell 
ramader (vedell) existeixen similituds a banda i banda de la frontera, així com 
complementarietats en les produccions de fruita, horticultura i viticultura. 
Els resultats que s’esperen del projecte són guies bilingües (francès/català) sobre els fruits, 
fitxes tècniques destinades als agricultors i tècnics, organització d’esdeveniments (jornades 
tècniques, visites a granges ) destinats als tècnics i als agricultors de productes bio. 
 
El projecte en els seus inicis ha de permetre desenvolupar un fort rendiment d’aquestes 
produccions bio. En un segon estadi, la comercialització d’aquests productes a escala 
transfronterera (no inclosa de moment en el projecte Interreg IV) amb una etiqueta bio 
comuna i l’estímul d’una distribució local organitzada en petits circuits.  

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 
- Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales 
- CIVAMBIO 66 
- INRA 

 

Socis 

Catalunya Sud 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural de la Generalitat de Catalunya (DAR)  

- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) 

- Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) 
- Universitat de Barcelona 
- Unió de Pagesos 
- Centro de investigacion en economia y desarrollo 

agroalimentarios (CREDA) 
 

Avantatges 
El projecte RED BIO, que podria ser finançat per Interreg, 
té alguns socis que ja han tingut l’ocasió de treballar 
conjuntament en el marc del projecte Interreg IIIA 
CEPROPAE.   

Context 

Inconvenients 
Per ara el projecte concerneix només a les produccions 
vegetals, ja que aquestes són més semblants a cantó i 
cantó de la frontera que les produccions animals.  
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Pressupost 

Pressupost total del projecte : 2.728.894 € (dels quals 1.086.859 € cantó francès + 
1.642.035 € cantó espanyol) 
Finançament FEDER demanat : 1.773.781 € és a dir el 65%. 
Cofinançaments de la Generalitat de Catalunya (11.250 €) i del Consell General dels 
Pirineus Orientals (75.710 €) 
 

Calendari El projecte tindrà una durada de tres anys, del 2009 al 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ÉLABORATION DE SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ – 2008    

106

 
6. Temàtica : Cultura (projectes núm. 8, 10, 11 i 14) 

 
Es tracta de conscienciar als habitants i als responsables de l’excepcional riquesa cultural del territori 
transfronterer, especialment en la seva dimensió comuna (llengua, història), i de valorar-la 
conjuntament amb l’idea de contribuir a una identitat transfronterera i al seu posicionament de cares a 
l’exterior. 
 
 
 

 
Projecte núm. 10:Creació d’una xarxa de museus i de llocs de referència sobre l’exili 

 
Temàtica lligada : Cultura 
 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Degut a la seva situació (frontera pirinenca amb Espanya, litoral mediterrani) els Pirineus 
Orientals han jugat un rol important pel que fa a les polítiques franceses al voltant dels 
refugiats i de les persones non-grata sota el règim de Vichy. A partir de 1939, un cop 
finalitzada la guerra civil, milers de republicans buscaran refugi a França. Aquesta arribada 
massiva de refugiats va desbordar les autoritats franceses que els van reagrupar en camps 
de concentració o internament. Els espanyols detinguts sota el règim de Vichy i no tinguent 
l’estatus oficial de presoner de guerra seran deportats a camps de concentració, situats 
principalment a l’Alemanya nazi. 
Aquest episodi de la història ha estat molt poc tractat a nivell transfronterer i es tracta de 
millorar el coneixement de la història comuna facilitant l’accés a aquests diferents llocs de 
la memòria de l’exili (ticket comú, una senyalètica i documentació en diferents llengües, 
francès i català, en un primer moment i anglès i espanyol posteriorment). Aquest projecte 
tindria doncs un aire local (identitat catalana, història, educació) i una projecció 
internacional (turisme i cultura). També es contempla la creació d’una pàgina internet 
comuna sobre el tema de l’exili. 

   
 
  

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Socis Catalunya Nord 

- Ministère de la Culture et de la Communication 
- Ministère de la Défense, Direction de la mémoire, 

du patrimoine et des archives 
(www.cheminsdememoire.gouv.fr) 

- Mémorial du Camp de Rivesaltes (CG 66) 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon, CIDER 

(Centre International de Documentation et 
d’Etudes de la Retirada) 

- Maternité d’Elne 
- Association des Fils et Filles de Républicains 

Espagnols et Enfants de l’Exode (FFREEE) 
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Catalunya Sud 

- Generalitat de Catalunya (Departament de  
Cultura i dels Mitjans de Comunicació) 

- Memòria Democràtica 
- Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera ) 
- Consell Comarcal del Ripollès (Els camins de 

l’Exili). 
- Fundació Walter Benjamin a Portbou. 

Avantatges 
Aquest projecte es podria consolidar al voltant de llocs 
culturals ja existents com el Memorial de la Jonquera o el 
Memorial del camp de Rivesaltes en curs d’execució.   

Context 

Inconvenients 

Definir en aquest espai transfronterer una memòria de 
l’exili és encara una tasca difícil en la mesura que el 
record de la guerra civil i del franquisme és un record 
dolorós per gran part de la població i pel fet que alguns 
dels esdeveniments succeïts han estat, per una part de la 
població, voluntàriament oblidats. 
 
Al cantó espanyol no serà fins al 1980 que s’aprovaran 
polítiques que obliguin la retirada de llocs públics els 
símbols del franquisme. 
Al cantó francès, l’interès pel tema de l’exili és molt 
recent, i en particular de les famílies d’origen espanyol 
que viuen als Pirineus Orientals. 
 
La creació d’una xarxa transfronterera de llocs dedicats a 
l’exili és possible a partir de la xarxa ja existent. Només 
cal que els diferents actors implicats es posin d’acord 
sobre les prioritats que molt cops semblen diferents.  

Pressupost Conseil Géneral i Generalitat: quantitat no especificada. 

Calendari Aquest projecte sembla molt pertinent per l’Eurodistricte i probablement es desenvoluparia 
a mig/llarg termini. 
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Projecte núm. 11: Projecte sobre la joventut 
 

Temàtiques lligades : Cultura, Joventut 
 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

La mobilitat dels joves i el coneixement que tenen de l’espai transfronterer en el que viuen 
és encara relativament limitat. Es tracta doncs de dur a terme actuacions que permetin 
pal·liar aquest relatiu coneixement fent-los prendre consciència de les oportunitats que hi 
ha de viure prop de la frontera. 
 
Aquest projecte ha d’afavorir el coneixement de l’espai transfronterer a partir del 
coneixement del territori català transfronterer amb sortides de camp, intercanvi de joves, 
participació comuna en actes culturals (teatre, música..) a cantó i cantó de la frontera, 
organitzar actes que estiguin dirigits a la joventut que siguin veritablement transfronterers. 
Aquest treball d’informació i sensibilització podria dur-se a terme a partir de “punts 
d’informació juvenil”  situats a tots dos cantons de la frontera. És important implicar als 
joves en les temàtiques pròpies al seu territori (medi, cultura, patrimoni) i motivar-los als 
intercanvis. 
 
Per assolir aquests objectius és important crear una xarxa de professionals de la joventut 
que promoguin el coneixement de la realitat cultural, social, política i econòmica dels joves 
d’aquest espai. 
 
Un dels primers esdeveniments organitzats en el marc d’aquest projecte és la trobada 
d’associacions d’estudiants de tots dos cantons de la frontera i un col·loqui a Perpinyà i 
Girona sobre les conductes de risc entre els joves.   

    

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 
- DDJS 
- Municipalités* 
- Points Info Jeunes 
 

Socis 

Catalunya Sud 

-  Secrataria de Joventut (Departament d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de 
Catalunya) – Serveis territorials de Girona. 

- Municipis. 
- Xarxa de Punts d'Informació Juvenil (PIJ) 

 

Context Avantatges 
Un nou projecte s’està elaborant dins el marc Interreg IV 
A. Es recolza sobre les accions realitzades  en el projecte 
Interreg IIIA “Pyrénées jeunes”.   
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Inconvenients  

Pressupost Per definir 

Calendari Un dossier en el marc d’Interreg IVA ha estat presentat el 30 de juny de 2008. 
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Projecte núm. 12 : Apropar les televisions de la Catalunya Nord i de Catalunya Sud 
 
Temàtiques lligades : Cultura, Comunicació 

 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Es tracta de desenvolupar la tecnologia adient per a una difusió de la televisió via digital 
tan de cadenes franceses com catalanes. Per tant el projecte ha de permetre l’accés via 
TNT de les televisions accessibles abans pel canal hertzià. 
La difusió de cadenes en francès al cantó sud de la frontera i de cadenes en català al 
cantó nord és útil per contribuir a una millor comprensió de la llengua veïna i aportar una 
obertura cultural sobre l’univers quotidià del veí. 

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord - France Télévisions (France 3) 
- Consell General dels Pirineus Orientals  

Socis 

Catalunya Sud 
- TV 3 Catalunya 
- Generalitat de Catalunya 
 

Avantatges 
Un projecte d’associació entre TV3 de Catalunya i France 
3 està a punt de signar-se i permetrà la difusió de les 
dues cadenes a tots dos cantons de la frontera.   

Context 

Inconvenients 
El pas progressiu del conjunt de sistemes de difusió 
hertziana al sistema digital fa, ara per ara, impossible la 
recepció de les cadenes a l’altre cantó de la frontera. És 
per tant necessari un ajustament tècnic. 

Pressupost Per definir 

Calendari Per definir 
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7. Temàtica : Turisme  (projectes núm. 13 i 14) 

 
El tema del turisme el trobem en l’encreuament d’altres temes com l’economia, la cultura i el medi 
ambient. Cal valorar conjuntament el gran potencial turístic del territori transfronterer a partir de la 
creació d’una sèrie de productes transfronterers i d’una promoció comuna sense oblidar l’intercanvi de 
pràctiques i de bons usos i costums, sensiblement diferents, i alhora, complementaries d’un cantó i 
l’altre de la frontera, depassant d’aquesta manera la dimensió competitiva dels dos vessants catalans. 
 
 
 

 
Projecte núm. 13 : Desenvolupament, coordinació i promoció  

dels senders transfronterers en el conjunt de la frontera de l’espai català  
articulant una oferta d’allotjament  

Temàtiques lligades : Turisme, Economia 
 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

En aquest projecte es tracta de valorar els senders i camins transfronterers, desenvolupar, 
coordinar i promoure’ls amb un objectiu turístic en el conjunt de la frontera de l’Espai català 
transfronterer. 
 
