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FITXA: 01 AECT Pirineus-Cerdanya (Consell General de la Cerdanya) 
 
Any de fundació 
2008 [en projecte] 
Seu 
Saillagouse (Sallagosa) [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
Té dos principis bàsics: 

- el reconeixement específic de Cerdanya com a unitat històrica cultural i 
socioeconòmica. 

- treballar per la planificació i el desenvolupament de tot Cerdanya 
L’objectiu general és facilitar i promoure la cooperació transfronterera, transnacional i 
interregional entre els seus membres. 
Tipus de membres 
Poden ser membres les administracions locals (ajuntaments i consell comarcal i comunitat de 
comunes) de la Cerdanya (Alta i Baixa)  
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura autònoma de cooperació prevista en un acord interestatal; amb personalitat jurídica 
Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) [en projecte] 
Membres 

- Consell Comarcal de la Cerdanya [17 municipis] 
- Communauté de communes de Pyrénées Cerdagne (Comunitat de Comunes Pirineus-

Cerdanya) [13 comunes] 
Regions representades 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia física 
- llengua i cultura 
- unitat socioeconòmica 

Àmbits d’actuació 
- planificació i desenvolupament territorial 
- gestió d’equipaments transfronterers 
- foment de la llengua i cultura catalanes 
- turisme 

Actuacions 
- gestió de l’escorxador transfronterer, que es construirà al terme de la commune d’Ur 

Observacions 
Entre els anys 1989 i a l’entorn de 1995 va funcionar en aquest mateix àmbit l’Associació 
dels Municipis de la Cerdanya (veure Fitxa 14) 
L’any 1998 [21 de setembre] es va signar a Font-Romeu, durant la Diada de la Cerdanya, el 
conegut com a Manifest de Font-Romeu, en el que es demanava, entre d’altres coses, la 
creació d’un Consell General de la Cerdanya. Posteriorment, durant la Diada de la Cerdanya 
de 2008 (a Isòvol) es pacta la creació d’una AECT com a substitut d’aquest Consell General 
de la Cerdanya. 
Mapa de la Comunitat de Comunes de Pirineus Cerdanya 

 
Pàgina web 
s.d. 
Contacte 
s.d. 
Més informació a 
Manifest de Font-Romeu 
 http://www.ddgi.cat/iec/diades/manifest_de_font.htm
La Cerdanya recupera la Diada com a festa unitària d’afermament territorial 

http://www.regio7.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092200_26_17735__COMAR
QUES-Cerdanya-recupera-Diada-festa-unitaria-dafermament-territorial
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L’Alta i la Baixa Cerdanya envien a París i Madrid els estatuts de l’ens comú de gestió 
http://www.regio7.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008100800_26_18470__COMAR
QUES-LAlta-Baixa-Cerdanya-envien-Paris-Madrid-estatuts-lens-comu-gestio

La Generalitat defensarà davant Madrid l’ens comú per l’Alta i la Baixa Cerdanya 
http://www.regio7.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102900_26_19354__COMAR
QUES-Generalitat-defensara-davant-Madrid-lens-comu-lAlta-Baixa-Cerdanya
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AEIE dels Silvicultors de l’Arc Mediterrani (ARCMED)  FITXA: 02 
Associació ARCMED (Arc Forestal Mediterrani Europeu) 

 
Any de fundació 
Signatura de l’acord AEIE dels Silvicultors de l’Arc Mediterrani: 2005 [a Sant Hilari Sacalm] 
Signatura del protocol d’acord: 2007 [24 de gener, a Barcelona] 
Signatura document de constitució i dels estatuts de l’Associació Arcmed: 2007 [27 
d’octubre, a Barcelona] 
Seu 
Santa Coloma de Farners [la Selva, Catalunya] 
Objectiu general 
De forma general: defensar el bosc mediterrani (de propietat privada) i fer d’interlocutor de 
les Administracions competents a la UE. I de forma concreta:

- Orientar el desenvolupament del bosc familiar. 
- Afavorir els intercanvis entre silvicultors de les regions d’on són els membres de 

l’agrupació, en temes d’interès comú. 
- Desenvolupar la comunicació al voltant de les problemàtiques dels boscos mediterranis. 
- Aglutinar la màxima representativitat dels propietaris forestals del Mediterrani. 
- Representar els silvicultors i defensar els seus interessos. 
- Desenvolupar l’activitat econòmica dels seus membres. 
- Fomentar la vertebració dels sector forestal privat en l’àmbit del Mediterrani. 
- Fomentar la lluita i prevenció d’incendis forestals. 
- I+D del sector forestal. 