Es tracta de promoure els circuits existents (edició de topoguies, senyalètica) i de crear-ne 
de nous a partir d’una senyalització transfronterera entre el GR10 cantó francès (que 
cobreix tota la cadena muntanyosa) i el GR11 cantó espanyol (tasca de reconeixement i 
d’assegurar els itineraris). 
El repte turístic passa igualment per la connexió d’aquests senders amb els allotjaments 
turístics rurals (refugis, albergs, cases de turisme rural) censats a cantó i cantó de la 
frontera i promoure’ls en una guia transfronterera. 
La promoció comuna d’aquests senders i circuits amb allotjament ha de completar el 
projecte. 

  

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 
- Fédération départementale de randonnée 66,  
- Comité départemental du tourisme,  
            communes et interco, pays 

Socis 

Catalunya Sud 

-  Direcció General de Turisme  de la Generalitat 
de Catalunya 

- C.C. de l’Alt Empordà,  
- C.C. de la Cerdanya 
- C.C. de la Garrotxa  
- Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic 
- C.C. del Ripollès. 
- Ripollès Desenvolupament  
- Patronat de Turisme Girona-Costa Brava 
- Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
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de Catalunya   
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) 

Avantatges 

Vast projecte de cooperació transfronterera que 
descansa sobre el coneixement complementari existint 
d’une banda i l’altre de la frontera en matèria de 
senyalització i de manteniments de les senderes i de 
promoció dels allotjaments.  Context 

Inconvenients Coordinació del conjunt del projecte degut al gran 
nombre de participants a consensuar  

Pressupost Per definir 

Calendari Per definir 
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Projecte núm. 14 : Desenvolupament i/o creació de rutes turístiques transfrontereres. 
 

Temàtiques lligades : Turisme, Cultura 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

La creació dels itineraris culturals transfronterers ha de néixer al voltant d’una temàtica o 
d’un patrimoni comú : art romànic, art gòtic, la ruta del ferro, Saint-Jacques de 
Compostelle, Abat Oliva... 
 
Aquests itineraris han de ser l’objecte d’un treball de comunicació i de promoció comuns 
(mitjans de comunicació, edició de guies, senyalètica en diferents llengües) permetent als 
turistes de trobar la informació completa en moltes llengües (francès, català, castellà, 
anglès) i si existeix la possibilitat amb una proposta d’allotjaments disponibles al llarg de tot 
l’itinerari. 
 
Aquests itineraris podrien contribuir a estructurar un espai cultural i històric de tot el territori 
transfronterer i connectar així espais veïns catalanoparlants com Andorra (Ruta del ferro). 

   

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 

- Communes 
- Communautés de communes 
- DRAC 
- CDT 
Réseau Culturel / Terre Catalane 

Socis 

Catalunya Sud 

- Direcció General de Turisme  de la Generalitat 
de Catalunya 

- C.C. de l’Alt Empordà,  
- C.C. de la Cerdanya 
- C.C. de la Garrotxa  
- Garrotxa Terra d’Acolliment Turístic 
- C.C. del Ripollès. 
- Ripollès Desenvolupament  
- Patronat de Turisme Girona-Costa Brava 

(Diputacio de Girona) 
 
+ Govern d’Andorra 

Context Avantatges 

El desenvolupament d’aquestes rutes turístiques 
transfrontereres s’inscriu en un context de cooperació 
que ja és vigent, ja que un cert nombre d’aquests 
itineraris ja existeix. El repte aquí és racionalitzar i censar 
la totalitat d’aquestes rutes en el conjunt del territori de 
l’Eurodistricte arribant a la promoció i la connexió dels 
allotjaments turístics.   
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Inconvenients 
Hi ha un gran nombre d’actors implicats en el projecte. 
Cal assegurar no fer dues vegades la mateixa cosa 
beneficiant la coordinació conjunta, en sí complexa pel 
nombre d’actors. 

Pressupost Per definir 

Calendari Per definir 
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Temàtica : Medi ambient (projectes núm. 8, 15 i 16) 

 
El medi ambient no entén de fronteres. Els territoris transfronterers són o haurien de ser espais de 
gestió comuna del medi, d’equiparació de mitjans, de responsabilitat mediambiental en àmbits com: 

- La lluita contra la pol·lució (aire, capes freàtiques, cursos d’aigua i litorals...) 
- La prevenció i la gestió de riscos naturals (inundacions, incendis...) i tecnològics. 
- La gestió de les deixalles i de l’energia 
- Els espais naturals i la biodiversitat... 

Tot això és vàlid per espais específics com els massissos, les zones marítimes, les conques fluvials i 
els espais protegits transfronterers. També és vàlid pels espais urbans com ho recorda l’“estratègia 
temàtica pel medi ambient urbà” (Consell europeu, juny de 2006). 
Per tant, la responsabilitat dels territoris, en particular els transfronterers, va més enllà d’aspectes 
purament temàtics, i comprèn una dimensió transversal que fa referència al desenvolupament territorial 
sostenible. 
 
Es tracta de gestionar de forma transfronterera el patrimoni natural excepcional del territori de 
l’Eurodistricte : gestió dels cursos d’aigua, dels espais naturals entre ells les zones forestals, del turisme 
verd, de la construcció en fusta, de la prevenció d’incendis, etc. Així com d’anticipar-se a les 
transformacions lligades al canvi climàtic, especialment a les conseqüències directes que aquest pot 
tenir sobre el territori transfronterer (exemple clar, la reconversió de les estacions d’esquí de la 
Cerdanya, cada cop amb menys neu). 

 
 
 
 

Projecte núm. 15: « El Segre, un riu sense fronteres » 
 

Temàtiques : Medi ambient i Educació  

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Aquest projecte pedagògic té dos objectius principals : 
 
- Es tracta en principi d'instaurar una relació privilegiada, una comunicació entre els adults i 
els nens de la Cerdanya, tant al nord com al sud, a través d'un riu transfronterer «el Segre» 
per tal d'apropiar-se d'aquesta identitat única. 
- També és important sensibilitzar els joves actors, que seran els futurs responsables, 
sobre el seu entorn i els reptes lligats a la gestió dels recursos. 
 
Aquest projecte pedagògic transfronterer ha estat iniciat per un grup integrat per 
professors, responsables pedagògics, inspectors acadèmics i tècnics de medi ambient. El 
Segre esdevé un suport d'aprenentatge que es podria integrar, per als professors que ho 
desitgessin, en els diferents cursos escolars de primària i secundària de les dues  
Cerdanyes. El grup de reflexió ja constituït treballa sobre la concepció d'un suport amb el 
format d’un maletí pedagògic propi de la conca del Segre, que podrà ser utilitzat amb 
flexibilitat a les classes de primària i secundària de les escoles de la Cerdanya francesa i 
espanyola. 
 
L'objectiu és doncs sensibilitzar els joves actors sobre el desenvolupament sostenible a 
través d'un curs d'aigua transfronterer -el Segre-, amb els seus components 
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mediambiental, econòmic, social, històric i polític. El maletí pedagògic és un instrument de 
fàcil utilització per difondre de manera agradable la cultura de l'aigua. 
 
D'altra banda, queda per elaborar un «contracte del riu transfronterer Segre» sobre el 
cantó de Saillagouse (Cerdanya) i les comarques de Cerdanya i Alt Urgell, per tal d’arribar 
a una gestió concertada del recurs aigua en aquest territori. 
 

Territori(s) 
implicat(s) : La Cerdanya (nord i sud) i el Capcir 

Catalunya Nord 
- Communauté de Communes Pyrénées-

Cerdagne 
 

Socis 

Catalunya Sud - Consell Comarcal de la Cerdanya 

Avantatges 

 
El maletí pedagògic és una eina de fàcil ús per difondre 
de manera agradable una cultura de l'aigua permetent al 
públic jove aprehendre l’entorn a través del recurs aigua. 
 
Aquest projecte ja s’ha iniciat i es podria beneficiar, per 
exemple, del fons de l'Eurodistricte destinat als petits 
projectes. 
 

Context 

Inconvenients  

Pressupost 63.000 €.  

Calendari El projecte ha començat el 2007 i s'ha d'acabar a finals de 2009. 
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Projecte núm. 16: Prevenció del risc d’incendis a les Alberes 

 
Temàtica lligada :  Medi ambient 

 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

El foc és un element molt lligat a l’ecosistema mediterrani, constitueix una amenaça 
important en alguns sectors del territori transfronterer, particularment al Massís de les 
Alberes. 
 
Un projecte transfronterer de protecció del massís de les Alberes contra els grans incendis, 
que s’ha de beneficiar del finançament d’Interreg IV A,  tracta aquesta qüestió. El primer 
objectiu del projecte és establir un programa transfronterer de prevenció d’incendis i 
d’equipaments conjunts (document de planificació conjunt, inversions en les estructures 
municipals i intermunicipals del sector, creació de tallafocs...) 
 
Els resultats esperats són una millora en l’eficàcia dels fons públics en matèria de prevenció 
i de lluita contra els incendis posant en comú els mitjans disponibles, preservant d’aquesta 
manera els paisatges i hàbitats naturals propis del massís. 

  

Territori(s) 
implicat(s) : Massís de les Alberes 

Catalunya Nord 

- Conseil Général 66 :  
- DDAF 66 
- Observatoire de la Forêt Méditerranéenne 
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 

 
Socis 

Catalunya Sud 

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya 

- Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya 

- C.C. de l’Alt Empordà 
 

Avantatges 

Actualment hi ha un projecte Interreg IVA de protecció del 
massís de les Alberes contra els grans incendis forestals. 
Aquest es recolza en el marc del projecte Interreg IIIA 
« Les Pyrénées Méditerranée, la montagne qui 
rapproche » i sobre el projecte Interreg III-C OCR 
“Incendi”. Context 

Inconvenients 

L’absència de coordinació entre els plans d’ordenació de la 
massa forestal a cantó i cantó de la frontera i la no 
complementarietat amb els mitjans de lluita contra els 
incendis a les duen bandes de la frontera són els grans 
inconvenients per dur a terme dit projecte.  

Pressupost Pressupost total : 1.150.000 € 
Dels quals: Generalitat (650.000 €) i Conseil Général (500.000 €). 