Tipus de membres 
Poden ser membres: associacions i agrupacions de propietaris forestals 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
2005: Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
2007: Agrupació europea de cooperació territorial (AECT) [en projecte]
Membres 
2005: 

- Consorci Forestal de Catalunya 
- Sindicat de Propietaris Forestals Silvicultors dels Pirineus Orientals 

2007: 
- Consorci Forestal de Catalunya 
- Asociación de Propietarios de Monte Mediterraneo de Andalucía (APROMAL) 
- Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia (PROFOMUR) 
- Union Régionale de la Forêt Privée de Languedoc-Rousillon 
- Union Régionale des Syndicats de Forestiers Privés du Midi-Pyrenées 
- Union Régionale des Syndicats de Propiétaires Forestiers Privés (Provence-Alpes-Cote 

d’Azur) 
- Syndicat Régional de Défense des Propiétaires Forestiers Sylviculteurs (Rhône-Alpes) 
- Syndicat Régional de Défense Propiétaires Forestiers Privés de Corse 

Resta oberta a la incorporació d’altres associacions i agrupacions de propietaris forestals de 
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l’àmbit mediterrani. En la signatura de l’acord de 2005 es considera que altres regions que 
poden ser representades: País Valencià, Múrcia, Aragó, Languedoc-Rosselló, Provença-Alps-
Costa Blava i “algunes d’Itàlia” (sense especificar quines). Posteriorment, en la signatura del 
protocol d’acord de 2007 hi ha la “voluntat de que s’hi afegeixin altres regions de l’arc 
mediterrani” (el País Valencià i les regions italianes del Piemont i la Ligúria). Amb la 
constitució de l’Associació Arcmed a finals de 2007 es té per objectiu la “incorporació 
d’altres àrees de vegetació mediterrània com Extremadura, València, Portugal, Aragó, 
Castella la Manxa, Itàlia i Grècia”. 
Regions representades Regions proposades 

- Andalucía 
- Murcia 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Midi-Pyrénées 
- Rhône-Alpes 
- Corse 

- Aragón 
- Comunitat Valenciana 
- Castilla-La Mancha 
- Extremadura 
- Piemonte 
- Liguria 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- distribució del bosc mediterrani 
Àmbits d’actuació 

- boscos mediterranis i incendis forestals 
- silvicultura 
- propietat forestal 

Actuacions 
s.d. 
Observacions 
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Pàgina web 
http://arcmed.eu/
Contacte 
Consorci Forestal de Catalunya 
C/ Jacint Verdaguer, 3, 2on. 
17430 Santa Coloma de Farners 
Tel. (+34) 972 842708 
Fax (+34) 972 843094 
E-mail: consorci@forestal.net
Més informació a 
“El CFC signa un protocol d’acord amb els propietaris forestals del sud de França” a Revista 
Catalunya Forestal, núm.75 (agost 2005) 
 http://www.forestal.cat/numero75/noti12.htm
“El projecte ARCMED signa el seu protocol de constitució a Barcelona” a Revista Catalunya 
Forestal, núm.83 (febrer 2007) 
 http://www.forestal.cat/bdds/web/revistes/detall_article.phtml?ID=67
Nace un nuevo “lobby” forestal en defensa de los bosques mediterráneos 
 http://www.maderasnobles.net/noticias/det-noticia.asp?idcat=3&idNoticia=240
Silvicultors europeus uneixen esforços a través de la nova xarxa ARCMED 

http://www.naciodigital.cat/diariforestal/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=
1107

Nace Arcmed, una asociación forestal española y francesa 
http://www.portalforestal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=808&I
temid=34

Constituido ARCMED, el Arco Forestal Mediterráneo  
http://portaldelcorcho.es/blog/2007/10/31/constituido-arcmed-el-arco-forestal-
mediterraneo/

Arcmed entra en la asociación europea 
http://www.lavanguardia.es/premium/publica/publica?COMPID=53462482025&ID_P
AGINA=3744&ID_FORMATO=9&turbourl=false
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FITXA: 03 AEIE para el Acueducto Languedoc-Rosellón-Cataluña 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1996 [19 de setembre] ≈2000 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu general és la creació d’una xarxa hidràulica Llenguadoc-Rosselló-Catalunya que 
connecti el riu Roine amb els rius Ter i Llobregat per: 

- abastir la ciutat de Barcelona 
- cobrir les necessitats de rec l’àrea agrícola entre Montpeller i Perpinyà 

Així mateix es pretén establir i aprofundir les relacions institucionals entre les dues regions.  
Tipus de membres 
Són membres: empreses públiques de gestió i abastament d’aigua 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- Aigües Ter Llobregat (ATLL) [Sant Joan Despí] 
- Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc 

(BRL) [Nîmes] 
Regions representades 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 

                                                10



Àmbits d’actuació 
- gestió de l’aigua 

Actuacions 
- Anàlisi de la viabilitat de la transferència d’aigües del riu Roine a les conques dels rius 

Llobregat i Ter: estudis de viabilitat (tècnica, econòmica i jurídica) 
Observacions 
Un primer estudi sobre el transvassament del Roine va ser fet per l’Eurorregió Catalunya-
Llenguador-Rosselló-Migdia-Pirineus (Fitxa 48). 
Pàgina web 
 
Contacte 
Aigües Ter Llobregat 
Sant Martí de l'Erm, 30 
08970 Sant Joan Despí 
T: 936029600 
F: 933732322 
registre@atll.es
Més informació a 
ATLL (1999). El abastecimiento de agua a las comarcas del entorno de Barcelona. Resumen 

y conclusiones de los estudios.  
AUBARELL, Gemma (1999). “Cooperació regional” en ROQUE, M. Àngels (dir.): L’espai 

mediterrani llatí. És possible un lobby mediterrani dins la UE?. Barcelona: Institut Català 
de la Mediterrània, pp.263-285 
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FITXA: 04 AEIE Perpinyà-Figueres 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1996 [12 de setembre] ≈ 2000 
Seu 
s.d. 
Objectiu general 
L’objectiu és una col·laboració àmplia entre les ciutats de Perpinyà i Figueres. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local (ajuntaments) 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació Econòmica d’Interès Europeu (AEIE) 
Membres 

- Maire de Perpignan 
- Ajuntament de Figueres 

Regions representades 
- Languedoc-Roussillon 
- Catalunya 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- economia 
- cultura 
- educació 
- esport 
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- urbanisme 
Actuacions 
 
Observacions 
Ambdues ciutats van constituir el 2003 una altra entitat, el Consorci de cooperació 
transfronterera Figueres- Perpignan (Fitxa 37). 
La creació d’aquesta entitat s’emmarca en la política de contactes sud-catalans de 
l’ajuntament de Perpinyà, endegada l’any 1993 per l’alcalde de la ciutat Jean-Paul Alduy 
(1993-...). En aquest sentit cal destacar els contactes amb els ajuntaments de Barcelona 
(1994), Figueres (1996), Girona (1998) i Lleida (2000), i amb la Generalitat de Catalunya 
(1987). Els temes de col·laboració se centraren, en particular, en urbanisme, infraestructures 
de transport (especialment el TGV), parcs i jardins, comunicació ciutadana, activitats 
culturals, aprenentatge del català... 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
L’Anuari, protagonista involuntari - Any 1996 – Articles 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article.php?id=56
CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/ListeZP.asp
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Agrupació de les Illes de la Mediterrània Occidental 
(IMEDOC) 

FITXA: 05 

Euroregió de Illes de la Mediterrània (EURIMED) 

 

 

 
Any de fundació 
1995 [9 de maig, a Valldemosa (Illes Balears)] 
2004: reconversió a EURIMED 
Seu 
Palma de Mallorca [illes Balears] 
Objectiu general 
Dos són els objectius principals: d'una banda, constituir un vertader lobby per actuar davant 
els organismes i institucions de la UE en defensa de la insularitat, com a tret diferencial a tenir 
en compte en el disseny de les polítiques i actuacions comunitàries; i, d'altra banda, proposar 
projectes conjunts i executar-los. Dins d’aquest segon es detalla: 
- intercanvis d’experiències i know how entre les diferents administracions regionals 

participants 
- foment de la cooperació econòmica, social i cultural entre les regions participants 
- promoció dels interessos comuns de les illes i de l’espai mediterrani 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals 

estructura autònoma de cooperació prevista 
en un acord interestatal; amb personalitat 
jurídica 

 Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT) [en projecte des de setembre de 
2008] 

Membres 
- Govern Balear 
- Giunta Regionale della Sardegna 
- Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse 

Posteriorment (2000) s’hi afegeix: 
- Giunta Regionale della Sicilia 

Posteriorment (2004) s’hi afegeix: (Eurimed) 
- Consell Regional de Creta 

Posteriorment s’hi afegiex: 
- Gozo 
- Xipre 

En el Reglament Intern es preveu que es pot admetre “cualquier otra Isla del Mediterráneo”. 
En la Declaración Conjunta de Ajaccio (2000) es detallen de la següent manera: 
“especialmente  las islas griegas, Malta y Chipre”, i es preveu que siguin incloses a mig 
termini. 
Regions representades 
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- illes Balears 
- Sardenya 
- Còrsega 
- Sicília 
- Creta 
- Xipre 
- Gozo (Malta) 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 
- història 
- geografia i insularitat 
- cultura mediterrània 
- estructura econòmica 
- localització geogràfica: “pont natural” 

entre les riberes de la Mediterrània 

Construcció a posteriori basada en: 
- integració i construcció europea  

 

Àmbits d’actuació 
- insularitat 
- agricultura i Pesca 
- turisme 
- transport  
- telecomunicacions i noves tecnologies de la informació 
- medi ambient 
- ensenyament superior i recerca 

Actuacions 
Les actuacions dutes a terme són escasses i més aviat simbòliques: 
- participació en els programes europeus INTERREG 
- pressió a la Comissió Europea en relació als àmbits d’actuació d’IMEDOC 
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Observacions 
El 2004 l’Imedoc es converteix en EURIMED, en integrar com a soci a la regió de Creta 
(Grècia). Els objectius i àmbits d’actuació continuen sent els mateixos. 
Pàgina web 
http://www.imedoc.org/
Contacte 
 
Més informació a 
JANER, Joan David (1999). “L’acord IMEDOC com a experiència de cooperació entre 

regions insulars mediterrànies” a Autonomies: Revista catalana de dret públic, núm.24, 
pp.265-278 

BERNABÉU-CASANOVA, Emmanuel (2001). “Un «destin corso-sarde » dans le cadre de 
l’Union européenne ? L’esquisse d’un réseau géopolitique des îles de la Méditerranée 
occidentale” a Hérodote, núm.103, pp.152-174 

IMEDOC 
 http://www.imedoc.org/
Le groupement des îles de la Méditerranée occidentale "IMEDOC" 

http://www.espaces-
transfrontaliers.org/affiche_projet.php?affiche=projet/proj_imedoc.html

IMEDOC diventa EURIMED ed entra Creta 
 http://www.ansa.it/main/notizie/rubriche/approfondimenti/20041109132333148718.ht

ml
Accordo Costitutivo EURIMED 
 www.regione.sicilia.it/presidenza/uremed/documenti/eventi/StatutoEURIMED.doc
EURIMED- Centre Balear d’Europa 
 http://cbe.caib.es/cbeweb/seccio.jsp?wse_codi=36
El president Francesc Antich i el president de Sardenya donen una passa important per 
culminar el procés de l'Euroregió de les Illes de la Mediterrània 
 http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=243480&coduo=2
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FITXA: 06 Agrupación Legal Mediterránea AEIE (GRUPO JURISMED)

 
Any de fundació 
2005 [setembre] 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
L’Agrupació Legal Mediterrània pretén informar sobre els serveis jurídics que els despatxos 
col·laboradors d’ALM ofereixen. 
Tipus de membres 
Són membres els despatxos d’advocats 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- Bassols & Asociados [de Barcelona] 
- Bureau Ribaute [de Toulousse] 
- Bureau Esquirol [de Perpinyà] 
- Grup 2000 [d’Encamp] 
- Bureau Darbon [de Perpinyà] 

“Inicialment formada per despatxos d’Espanya, França i Andorra té la vocació d’ampliar els 
seus membres amb altres estats de la CEE com ara Itàlia, Portugal, etc. dins l’àrea del 
Mediterrani” 
Regions representades 

- Catalunya 
- Andorra 
- Languedoc-Roussillon 
- Migdia-Pirineus 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- Dret (penal, civil\de família i successions, laboral o del treballador, d’estrangeria, 
mercantil i tributari) 