Calendari El projecte ha estat presentat el 30 de juny de 2008 
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Projecte núm. 17: Cooperació transfronterera en el sector de l’habitatge públic sostenible 
 

Temàtiques lligades : Environnement, logement,  économie 
 

Descripció del 
projecte i  
resultats 
esperats 

Aquest projecte té com a objectiu la cooperació transfronterera en el sector de l’habitatge 
públic sostenible. Concretament, es tracte d’intercanviar els diferents modes de construcció 
de l’habitatge social invertint en energies renovables aplicades a l’habitatge. En el cantó 
francès, el projecte s’inscriu en un context d’experiència garantida pel fet que l’aglomeració 
de Perpinyà disposa d’un centre de recerca DERBI ( Développement des Energies 
Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie). 
 
El projecte es centraria en tres eixos: 

- Desenvolupament econòmic del sector, encara molt minse, i fer-ho a nivell 
transfronterer a través de la creació d’un clúster transfronterer que reagruparia els 
principals actors socio-econòmics implicats en el sector (empreses, administració, 
universitats...) 

- Crear un programa de formació professional en aquesta àrea (els treballadors 
encara estan poc familiaritzats amb aquests nous modes de construcció així com 
en el seu manteniment) 

- La recerca i el desenvolupament (amb intercanvi entre centres i investigadors en el 
sector de l’habitatge social sostenible, integrant el programa en el 7è PCRD). 

  

Territori(s) 
implicat(s) : El conjunt del territori de l’Espai Català Transfronterer 

Catalunya Nord 

- Pôle DERBI (Développement des Energies 
Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie) 

- Promoteur Fondeville 
- CCI de Perpignan (sota reserva) 
- Etc (altres estructures privades)… 

Socis 

Catalunya Sud 

- Asociacion española de promotores públicos de 
vivienda y suelo (AVS), amb PROMUSA com a 
membre català. 

- Centre de les tecnologies de la cosntrucció de 
Catalunya 

- Institut Gaudí  de la construcció 
- CCI de Girona 
- Institut de formació continua de la Universitat de 

Barcelona. 
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Avantatges 

Aquest projecte es beneficia de les competències 
adquirides pel centre de recerca DERBI del cantó 
francès. De fet s’inscriu en un context on les energies 
fòssils són cada cop més cares i limitades. Per tant 
podria erigir-se com un model en els respectius països 
en tant que seria una experiència innovadora i 
transfronterera en la construcció d’habitatge social 
sostenible (estalvi energètic a partir de la concepció dels 
habitatges, ús de l’energia solar)   

Context 

Inconvenients El centre de recerca sobre l’habitatge social sotenible es 
troba en fase de constitució a Madrid, i no a Catalunya. 

Pressupost 900.000 € 

Calendari Els tres propers anys. 
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9. Temàtica : Planificació i habitatge (projectes núm. 2 i 16) 
 
Aquesta temàtica afecta la presa de consciència de la dimensió transfronterera de les diferents 
contractes i documents de planificació de tots dos cantons de la frontera. Si bé aquesta temàtica només 
serveix de base per a la proposta d’un sol projecte, té una transcendència particular en el sí de molts 
projectes que es duran a terme, en l’intercanvi de bones pràctiques i de tots aquells que signifiquin una 
millora del coneixement recíproc. 
 
El govern transfronterer que s’ha d’establir ha de fer evolucionar els diferents documents d’estratègia 
territorial a diferents nivells, així com els documents de planificació espacial, que han d’apropar els 
punts d’orientació a cantó i cantó de la frontera, especialment en les zones més integrades com la 
Cerdanya i el litoral. Aquesta dimensió és tant més pertinent per les  zones urbanes escollides i pel 
tipus d’urbanisme i d’habitatges que es desitja construir a banda i banda de la frontera. 
 
 
 

G. Constatació núm. 3 : Fins ara, una total absència d’estratègia 
transfronterera, un important sorgiment d’iniciatives 
transfrontereres i un feble reconeixement del territori 
transfronterer a l’exterior. 

 
S’ha constatat l’absència d’una estratègia territorial global a nivell transfronterer que ha de contribuir a 
pal·liar el projecte de l’Eurodistricte català transfronterer. Aquesta absència és deguda a l’aïllament dels 
actors, no només dels dos vessants de la frontera sinó igualment a nivell dels governs nacionals de 
cada territori, donant-se iniciatives de cooperació transfronterera en diferents dominis, sense informar o 
implicar d’altres actors necessaris del mateix àmbit. Aquesta absència d’una estratègia territorial 
comuna s’explica igualment a partir de la forta competència, especialment del cantó francès, que ha 
aparegut a diferents nivells de les col·lectivitats locals on el concepte transfronterer ha esdevingut un 
terreny de confrontació i de competitivitat institucional i política com altres temes. 
 
Cal destacar també la feble articulació, en general, del territori amb d’altres zones de l’àrea pirinenca, la 
qual hauria de constituir un dels gresols més actius de la cooperació transfronterera franco-espanyola. 
Aquesta feble articulació espacial la trobem també en el litoral, malgrat els importants esforços fets del 
Pays Pyrénées Méditerranée. 
 
A més, la consideració del territori a una escala geogràfica superior, a nivell regional, continua essent 
feble, especialment al cantó francès. 
 
En definitiva, el conjunt dels diferents elements que fan referència a la constatació núm. 3 té per epíleg 
la feble notorietat del territori transfronterer a nivell europeu, mentre que els territoris agafats per 
separat dins dels seus contextos nacionals respectius gaudeixen d’un cert prestigi (imatge turística), 
sense parlar evidentment del que pugui tenir Barcelona, ciutat de dimensió internacional. 
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H. Repte núm.3 : Estructurar el territori en el marc d’una governança  

política transfronterea interna per tal de fer visible el projecte de 
territori (conferir-li una “rellevància política”) i articula’l amb els 
territoris “exteriors” : crear una identitat territorial transfronterera 
comuna. 

 
A partir d’aquesta constatació, es tracta de respondre a l’objectiu d’estructurar el territori i les polítiques 
que s’hi duen a terme per a la constitució d’una governança política transfronterera per tal de fer palès 
el projecte de territori, conferir-li una rellevància política i articula’l amb els territoris “exteriors”. Es tracta 
igualment de forjar una identitat territorial transfronterera comuna. 
 
La reposta a aquest objectiu passa inicialment per estructurar la governança transfronterera que és 
objecte de la tercera fase del present estudi. Aquesta estructuració ha de permetre una més gran 
visibilitat del territori transfronterer a escala regional, nacional i europea. Aquesta governança, per ser 
més eficaç, ha de ser escoltada i s’ha de recolzar sobre una bona xarxa...., a França la Regió i l’Estat i 
la Generalitat de Catalunya al vessant sud de la frontera. 
 
El projecte de territori ha de ser filtrat en tots els documents estratègics territorials locals en curs i tots 
els documents de planificació, que semblen desconèixer per ara, la major part d’ells, que existeix una 
frontera i un país veí just a darrera. 
 
 
 

Temàtica lligada al repte núm. 1 
 
 

1. Temàtica : Governança (cf. 3era part) 
 
Es tracta de crear una estructura de “govern” transfronterer que agrupi els diferents nivells d’escala 
institucional per poder oferir un suport alhora polític, tècnic i jurídic al projecte del territori  transfronterer, 
associant-hi l’Estat, els nivells superiors de l’administració i del món socioeconòmic. 
 
Actualment no hi ha cap projecte proposat sobre el tema, si exceptuem la fase 3 del mateix estudi que 
demana una reflexió sobre els objectius de l’estructura de govern a nivell tècnic i polític : quins tipus 
d’associacions polítiques i tècniques són possibles, i quines possibilitats jurídiques en funció dels 
objectius expressats? (veure la tercera part de l’estudi)  
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TERCERA FASE: Governança de l’Espai Català 
Transfronterer 

 
 
 
A petició del Conseil Général des Pyrénées Orientales i de la Generalitat de Catalunya, la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière, amb el suport de la Universitat de Girona, ha dut a terme un estudi en 
perspectiva sobre els efectes en l’àmbit fronterer de la nova estructura de l’Eurodistricte de l’Espai 
Català Transfronterer. Després d’haver realitzat un diagnòstic transfronterer d’aquest territori (primera 
fase), i haver identificat un cert nombre de projectes claus a desenvolupar (segona fase), la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière i la Universitat de Girona han reflexionat sobre la governabilitat d’aquest 
espai transfronterer (tercera fase). 
 
Els socis d’aquest espai estan immersos en un procés d’aprofundiment de la cooperació accelerat per 
la Declaració d’intenció i creació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, signat a Ceret el 
juliol de 2007. A partir d’aquesta declaració política, els vint-i-cinc socis han expressat la voluntat 
comuna “de crear un organisme interinstitucional de cooperació integrat, dotat de capacitat jurídica i 
d’autonomia financera, que s’encarregarà de materialitzar una política d’ordenació del territori 
transfronterer [...]” 
 
 
Metodologia : 
 
L’objectiu d’aquesta tercera fase ha estat obtenir una visió global de les inquietuds dels representats 
polítics, dels socis d’aquest espai transfronterer, d’un cantó i altre de la frontera sobre la possible 
governabilitat, i més concretament, de com organitzar la divisió del futur organisme de l’Eurodistricte tan 
a nivell polític, com tècnic, com jurídic. 
 
Per poder recollir les diferents posicions dels actors, la Mission Opérationnelle Transfrontalière i la 
Universitat de Girona han elaborat una enquesta en català i francès, que ha estat donada, després 
d’haver estat validada pels promotors del projecte, als representants de les institucions sòcies de 
l’Espai Català Transfronterer, és a dir, vint-i-tres destinataris. 
 
L’enquesta anava acompanyada, amb un esperit pedagògic, d’un taula comparativa entre l’agrupament 
europeu de cooperació territorial (GETC, sortit del Reglament comunitari núm. 1082/2006) i el consorci 
de vocació transfronterera (sortit del Tractat de Baiona, 1995), les dues estructures jurídiques posades 
sobre la taula pels socis del projecte (cf. taula pàgina 13). 
 
Les respostes han estat recollides per la MOT, al vessant nord, i per la Universitat de Girona, al vessant 
sud, bé via entrevistes, bé per escrit, segons la disponibilitat de les persones interrogades. 
 
El 90% dels enquestats han respost el qüestionari, fet que demostra l’interès real per dur a terme 
l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer pel conjunt dels adherits a la Declaració d’intencions de 
Ceret. 
 