Actuacions 
- serveis jurídics 
- informació 

Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.alm-jurismed.com/
Contacte 
carrer Pau Claris, 85 2º 1ª  
08010 Barcelona 
Telèfon: 00 34 93 412 75 88 
Fax : 00 34 93 412 03 30 
Email: j.bassols@alm-jurismed.com
Més informació a 
Agrupación Legal Mediterránea 
 http://www.alm-jurismed.com/
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FITXA: 07 Arco Mediterráneo Español (AME) 
 
Any de fundació Any de cessament d’activitats: 
1994 [juny]: signatura d’acord de cooperació ≈1998 
Seu 
València [València, Comunitat Valenciana] 
Objectiu general 
Tenia dos grans objectius generals: 

- relacionar els models econòmics de cada comunitat autònoma 
- promoure una política comuna sobre infraestructures de transport 

Tipus de membres 
Són membres les administracions regionals espanyoles 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals 
Membres 

- Generalitat de Catalunya 
- Generalitat Valenciana 
- Govern de les Illes Balears 
- Gobierno de la Región de Murcia 
- Junta de Andalucía 

Regions representades 
- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Illes Balears 
- Murcia 
- Andalucía 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
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Construcció a posteriori basada en: 
- articulació del territori 
- articulació en vers a Europa 

Àmbits d’actuació 
- gestió de l’aigua 
- infraestructures de transport 
- sanitat 
- ensenyament 
- turisme 

Actuacions 
- projectes en qüestions hidrològiques, infraestructures de transport i les poblacions 

assistides en sanitat i ensenyament 
- creació d’una marca turística comuna (Mediterrània espanyola) 

Observacions 
L’acord de cooperació va sorgir per iniciativa del govern del País Valencià. 
Aquest acord fou el primer acord signat entre comunitats autònomes a Espanya. 
“Una vegada firmat l’acord de cooperació pel que es constituïa l’«Arco Mediterráneo 
Español», va faltar l’efectiva voluntat de portar-lo endavant, de manera que va quedar-se en 
un benintencionat intent” (Calafell, 2005, p.3). No es va reprendre l’activitat fins a 1996, si 
bé poc després es va tornar a abandonar. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
JUAN, Jean-Claude (1994). “L’arc mediterranéen: un espace en devenir” a Mediterranée, 

núm.1-2, pp.7-14 
CALAFELL, Vicente Juan (2005). “La reforma del régimen de los convenios entre 

comunidades autónomas desde la perspectiva del derecho autonómico balear” a ¿Hacia 
dónde va el Estado autonómico?. Madrid: Instituto de Público Derecho Comparado 

AUBARELL, Gemma (1999). “Cooperació regional” en ROQUE, M. Àngels (dir.): L’espai 
mediterrani llatí. És possible un lobby mediterrani dins la UE?. Barcelona: Institut Català 
de la Mediterrània, pp.263-285 

“Acuerdo de cooperación del Arco Mediterráneo Español entre las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Murcia, Islas Baleares y Valencia”. BOCG, Senado. Serie I, núm.128, 
25/05/1994 
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FITXA: 08 Asociación Internacional para el Túnel de Salau 
 
Any de fundació 
≈ 1993 
Seu 
s.d. 
Objectiu general 
L’objectiu principal és la construcció d’un túnel en el port de muntanya de Salau, que 
permetria connectar el Pallars i Coserans [Ariege] i, en una escala superior, Lleida i Tolosa. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: administració pública local, regional..., empreses, entitats civils. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto 
s.d. 
Membres 

- Societat d’Amics del Túnel de Salau 
- Association Liaison France-Espagne par la Valée du Salat et Tunnel à Salau  
- Cambra de Comerç de Lleida 
- Diputació de Lleida 
- Conseil Général de l’Ariège 
- Consell Comarcal del Pallars Sobirà 
- Ajuntament d’Alt Àneu  
- Ajuntament d’Esterri d’Àneu 
- Maire de Saint Girons 

Regions representades 
- Catalunya 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 
- història 
- geografia 
- construcció del túnel 