La MOT i la Universitat de Girona han procedit, posteriorment, a una anàlisis de les respostes per 
trobar les posicions comunes, les propostes concretes i els punts que necessiten ser discutits més 
profundament. 
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Aquesta anàlisis ha estat presentada a la Comissió tècnica del comitè de seguiment de l’Eurodistricte, 
fet que ha permès als socis presents de precisar les seves respostes i de resoldre aspectes tècnics en 
cas de necessitat. 
 
El document present correspon a una anàlisis sintètica de les respostes de l’enquesta, integrant els 
debats que han sorgit en el comitè de seguiment. 
 
Els resultats d’aquesta darrera fase constitueixen, doncs, una base sòlida de reflexió per a 
l’estructuració jurídica posterior de la governança de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer.  
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I – CAP A UNA CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE L’ESPAI CATALÀ 
TRANSFRONTERER A PARTIR DE LA CREACIÓ D’UN ORGANISME COMÚ 
 
L’important nombre de respostes a l’enquesta, tan del vessant nord com del vessant sud, i els 
missatges que s’han recollit, és un reflex de la voluntat comuna dels socis de l’Espai Català 
Transfronterer de reforçar la seva cooperació, tot això amb el projecte de crear una estructura comuna 
de governança transfronterera dotada de personalitat jurídica. 
 
 

A. Voluntat ferma de donar suport a l’estructuració de l’Eurodistricte  
 
Reafirmant el seu compromís signat a la Declaració de Ceret, els vint-i-cinc socis de l’Espai Català 
Transfronterer, de tots dos vessants de la frontera, reclamen unànimement el valor afegit de 
l’Eurodistricte en el desenvolupament d’un territori comú.  
 
Com a recordatori, l’Eurodistricte és una iniciativa de caire institucional que no és res més que 
l’expressió d’un compromís polític ferm i de llarga durada en favor d’una major cooperació 
transfronterera. 
 
Per a totes les persones enquestades, aquest Eurodistricte permetrà garantir una visibilitat real del 
territori tan davant dels seus habitants com dels seus interlocutors, ja es tracti de la Région Languedoc-
Rousillon, dels estats o de les institucions comunitàries, i de reafirmar i promoure l’existència d’una 
identitat comuna compartida. La possibilitat de fer arribar propostes comunes donarà, per contra, pes 
als socis de l’Espai Català Transfronterer àvid d’encarar-se conjuntament als objectius transfronterers 
comuns. 
 
La creació de l’Eurodistricte constitueix, per alguns, un avanç en la democràcia, gràcies a l’habilitació 
d’un espai de debat i d’intercanvis per a tots els actors que participen en el desenvolupament d’aquest 
territori. 
Aquesta iniciativa podrà suposar, segons una majoria dels enquestats, noves maneres de col·laborar 
que permetran generar accions comunes estructurants. 
 
Defensant una acció coherent i recolzant-se sobre les experiències acumulades de la cooperació en 
l’Espai Català Transfronterer, molts socis insisteixen en l’atenció que s’ha de donar a « l’existent », és a 
dir, als actor claus de la cooperació transfronterera i als projectes ja realitzats a nivell de l’Espai Català 
Transfronterer o a d’altres nivells. 

 
Finalment, algunes persones enquestades es feliciten del debat que ha suposat el projecte polític de 
l’Eurodistricte dins el marc jurídic d’una acció col·lectiva i eficaç en benefici l’Espai Català 
Transfronterer . 
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B. Voluntat compartida de crear una estructura jurídica comuna de 

govern transfronterer per gestionar l’Eurodistricte 
 
El conjunt de les persones enquestades expressen el desig comú de constituir una estructura de 
govern transfronterera dotada de personalitat jurídica, seguint la pauta de la Declaració de Ceret. Cal 
recordar que el camí iniciat per l’Espai Català Transfronterer no es beneficia per ara de cap base legal 
comuna (conveni de cooperació o estructura jurídica). 

 
Encara que per alguns la creació d’una estructura jurídica comuna constitueix la finalitat d’aquest 
Eurodistricte, una gran majoria recorda que el govern i el marc jurídic no són sinó un medi per facilitar la 
materialització del projecte del territori, que cal definir en primer lloc, i la posada en escena d’accions 
concretes que se’n deriven. 
Els mateixos enquestats opinen que aquest projecte de territori no ha de significar una acumulació de 
projectes o una juxtaposició de diferents intervencions sectorials i/o territorials sinó que s’ha de 
materialitzar a través d’un conjunt d’accions desenvolupades de forma coherent, per una estratègia 
comuna. 

 
Aquestes mateixes reconeixen els avantatges d’una estructura comuna dotada de personalitat jurídica i 
a aquest nivell destaquen els aspectes següents: l’estructura haurà de ser capaç de portar projectes 
propis i de facilitar l’optimització d’equipament i recursos, de beneficiar-se d’un equip tècnic a temps 
complet, permetent d’aquesta manera una millor eficàcia alhora de desenvolupar els projectes. 
Els avantatges d’una estructura comuna dotada de personalitat jurídica estan detallats al capítol V. 
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II – MISSIONS DE LA FUTURA ESTRUCTURA DE L’EURODISTRICTE DE L’ESPAI 
CATALÀ TRANSFRONTERER 

 
Després d’haver demanat als socis jutjar la decisió de crear una estructura jurídica comuna, tot seguit 
han estat convidats a seleccionar les tasques que els hi seran confiades. 

 
Cal recordar que aquesta estructura comuna no podrà intervenir sinó és en les àrees competents 
comunes a tots els membres. 

 
Si ens referim a com materialitzar la cooperació transfronterera, les tasques d’una estructura de govern 
es desenvoluparan amb el temps, s’hauran d’incrementar i dur a terme tenint en compte els programes 
de treball definits pels membres adherits i els mitjans econòmics i humans disponibles. Les tasques 
confiades han de ser doncs el principal camp d’intervenció (des de la promoció del territori al seguiment 
dels propis projectes). 
Per aquesta raó, la MOT i la Universitat de Girona han proposat als seus membre una llista de tasques 
a realitzar. (cf. Annex 1) 

 
L’anàlisi de les respostes al qüestionari ha permès d’entreveure un cert nombre de tasques prioritàries 
per als seus membres (esquema a sota): 
- Definició d’una estratègia transfronterera, amb l’objectiu de fer de l’Eurodistricte una àrea de 

desenvolupament. 
- Impuls d’accions transfrontereres que ajudin a estructurar l’Eurodistricte. 
- Creació d’una plataforma d’intercanvis i un espai de trobada pels membres de l’Eurodistricte. 
- Suport als projectes transfronterers presentats pels seus membres (ajuda a la redacció de dossiers, 

demandes de subvencions, recerca de finançament, concessió de subvencions, via un fons comú 
de suport als « petits » projectes transfronterers).  

 
El conjunt d’aquestes tasques no necessita d’una estructura comuna dotada de personalitat jurídica, 
encara que donat el cas podria ser útil. Es constata que la capacitat de gestionar projectes propis es 
troba al cinquè lloc de preferències malgrat que, com alguns membres han recordat, la capacitat de 
gestió de tasques (realització d’estudis i treballs, organització d’esdeveniments comuns, coordinació i 
creació de serveis comuns als ciutadans del territori, planificació concertada en matèria d’ordenació del 
territori, etc) és important, i la raó de ser d’una estructura jurídica transfronterera. A més, el fet 
d’impulsar accions que ajudin a estructurar el territori la fa present sens dubte per molts dels projectes 
integrats. 

 
Les altres tasques proposades en l’enquesta – promoció de la imatge del territori i presa de consciència 
de les prioritats del territori transfronterer en les estratègies i polítiques a nivell regional, nacional i 
europeu – es situen en darrer lloc, segons els socis, perquè tenen un lligam molt estret amb les altres 
tasques i no són sinó una continuació natural d’aquestes mateixes. 
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Classificació de les missions per ordre de prioritat dels socis  
de l’Espai Català Transfronterer 
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III - MEMBRES ADHERITS DE LA FUTURA ESTRUCTURA 

 
 
Les respostes a l’enquesta posen en evidència una diversitat d’opinions entre els socis pel que fa 
referència als membres de la futura estructura, és a dir, als actors que hi seran representats, que 
prendran les decisions al sí de l’organisme i que es faran càrrec del seu finançament. Aquesta 
problemàtica inclou el tema d’un eventual ampliació a d’altres actors a més dels vint-i-cinc adherits a la 
Declaració de Ceret i el tema dels criteris d’adhesió als quals s’ha de sotmetre tot nou membre. 

 
 

A. Definició dels membres adherits de la futura estructura 
 
1. Debat sobre l’ampliació de la futura estructura  

 
Interrogats sobre la seva pròpia adhesió a la futura estructura de governança, els vint-i-cinc socis 
afirmen per unanimitat voler-hi participar. 
Encara que les qüestions que toquen la participació d’altres actors queden obertes: cantó nord, l’Estat, 
la regió, certs municipis limítrofes o agrupacions locals, com la Communauté d’Agglomération de 
Perpignan Méditerranée; i del cantó sud, la proposta d’actors socioeconòmics com cambres de comerç, 
universitats, etc, puguin adherir-se a la futura estructura. 

 
Es suggereix també que la futura estructura pugui comptar, al cantó de membres adherits, amb 
membres associats que no finançarien l’estructura però que podrien participar eventualment en l’òrgan 
consultiu i en els grups de treball com a experts. Aquest punt està detallat en el capítol III.C. 

 
 

2. Discussió sobre els criteris d’adhesió dels membres  
 
L’adhesió a la futura estructura serà subjecte a diferents criteris. Si bé el criteri legal és obligat pel 
compliment de la forma jurídica, els altres criteris, siguin econòmics, politics, demogràfics, o d’altres, 
seran definits pels mateixos socis. 

 
Criteri jurídic 

  
Els socis de l’Espai Català Transfronterer són de natura diversa: col·lectivitats locals, territorials i 
regionals, agrupacions i associacions de col·lectivitats locals, associacions de persones físiques, etc. 
Cal examinar en primer lloc, en compliment de la forma jurídica per a la futura estructura de 
governança, si aquests actors compleixen les condicions legals per poder adherir-s’hi. Es tracti del 
GETC o del consorci de vocació transfronterera, els membres adherits hauran de complir diverses 
condicions (cf. Taula pàg.13). 
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 Criteri econòmic 

 
Una gran part del socis desitgen que el finançament de la futura estructura constitueixi un criteri 
d’adhesió, i que doni conseqüentment dret a la presa de decisions. Aquells que no contribueixin al 
finançament de funcionament de l’estructura no podran adherir-s’hi. 
La qüestió clau que és la distribució del finançament encara ha de ser debatuda pels socis: algunes 
persones interrogades sobre el tema insisteixen en la « proporcionalitat » segons les capacitats de 
cadascú en aquest àmbit que no s’ha definit a hores d’ara. 

 
 Altres criteris 

  
Alguns socis han proposat altres criteris d’adhesió com el pes institucional, demogràfic o l’extensió 
territorial. Aquestes propostes queden més al marge i no són un reflex de la posició dels socis 
interrogats. 

 
 

B. Implicació de l’Estat a ambdós cantons de la frontera 
 
Una implicació dels estats centrals, francès i espanyol, com a membres adherits no és desitjada a cap 
dels dos cantons de la frontera. Una majoria dels socis consideren que l’Eurodistricte constitueix i ha de 
continuar essent una iniciativa dels actors locals i de les col·lectivitats territorials de l’Espai Català 
Transfronterer. 

 
Tanmateix, del cantó nord, es desitja que l’Estat francès sigui associat com a observador o membre 
associat per no privar-se dels mitjans de finançament gestionats pel propi estat. 
Aquesta possibilitat no ha estat contemplada majoritàriament al cantó sud. Moltes persones 
interrogades consideren que la Generalitat de Catalunya, que disposa de suficients competències, seria 
en els temes bàsics, l’interlocutor de l’Estat francès si aquest s’hi vincula com a membre associat. 
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IV – ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN DE LA FUTURA ESTRUCTURA 

 
 
Els socis desitgen privilegiar un mode d’organització que es basi en els principis de funcionament 
democràtic, que siguin eficaços i simples, que respectin la dualitat “membre adherit/membre associat-
observador” i es recolzin en un circuit de decisió curt. Aquest tipus d’organització ha de permetre als 
diferents tipologies d’actors i components del territori de fer valdre les seves especificitats per afavorir 
un desenvolupament equilibrat del territori de l’Espai Català Transfronterer. 
Cal recordar que la forma jurídica de l’estructura i el lloc de la seu condicionarà el seu funcionament i la 
seva organització. Els socis han de dur a terme una reflexió profunda per poder definir així la 
composició, el procediment d’assignació, les funcions de cada òrgan i les relacions que s’estableixen 
entre ells. 

 
 

A. Els òrgans polítics: un esquema clàssic 
 

Els socis desitgen restringir el nombre d’òrgans polítics per poder garantir d’aquesta manera 
transparència i eficàcia en el funcionament d’aquesta estructura: una assemblea de representants dels 
membres adherits i una seu tècnica i administrativa encarregada de la gestió de les activitats corrents. 
Aquest tipus d’organització és el més estès en les estructures de governança transfrontereres amb 
diferents graus d’adaptació als diversos contextos locals . 
 

1. L’assemblea, l’òrgan de debat 
 

L’assemblea està composada pels representants dels membres adherits a l’estructura. Ella decideix les 
activitats de la pròpia estructura. Moltes persones interrogades insisteixen sobre la legitimitat 
democràtica dels seus representants. 
La qüestió de la representativitat dels membres adherits al sí de l’assemblea (nombre de seients per 
membre) ha de ser discutit entre els socis: o bé un principi de paritat entre la Catalunya nord i sud o la 
creació de col·legis. 

 
La contribució econòmica ha estat presa en consideració com a criteri de repartició de seients. El criteri 
de població ha estat igualment senyalat. 
 
Alguns socis proposen igualment que els responsables polítics que no siguin membres de la seu 
tècnica i administrativa participin a les comissions, exclusivament composades de polítics, que serien 
els encarregats de fer les propostes a l’assemblea. 
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2. La seu tècnica, l’òrgan executiu 
 

La seu tècnica i administrativa, òrgan executiu, és l’encarregada de la gestió diària de l’estructura. Està 
composada del president i d’un o més vicepresidents. Molts socis han demanat que estigui composada 
per representants del principals contribuents. 

 
 
B. Equip tècnic: cap a una consolidació progressiva 
 
Recordem que una estructura jurídica d’un projecte territorial ha de disposar de personal propi amb 
dedicació exclusiva. 

 
Els socis desitgen dotar l’Eurodistricte d’un equip capaç de conduir un procés ambiciós implicant la 
gestió de l’estructura, dels òrgans interns, la dinamització de la xarxa i el seguiment dels projectes. 

 
Tres enfocaments s’entreveuen a les respostes donades pels socis: per permetre el funcionament diari, 
la futura estructura inclourà un director, seguit d’un secretariat que estarà recolzat, sigui pels tècnics ja 
contractats pels membres adherits que treballarien per la xarxa, sigui pels mateixos tècnics posats a 
disposició o traspassats per la seva estructura d’origen, o finalment tècnics propis de la mateixa 
estructura. Aquestes diferents possibilitats poden ser opcions diferents, vies diferents o estadis d’una 
evolució de l’estructura. 

 
En un principi la majoria prefereix una estructura assolida per etapes si bé el director i el secretariat són 
necessaris des del principi. 

 
La independència del personal, en particular la del director, és una preocupació dels membres. Alguns 
proposen una contractació directa d’aquest, per tal de garantir una solidesa a l’equip de l’estructura. 
Una minoria desitja, que des dels seus inicis, l’estructura es doti d’un equip contractat directament per 
donar-li autonomia suficient per poder gestionar els projectes i afavorir la seva independència de 
qualsevol dels membres. 
En qualsevol cas, els socis desitgen que el perfil dels candidats sigui pres en consideració. 
 

C. Òrgans consultius a nivell polític i tècnic 
 
Pels socis sembla bàsic de crear un tipus d’associació per a les forces vives del territori, actors que no 
serien membres adherits de l’estructura però que contribuirien de forma important en la materialització 
del projecte del territori. Aquesta implicació podria formalitzar-se en convenis d’objectius i econòmics. 
Aquests membres associats podrien participar en un eventual consell consultiu o en grups de treball 
per fer un seguiments dels projectes. 
 
 

1. La noció de « membre associat » 
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Els socis estan d’acord sobre la definició de membre associat : són els actors del territori, institucionals 
o no, que no financen l’estructura però que estan implicats en l’evolució del projecte. D’aquesta manera 
seran invitats a participar en les reunions de l’assemblea, sense dret a votar, sinó com mers 
observadors. Algunes persones interrogades desitgen que s’aprofundeixi en els criteris que han de 
definir aquest estatus. 

 
Són citats especialment els actors socioeconòmics com les cambres de comerç i d’indústria, les 
d’agricultura, les universitats, les àrees d’urbanisme i desenvolupament, d’altres col·lectivitats locals no 
adherides a l’estructura, la Région Languedoc-Roussillon i els estats. Un associació implicant tots 
aquests actors a diferents nivells permetria de donar un major ressò al seu interès per l’Eurodistricte. 
 
Si bé la creació d’un òrgan consultiu resta una qüestió oberta, la creació de grups de treball implicant 
aquests actors és recolzat de forma unànime entre els socis. 

 
 

2. Debat sobre la creació d’un consell consultiu  
 
A fi de permetre als membres no adherits de donar la seva opinió al voltant de l’assemblea i de 
participar en el procés de creació de l’Eurodistricte, alguns socis han proposat la creació d’un consell 
consultiu, proper al funcionament dels consells de desenvolupament existents al cantó francès14. 

 
Aquest òrgan podria implicar, del cantó nord, els actors que participen ja en els consells de 
desenvolupament i altres actors socioeconòmics i de la societat civil. Al cantó sud, la creació d’un òrgan 
semblant requeriria fer un gran esforç pedagògic ja que no és evident la seva existència. 
Caldria definir precisament el rol d’aquest òrgan i com articula’l amb l’assemblea. 

 
 

3. Acord sobre la creació de grups de treball 
 
Els membres socis podrien associar-se via participació en grups de treball contemplant d’una banda, 
una reflexió sobre temes concrets que poguessin suposar la creació de nous projectes, i de l’altra, el 
desenvolupament de projectes específics. Aquesta modalitat d’associació donaria una oportunitat als 
actors locals i no només als membres associats com també a qualsevol actor dotat de competències 
requerides, de contribuir plenament al desenvolupament del territori. La participació es faria cas per cas 
segons el subjecte tractat. 
 
 
 

D. Finançament de la futura estructura 
 
El pressupost ha de permetre cobrir dos tipus de despeses: d’un cantó, les lligades al funcionament 
(sous, locals, material...), i de l’altre, a les que suposen el desenvolupament dels projectes. Les 
primeres despeses podrien, segons gran part de les persones enquestades, ser cobertes per 
                                                           
14 El consell de desenvolupament és una instància de dret francès que permet associar actors socioeconòmics d’un « pays » 
o d’una aglomeració a l’elaboració i posada en marxa d’un projecte de territori. 
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cotitzacions anuals. El pressupost de projectes s’hauria de sustentar en part, en cofinançaments 
europeus. 

 
Una majoria dels socis desitja que tot membre adherit ajudi a finançar el funcionament de l’estructura. 
Alguns creuen que amb els seus mitjans no poden finançar l’organisme, i d’altres desitgen només 
finançar projectes concrets.  
Més enllà d’aquesta constatació, la majoria dels socis són conscients d’una reflexió profunda al voltant 
del tema finançament. Desitgen dotar aquesta estructura transfronterera de recursos econòmics que li 
permetin funcionar el dia a dia i materialitzar les tasques que li han estat confiades tenint en compte les 
capacitats financeres de cadascú. 

 
Moltes de les persones enquestades proposen que la contribució dels membres adherits no sigui 
forçosament econòmica, que pugui ser eventualment material (locals, material, personal).  
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V – FORMA JURÍDICA DE LA FUTURA ESTRUCTURA : GECT O CONSORCI AMB 
VOCACIÓ TRANSFRONTERERA ? 
 
 
Compromesos en aprofundir la seva cooperació, els socis de l’Espai Català Transfronterer volen dotar 
aquest procés d’una estructura jurídica de governança comuna que permeti el sorgiment de nous 
projectes que ajudin a estructurar el territori i que també garanteixi una adequada visibilitat envers la 
població local i els nivells institucionals supramunicipals. 
Per fer-ho, s’ha optat per estudiar dos tipus d’estructures dotades de personalitat jurídica pròpia: el 
GECT (Grup Europeu de Cooperació Territorial, figura sorgida del Reglament comunitari núm. 
1082/2006) i el Consorci amb vocació transfronterera (sorgit del Tractat de Baiona). 
 

A. Avantatges d’una  estructura dotada de personalitat jurídica 
 
Com tota estructura dotada de personalitat jurídica pròpia, tant el Consorci amb vocació transfronterera 
com el GECT ofereixen suficients garanties quant a la protecció dels finançaments i quant a la relació 
entre l’estructura i els membres adherits i, l’una i l’altra, poden disposar de personal i pressupost propis 
(autonomia financera). 
Aquestes característiques responen a les inquietuds manifestades pels socis de l’Espai Català 
Transfronterer. 
D’altra banda, ambdues formes jurídiques estan regides, quant al seu funcionament, pel dret imperant 
allà on hi ha la seu: el dret públic francès o l’espanyol. En ambdós casos, els membres adherits els 
confien missions, en l’àmbit de les seves competències, i elles, en aquest marc, poden portar a terme 
els projectes propis (promotors), realitzar les seves tasques de manera autònoma i intervenir en nom 
dels seus membres. 
 

B. Avantatges comparatius del GECT en relació al Consorci amb vocació 
transfronterera 

Per tal de permetre la comparació entre les dues formes jurídiques –el Consorci amb vocació 
transfronterera i el GECT-, la MOT i la Universitat de Girona han enviat als socis la següent taula 
elaborada per la MOT. 

 
En vermell, els elements diferencials entre el consorci de vocació transfronterera i el GECT. 
 
 Consorci de vocació transfronterera GECT 
1. Visibilitat A la frontera franco-espanyola. A nivell europeu. 
2. Socis Només les entitats mencionades en el 

Tractat de Baiona :  
- a França : les regions d'Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Languedoc- Roussillon 
així com els  departaments, municipis i 
les seves agrupacions compresos dins 
del territori de dites regions; 

Partenariat més ampli que per al 
consorci de vocació transfronterera 
però limitat a : 
a) Estats membres; 
b) col·lectivitats regionals; 
c) col·lectivitats locals; 
d) organismes de dret públic en el 
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- a Espanya : les comunitats 
autònomes del País Basc, Navarra, 
Aragó i Catalunya, així com els 
territoris històrics, les províncies i els 
municipis pertanyents a les quatre 
comunitats autònomes abans citades. 
 
 

sentit de l'article 1r, paràgraf  9, segon 
apartat, de la directriu 2004/18/CE. 
(= poders adjudicadors).  
Les associacions compostes 
d'organismes pertanyents a una o a 
vàries d'aquestes categories poden 
igualment ser membres. 

3. Seu Només a Espanya. Tria del lloc de la seu: a França o a 
Espanya. 

Tractat de Baiona, 1995. 
 

Reglament comunitari 1082/2006. 4. Droit 
applicable  

Per les disposicions no previstes pel 
Tractat de Baiona, el consorci és 
sotmès al : 
- règim  jurídic nacional : llei 30/1992 

sobre el règim jurídic de les 
administracions públiques.   

- règim jurídic local : règim 
autonòmic dels consorcis de 
vocació transfronterera dependent 
del dret català.  
 

Per les disposicions no previstes pel 
Reglament comunitari, el GECT és 
sotmès al : 
- si la seu és a França: al règim 

jurídic dels sindicats mixtos oberts. 
- si la seu és a Espanya: al règim 

jurídic de les administracions 
públiques.  

5. Personalitat 
moral 

Personalitat moral del dret públic : 
capacitat de realitzar contractes,  
contractar personal, pressupost propi, 
etc. 

Personalitat moral del dret públic : 
capacitat de realitzar contractes,  
contractar personal, pressupost propi, 
etc. 

6. Demanda 
d’ajuts 
europeus 

El consorci pot ser cap de fila i «únic 
beneficiari» d'ajuts europeus per a un 
projecte de cooperació donat que el 
consorci representa el nom de l'Estat -
membre necessari. 
 

El GECT pot ser cap de fila i «únic 
beneficiari» d'ajuts europeus per a un 
projecte de cooperació donat que el 
consorci representa el nom de l'Estat -
membre necessari.  

7. Missions : 
cooperació 
dins els àmbits 
comuns de  
competència  
 

Posar en marxa programes o projectes 
de cooperació territorial (especialment 
coordinar accions, crear i gestionar 
equipaments o serveis públics) 
cofinançats o no pels fons europeus.  
 

Posar en marxa programes o projectes 
de cooperació territorial (especialment 
coordinar accions, crear i gestionar 
equipaments o serveis públics) 
cofinançats o no pels fons europeus. 

8. Procediment 
de creació  

 

Cantó  francès: la participació de les 
col·lectivitats locals franceses 
necessita de l'adopció d'una ordre del 
Prefecte de la regió.  
Cantó espanyol: el procediment de 
creació d’un consorci de vocació 
transfronterera et sotmès al règim 
autonòmic dels consorcis de vocació 
transfronterera dependent del dret 
català. 
 

La participació en un GECT d’actors 
francesos necessita una autorització 
del Prefecte de la regió (el 
representant de l’Estat francès a la 
regió). 
La participació en un GECT d’actors 
espanyols necessita una autorització  
del Ministeri espanyol de 
l’administració pública.  
 
 



   MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ESPACE CATALAN TRANSFRONTALIER POUR L’ÉLABORATION DE SON SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ – 2008    

136

9. Procediment 
de modificació 
del conveni 

Aplicació del règim autonòmic dels 
consorcis de vocació transfronterera 
dependent del dret català. 
 
 

Tota modificació del conveni del GECT 
necessita la validació de les autoritats 
d’un cantó i altra de la frontera (com en 
el procés de creació) : 
- cantó francès: el Prefecte de la regió. 
- cantó espanyol: Ministeri de 
l'administració pública. 
 
 

Aquesta taula podrà precisar-se més pel que fa al dret públic català i espanyol un cop s’hagi consultat a 
juristes especialitzats en aquesta matèria. 
 
En base a aquesta informació, els socis de l’Espai Català Transfronterer han decidit unànimement que 
l’estructura de governança de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer prengui la forma d’un 
GECT por les raons següents: 
- El GECT, un instrument europeu, permet una major visibilitat del procés de l’Eurodistricte de l’Espai 

Català Transfronterer a escala europea. 
- El GECT permet uns nivells associatius més amplis que els que permet un Consorci amb vocació 

transfronterera. Aquest acord d’associació està, no obstant, limitat als organismes citats en el 
reglament comunitari (cf. punt 2 de la taula anterior). 

- El GECT pot tenir la seva seu a França o a Espanya (en el territori d’un dels seus membres 
associats), mentre que el Consorci hauria de tenir necessàriament la seva seu a Espanya. Aquest 
aspecte és rellevant des del punt de vista polític i també jurídic (segons les expectatives dels 
membres es pot escollir una seu o una altra depenent del dret jurídic que es consideri més 
favorable). 

 
 
C. Transposició del reglament pel qual es crea el GECT a França i a Espanya 

 
El Reglament comunitari núm.1082/2006 de 5 de juliol de 2006 s’ha incorporat al dret intern francès per 
una llei publicada al Diari Oficial del 16 d’abril de 2008. Està pendent d’una circular d’aplicació que 
actualment s’està elaborant. De l’altra banda, el Reglament ha estat incorporat al dret intern espanyol 
amb el Reial Decret de 18 de gener de 2008. 
Cal recordar que el dret aplicable al funcionament del GECT, més enllà dels mínims fixats pel 
Reglament europeu, depèn de la seva seu. Un GECT amb seu a França estarà sotmès al règim francès 
de sindicats mixtes oberts, mentre que un amb seu a Espanya es regirà pel règim espanyol 
d’administracions públiques. 
Un estudi jurídic més aprofundit permetrà comparar els dos règims jurídics i escollir el dret més oportú 
per fer front a les expectatives dels socis. 
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Conclusion 

 
Per finalitzar aquest estudi de 8 mesos, que ha consistit en: 
- la realització, en una primera fase, d'un diagnòstic transfronterer complet del territori que engloba la 
província de Girona i el departament dels Pirineus Orientals (comprensió dels punts de convergència i 
diferències entre un cantó i altre de la frontera, funcionament dels territoris, anàlisi de fluxos, 
aproximació a  la cooperació transfronterera existent, visió recíproca dels actors d’una banda i altra); 
- una anàlisi dels reptes que es desprenen de les constatacions i que corresponen a temàtiques de 
cooperació, concretades en projectes transfronterers proposats; 
- i finalment, una última part dedicada a la governança del projecte de territori transfronterer que 
implicaria l’execució del procés d'Eurodistricte. 
 
Es tracte de mostrar les conclusions principals d’aquest procés i de donar algunes orientacions als 
actors locals d’un cantó i altre de la frontera i implicats en aquest pas per afavorir el procés d'integració 
transfronterera. 
 
 

1. Unes interaccions encara limitades entre els dos vessants 
fronterers, que s'han de recolzar en característiques geogràfiques 
sovint properes i sobre una identitat catalana federadora sense que 
aquest sigui l'únic element de cohesió.  

 
A diferència d'altres territoris situats a una banda i altra de la frontera francesa, l'Espai Català 
Transfronterer es caracteritza per una frontera molt menys permeable per a les poblacions properes 
que hi viuen. Malgrat característiques territorials sovint semblants, les pràctiques i el tipus de 
desenvolupament han fet evolucionar els dos vessants de manera diferent en el transcurs dels últims 
decennis. Els dos territoris han evolucionat de manera distinta en el seu mode de desenvolupar-se i en 
la seva economia, la frontera constitueix encara un verdader obstacle polític o cultural. En aquest sentit, 
els fluxos de treballadors fronterers, poc nombrosos, es concentren essencialment a la Cerdanya, 
mentre que els fluxos relacionats amb les pràctiques comercials se situen majoritàriament al coll del 
Pertús. La interpenetració funcional residencial continua sent relativament dèbil, el que explica també la 
relativa feblesa dels fluxos transfronterers de proximitat.  
 
Malgrat la presència de la cultura catalana a un cantó i altre de la frontera, la llengua és considerada  
tant pels actors del nord com del sud una barrera. Si bé molts francesos dels Pirineus Orientals  
entenen el català sense necessàriament parlar-lo, els catalans del sud no es troben sempre en 
condicions de comprendre el francès. Tanmateix, l'aprenentatge del català coneix una certa 
recuperació al costat nord i podria tornar a esdevenir la llengua d'intercanvi i de treball en el territori 
transfronterer, sense minimitzar però la importància del francès o del castellà.  
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2. Un Eurodistricte indiscutible en la legitimitat del seu procés, actor o 

acompanyant de projectes transfronterers al servei de la població  
 
 

Nombrosos actors (municipis, agrupació de municipis, comarques, cambres consulars, universitats, 
organismes públics, etc.) han estat entrevistats en el transcurs d’aquest estudi. La majoria d’ells 
coincideixen en reconèixer la legitimitat del procés de l’Eurodistricte. L’escala del procés sembla 
pertinent i l’Eurodistricte ha de jugar el paper d’unió i d’estimulador de totes les iniciatives 
transfrontereres en curs i futures, entitat que fins ara mancava en aquest territori. 
En efecte, fins avui, els projectes transfronterers promoguts pels diferents actors del nord i del sud no 
s’han basat en cap estratègia transfronterera global prèvia. L'Eurodistricte ha de respondre a aquesta 
mancança i assumir un paper clau en matèria de cooperació transfronterera. 
 
En tots els casos, els actors interrogats desitgen que l’Eurodistricte no sigui una estructura 
suplementària sobre un territori que en disposa ja d’un cert nombre, sobretot al costat francès. 
Es tracta d'acompanyar les diferents iniciatives transfrontereres existents permetent que se les integri 
dins una dinàmica territorial més àmplia. També és important per a l’Eurodistricte promoure o dirigir 
projectes molt concrets, entenedors per a la població que es podrà així identificar millor amb el territori 
transfronterer on viu. 
 
Una vintena de projectes identificats en el marc d'aquest estudi poden constituir un sòcol d'accions 
concretes a establir, responent als diferents reptes identificats: millorar el coneixement recíproc dels 
actors per tal que es puguin comprendre millor i treballar junts; afavorir l'emergència d'un àmbit de vida 
transfronterer a través de la coordinació de les polítiques; estructurar el territori en la seva governança 
política interna. 
Aquests projectes tenen en compte la diversitat temàtica de l'Espai Català Transfronterer ja sigui en 
l'àmbit de l’economia, del treball, de l'agricultura, del medi ambient, dels transports públics, del turisme, 
de la cultura, de la salut, etc. 
 
 

3. Una voluntat comuna de dotar el territori d'un organisme de 
governança que representi els diferents components de l'Espai 
Català Transfronterer  

 
Els actors interrogats desitgen que l’Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer es doti d'un 
organisme de governança que doni al territori una visibilitat política forta i la capacitat operacional de 
reforçar la cooperació transfronterera, pel biaix d'un desenvolupament concertat.  
 
Les principals missions d'aquest organisme de governança han de ser : la definició d'una estratègia 
transfronterera que apunti a fer de l’Eurodistricte un pol de desenvolupament, l’impuls de les accions 
transfrontereres estructurants per a l’Eurodistricte, la creació d'una plataforma d'intercanvis i d'un lloc 
de concertació per als socis de l’Eurodistricte i, finalment, l'acompanyament dels promotors de 
projectes transfronterers membres de l’Eurodistricte.  
 
Aquest organisme ha de representar els diferents components del territori transfronterer (urbà, rural, 
litoral, muntanya, etc.) i la majoria dels organismes públics o de les institucions de nivell superior, en 
funció de l'adequació de les seves competències amb les diferents accions a establir. No obstant això,  
obstant això, com en nombrosos altres Eurodistrictes, no és considerat que els Estats francesos i 
espanyols siguin plenament membres de l'organisme de governança (organisme integrat per 
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col·lectivitats territorials). Els Estats són tanmateix susceptibles de ser associats a certes accions, o de 
tenir un paper d'observador i o de facilitador. 
 
La creació d'aquest organisme implica una reflexió sobre les modalitats d'associació dels actors 
pertinents, sobre la definició dels criteris d'adhesió, així com sobre la representativitat política dels 
membres adherits dins de l'estructura i la seva contribució financera al seu funcionament. 
Aquesta estructura de governança es podria recolzar en un equip tècnic amb un estatut (equip exclusiu, 
cedit, etc.) i una composició (primacia del criteri de la nacionalitat o de la competència) que queden per 
definir.  
 
 

4. Una voluntat compartida de crear una estructura jurídica capaç 
d'assegurar la promoció de certs projectes  

 
L'actual procés d'estructuració de l’Eurodistricte hauria de portar, segons el vot de la majoria dels actors 
interrogats, a la creació d'una estructura jurídica transfronterera. 
L'interès de dotar l'organisme d'una personalitat jurídica estaria en poder actuar com un operador únic, 
en disposar d'una autonomia financera (pressupost propi) i oferir garanties financeres per a la gestió de 
fons públics (Fons estructurals europeus sobretot), en fer contractes, respondre a crides d'ofertes, i 
tenir personal propi.  
 
Aquest organisme realitzaria tasques de manera única al servei dels seus membres-adherits. Tindria 
igualment la capacitat de portar ell mateix projectes (promotor). 
 
Finalment, la majoria dels actors interrogats desitgen que l'organisme de governança de l'Eurodistricte 
de l'Espai Català Transfronterer pugui prendre la forma d'una Agrupació Europea de Cooperació 
Territorial (AECT), més que la d'un consorci. Aquesta tria s'explica per la facultat de l’AECT de donar 
una major visibilitat política a l'Eurodistricte a nivell europeu, reunir una col·laboració transfronterera 
més àmplia que el consorci i, finalment, poder triar país per establir la seu.  
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ANNEX 1 : COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE DE 
PLANIFICATION TERRITORIALE: LA SUPRÉMATIE DE LA GÉNÉRALITÉ SUR 

TOUTES LES AUTRES ÉCHELLES 
 

 
Extrait de l’étude sur Enjeux fonciers et immobiliers sur le littoral catalan, MOT 2007 
 
 
 

• La répartition des compétences entre l’Etat et la Généralité de Catalogne 
 
A l’image du cadre légal appliqué dans la communauté autonome basque, la législation appliquée en 
Catalogne suit les grands principes de la « Loi du sol » espagnole. Ainsi, l’Etat espagnol fixe une 
législation de base qui garantit le respect de la propriété sur l’ensemble du territoire national, il définit 
les différents types de sols, il encadre le droit d’expropriation et fait respecter l’intérêt général en 
intervenant exceptionnellement dans les compétences de la communauté autonome.  
 
La Catalogne dispose d’un gouvernement et d’un parlement depuis le rétablissement en 1977 de son 
institution politique propre, la Généralité (Generalitat en catalan). Un nouveau statut d’autonomie voté 
en 2006 renforce encore plus l’indépendance juridique et administrative du Parlement catalan vis-à-vis 
de Madrid. Ainsi, la Généralité détient des compétences exclusives concernant l’aménagement du 
territoire, du paysage et du littoral15, l’urbanisme et les politiques du logement.  
 
Au niveau fiscal, le Gouvernement autonome dispose du droit d’élaborer son propre budget et de 
l’appliquer. Il revient au Parlement catalan de l’approuver et de le contrôler. La Généralité prélève 
l’impôt et cède certaines recettes à l’Etat central (notamment celles qui concernent les successions et 
les dotations), qui en échange lui retourne une partie des impôts dits nationaux perçus sur le territoire 
catalan (impôt sur le revenu, TVA, etc.). 
 
En plus des découpages administratifs centraux déconcentrés, la Communauté autonome de 
Catalogne est administrée par différents niveaux territoriaux : la province, la comarca (niveau supra-
communal réinstauré dans les années 1980) et la municipalité. Suite à la renégociation du statut 
d’autonomie de 2006, ce découpage pourrait être modifié par l’instauration de 7 vigueries remplaçant 
les 4 provinces actuelles. En effet, le niveau provincial, d’origine plus centraliste, ne dispose pas de 
réelles compétences, celles-ci se répartissant entre la Généralité et les communes (municipis), unités 
locales de base de l’organisation territoriale catalane regroupées en comarcas. 
 
 

                                                           
15 En cours de transfert à la Généralité de Catalogne 
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Figure 60 : Les quatre provinces de la Catalogne 

 
Source : Creative Commons 

 
• La répartition des compétences entre la Généralité de Catalogne et les provinces 

 
Chaque province a sa propre administration qui est responsable de différents services, dont les travaux 
publics, la santé, ou les installations sportives. Elle est administrée par un gouverneur civil nommé par 
Madrid et par un gouverneur militaire, ainsi que par un gouvernement provincial (Diputació Provincial) 
dirigé par le parti majoritaire aux élections municipales. La province est gouvernée par l’assemblée 
provinciale, composée de députés élus parmi les conseillers municipaux. 
 
Le rôle des provinces est essentiellement de porter assistance aux municipalités de leur secteur, en 
particulier les plus petites d’entre elles, en intégrant des activités dans les plans provinciaux. 
L’administration provinciale est ainsi compétente sur un nombre limité de services comme les hôpitaux 
ou les routes provinciales. Une diputació existe à l’échelle de chaque province, leur existence date de 
1833, découpée sur le modèle des départements français. Elle est dotée d’une assemblée d’élus issus 
du suffrage indirect des élections municipales.  
 
Notre étude prend en compte la partie nord de la province de Gérone (l’Alt Empordà). 
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• La répartition des compétences entre la Généralité de Catalogne et les comarcas 
 
La comarca, division géographique et culturelle qui regroupe plusieurs communes d’une même 
province, correspond à la notion de pays côté français. La Catalogne a été la première communauté 
autonome espagnole à avoir doté cet échelon administratif d’un statut juridique. Cependant, les 
comarcas catalanes pourraient être prochainement regroupées pour former 7 vigueries, comme 
l’envisage le nouveau statut d’autonomie voté en 2006. 
 
Le rôle actuel de la comarca est de mener une politique de cohésion et d’aider les communes par 
l’intermédiaire de politiques communales et intercommunales, ou de mettre à leur disposition des 
services qu’elles ne peuvent financer elles-mêmes. 
La comarca, dotée d’un conseil comarcal, dispose malgré tout d’un pouvoir limité qui varie d’une 
comarca à l’autre, l’essentiel du pouvoir étant détenu par la Généralité. Sa composition en élus provient 
du même scrutin que celui qui élit les élus de la diputació. 
 

• La répartition des compétences entre la Généralité et les municipalités 
 
Chaque municipalité est administrée par un conseil municipal, dont les membres sont élus au suffrage 
universel direct à la proportionnelle. Le nombre de conseillers municipaux est relatif à la population de 
la commune (un minimum de 5 membres est toutefois requis par la loi). Le conseil municipal est présidé 
par un maire élu parmi les différents membres du conseil. 
Les responsabilités des municipalités varient en fonction du poids de leur population. Certaines 
compétences, comme la santé ou l’éducation, sont réparties entre la Généralité et les communes. Ainsi, 
les municipalités doivent assurer un certain nombre de services publics tels que les transports, les 
services sociaux, l’assainissement ou la gestion de la voirie communale. 
Par ailleurs, les municipalités sont dépendantes politiquement de la Communauté autonome mais elles 
restent financièrement liées à Madrid. 
 
Lorsque certaines communes ne sont pas capables de fournir les services minimums imposés par la loi, 
elles se regroupent au sein de syndicats de communes. Sur notre périmètre d’étude, citons l’exemple 
de l’Association des communes Salines Bassegoda16, chargée d’assurer le développement économique 
et la gestion de l’environnement de plusieurs communes situées au nord-ouest de l’Alt Empordà. 

                                                           
16 Sorte de syndicat mixte auquel sont associés les communes, le Conseil Comarcal, la Diputacion de Gérone et les 
départements Environnement, Agriculture et Tourisme de la Généralité de Catalogne. 
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Figure 61 : Municipalités de l’Alt Empordà 

 
Source : MOT 
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ANNEX 2 : QÜESTIONARI DESTINAT ALS ADHERITS DE LA DECLARACIÓ 
D’INTENCIÓ DE L’EURODISTRICTE DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER 

 
Qüestionari pels adherits a la declaració d’intencions de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer 

 
INTRODUCTION 

L'any 2007 els vint-i-cinc socis de l'Espai Català Transfronterer van subscriure la declaració d'intencions  per a la creació de 
l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer. Convé ara reflexionar sobre l'estructuració d'aquest pas, en altres paraules, 
quin mode d'organització transfronterera s'ha d'adoptar, tant en l'aspecte polític com en l'aspecte tècnic, per tal de 
consolidar el projecte i de servir el millor possible a les orientacions decidides en comú pels socis? En aquest context, la 
Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus Orientals han encarregat a la Missió Operacional Transfronterera 
i a la Universitat de Girona  la definició de l'esquema d'organització transfronterera de l'Eurodistricte de l'Espai Català 
Transfronterer. 

1. Què és el més valuós del procés de l'Eurodistricte pels actors de l'Espai Català Transfronterer? 
 
I. IINTERÉS I IMPORTÀNCIA D'UNA ESTRUCTURA COMUNA  

2. Segons vostès, l'Eurodistricte necessita una governança transfronterera corresponent a un projecte de territori articulat, 
ambiciós i coherent ?  

3. Quin és per vostès el valor afegit d'una estructura transfronterera comuna? 
 
II. DEFINICIÓ DE LES MISSIONS DE LA FUTURA ESTRUCTURA 

De les següents comeses, en quines s'haurà de concentrar la futura estructura? 
 Oferir una plataforma d'intercanvis i un lloc de concertació pels socis de l'Eurodistricte. 
 Definir l'estratègia transfronterera de l'Eurodistricte que apunta cap a fer-ne un pol de desenvolupament. 
 Impulsar accions transfrontereres estructurants per a l'Eurodistricte. 
 Permetre tenir en compte les prioritats del territori transfronterer per les estratègies i polítiques dels nivells 

regionals, nacionals i europeus, i donar-li més pes.  
 Promoure la imatge del territori transfronterer a nivell regional, nacional i europeu. 
 Acompanyar els promotors de projectes transfronterers membres de l'Eurodistricte: ajuda a la confecció d'informes 

de demanda de subvencions, recerca de finançament i de socis, concessió de subvencions (a través d'un fons 
comú de suport als «petits» projectes transfronterers).  

 Conduir projectes transfronterers propis integrats (com a promotor): realització d'estudis, organització 
d'esdeveniments comuns, coordinació i oferta de serveis comuns a les poblacions i als territoris, harmonització de 
certes pràctiques, planificació concertada en matèria d'ordenació del territori, etc  

 Altres :..............................................................................................................................................  
 
III. DEFINICIÓ DELS SOCIS DE LA FUTURA ESTRUCTURA 

 
1. Per tal d'avaluar si la vostra estructura pot jurídicament ser membre de l'estructura de governança podeu indicar-nos la 

seva forma jurídica? Ens podeu fer arribar els estatuts de la vostra estructura? 
2. Els vint-i-cinc adherits a la declaració d'intencions de creació de l'Eurodistricte seran membres naturals de la futura 

estructura. Quins altres actors podrien integrar-la? 
3. Quins serien segons vostès els criteris d'adhesió a la futura estructura d'aquests nous membres (per exemple, 

finançament de la futura estructura, llindar mínim de població, etc)? 
4. Desitjaríeu associar actors no membres de la futura estructura als treballs de l'Eurodistricte? Si sí,  quins i segons 

quines modalitats (a través d'acords d'objectius i de finançaments, a través d'un estatut d'observador, a través de la 
participació en un òrgan consultiu o en grups de treball...)? 
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IV. DEFINICIÓ DEL MODE D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DE LA FUTURA ESTRUCTURA 
 
1) Òrgans polítics de la futura estructura  
1. Desitjaríeu una estructura dotada d'un nombre restringit d'òrgans polítics - una assemblea composta pel conjunt dels 

membres de l'Eurodistricte i una oficina que estarà encarregada de la gestió quotidiana de les activitats de 
l'Eurodistricte - o desitjaríeu òrgans polítics complementaris ? Si sí, quins? 

 
2. Quin mode de representació dels membres de l'estructura al si dels òrgans polítics desitjaríeu privilegiar? (tenint en 

compte tots els components del territori transfronterer litoral/muntanya, rural/urbà, tenint en compte el fet fronterer entre 
la Catalunya Nord i la Catalunya Sud, una representació equilibrada dels diferents tipus d'actors i institucions). 

 
2) Equip tècnic de la futura estructura 
Dins la hipòtesi d'una futura estructura, aquesta haurà de ser com a mínim dotada d'una direcció i d'una secretaria per 
administrar el seu funcionament quotidià. Per a la realització de les tasques de l'estructura, els socis poden triar dotar 
l'estructura d'un equip tècnic exclusiu més important. 
1. Cal dotar la futura estructura d'un equip tècnic més important o ajustar-se a una direcció i a una secretaria, amb el 

personal de cada membre de l'Eurodistricte intervenint des de la seva pròpia estructura en accions puntuals? 
2. L'equip tècnic exclusiu hauria d'estar integrat per personal procedent dels membres de l'Eurodistricte (posat a 

disposició, allunyament, etc) ? Ha de ser, pel contrari, objecte d'un reclutament directe per part de la futura estructura? 
 
 
3) Estructura consultiva i grups de treball  
1. Desitjaríeu la creació d'una estructura consultiva, del tipus consell de desenvolupament transfronterer? Quin paper 

podria jugar aquest òrgan consultiu ?  

2. Desitjaríeu la creació de grups de treball temàtics i de projectes? Sobre quins temes? Qui hi participaria?  
 
4) Finançament de la futura estructura 
1. Considereu finançar el funcionament de l'estructura així com les activitats realitzades per la futura estructura? 
 
2. Com considereu finançar el funcionament de l'estructura així com les activitats que realitzarà ?  
 
5) Forma jurídica de la futura estructura 
A la vista del quadre comparatiu entre el GECT i el consorci de dret espanyol (veure annex), quina forma jurídica desitjaríeu 
privilegiar ?  
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ANNEX 3 : LLISTA D’ADHERITS DE LA DECLARACIÓ D’INTENCIÓ DE CREACIÓ 
DE L’EURODISTRICTE DE L’ESPAI CATALÀ TRANSFRONTERER, CÉRET, 2007 

 
 

Catalunya Nord Catalunya Sud 
1. CG Pyrénées orientales 1. Generalitat de Catalunya 
2. Ville de Céret 2. Ajuntament de Girona 
3. Ville de Perpignan 3. Ajuntament de Figueres 
4. Ville de Prades 4. Associació catalana de municipis i comarques 
5. Association des maires et adjoints des Pyrénées 

orientales 
5. Consell comarcal de l’Alt Emporda 

6. CC Albères Côte vermeille 6. Consell comarcal del Baix Emporda 
7. CC du Haut vallespir 7. Consell comarcal de la Cerdanya 
8. CC CAPCIR Haut Conflent 8. Consell comarcal de la Garrotxa 
9. CC Pyrénées Cerdagne 9. Consell comarcal del Pla de l’Estany 
10. CC du Vallespir 10. Consell comarcal de del Rippoles 
11. Pays Pyrénées Méditerranée 11. Diputació de Girona 
12. Terres Romanes en Pays catalan 12. Federació de Municipis de Catalunya 
13. Parc naturel régional des Pyrénées catalanes  
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ANNEX 4 : ELEMENTS DEL CONVENI I DELS ESTATUTS DEL GETC A LA VISTA 

DEL REGLAMENT COMUNITARI SOBRE EL GETC 
 
 
 

Elements del conveni constitutiu d’un GECT 
 
- Nom  
- Seu  
- Extensió del territori d’intervenció del GECT 
- Objectius específics  
- Missions  
- Durada  
- Llista de membres  
- Dret aplicable a la interpretació i a l’aplicació del conveni  
- Reconeixement mutu  
- Procediment de modificació del conveni (incloent eventualment disposicions específiques per l’adhesió d’un nou 

membre o la seva baixa) 
- Litigi 
- Condicions de dissolució  

 
 
Elements dels estatuts d’un GECT 
 
Els estatuts inclouen els elements definits dins el conveni així com els punts següents : 
- Llengua de treball 
- Òrgans del GECT (mode de designació, competències, composició, funcionament, procediments de decisió) 
- Recursos de l’agrupament i modalitats de contribució financera dels membres  
- Regles pressupostàries i comptables aplicables  
- Responsabilitat dels membres, sobretot enfront dels deutes de l'agrupament  
- Personal : modalitats de reclutament i de gestió així com la naturalesa dels contractes 
- Procediments de modificació dels estatuts. 
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