Construcció a posteriori basada en: 
- avantatges en la modalitat de cooperació  

Àmbits d’actuació 
- infraestructures de transport: túnels viaris 

Actuacions 
- reunions mantingudes amb els responsables dels governs espanyol, francès i català en 

matèria d’infraestructures 
Observacions 
L’Associació Internacional per al Túnel de Salau i la Comunitat de Treball dels Pirineus 
treballen estretament en la qüestió del túnel. 
Al port de Salau s’hi celebra anualment una trobada catalano-occitana (la Pujada al Port de 
Salau). 
A la cimera de Marsella (1996) els caps de govern de França i d’Espanya van considerar 
d’interès transfronterer el túnel de Salau i la necessitat d’impulsar-lo. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
LLIMONA, Joaquim (2001). “La cooperació transfronterera a la frontera pirinenca: un llarg 

camí cap la seva consolidació” a Tempo Exterior, núm.3 
La construcción del Túnel de Salau de nuevo a debate 

http://www.ipcena.org/prensa/urbanisme_infrastructures/tunel_salau/2004.07.28_m_tu
nelsalau.prioritat.htm

Entitats catalanes i franceses demanen als seus governs que facin el túnel de Salau 
 http://diaridemataro.cat/ct/noticia:Cos/noticies:catalunya/_/12940
COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS: XI Consejo Plenario. Prades, 6 y 7 de 
mayo de 1993 
 http://www.ietcat.org/ctp/pdf_actes/es/conple11_es.pdf
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FITXA: 09 Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et 
Horticoles (AREFLH) 

 
Any de fundació 
2000 [20 de setembre] 
Seu 
Bordeaux [Gironde, Aquitaine] 
Objectiu general 
Té tres grans objectius: 

- representar, defendre i promoure els interessos comuns de les regions productores de 
fruita, llegums i verdures, dins l’economia europea i mundial així com en el marc de la 
Unió Europea 

- organitzar i afavorir el diàleg i la cooperació entre les regions, desenvolupar sinergies... 
a fi de reforçar i donar valor als productes i empreses 

- reforçar, amb el suport de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), la representació 
de les regions en les institucions europees i mundials, i facilitar la seva participació en 
la construcció d’Europa  

Tipus de membres 
Són membres els governs i els consells regionals (agrupats en el collège des Régions) i les 
organitzacions professionals de cada una de les regions membres (agrupades en el collège 
des Producteurs) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; amb estructura 
associació 
Membres 
s.d. 
Regions representades 

- Andalucía 
- Aragón 
- Catalunya 
- Extremadura 
- Murcia 
- Navarra 
- Comunitat Valenciana  
- Aquitaine 
- Basse-Normandie 
- Bretagne 
- Centre 
- Île-de-France 
- Languedoc-Roussillon 
- Limousin 
- Midi-Pyrénées 
- Pays de la Loire 
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- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes  
- Basilicata 
- Emilia-Romagna 
- Lombardia 
- Piemonte 
- Toscana 
- Trentino-Südtirol  
- Veneto 
- Lisboa e Vale do Tejo 

Des del juny de 2008: 
- Flandres 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- política agrària 
- comerç 
- desenvolupament rural 

Actuacions 
- actuació de lobby i de representant en diferents institucions (OMC, Comissió europea, 

Parlament europeu, FAO, OCDE...) 
Observacions 
No és una associació exclusivament de l’Arc Mediterrani però, donades les regions membres, 
aquesta component té una forta presència. 
Mapa de l’AREFLH  
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Font: http://www.areflh.org/pagesEditos.asp?IDPAGE=58&sX_Menu_selectedID=m1_4AD4B426

Pàgina web 
http://www.areflh.org/
Contacte 
Conseil Régional Aquitaine  
14 rue François de Sourdis 
33077 BORDEAUX Cedex. 
téléphone: 05.56.48.88.48 
fax: 05.56.48.88.40 
e-mail: areflh@aquitaine.fr
Més informació a 
Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles 
 http://www.areflh.org/
Assemblée des Régions Européennes Fruitières, Légumières et Horticoles 
 http://www.cor.europa.eu/migrated_data/AREFLH_FR.pdf
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FITXA: 10 Associació Arc Llatí 

 
Any de fundació 
1999: creació [a Marsella] 
2001: declaració conjunta [juny] 
2002: constitució oficial com a associació [juny, a Montpeller] 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
L’Arc Llatí és en un espai de cooperació entre col·lectivitats territorials en el qual es 
desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió 
econòmica i social dels territoris que el componen. Té per objectius: 

- Definir una estratègia integrada de desenvolupament i d’ordenació de l’espai de l’Arc 
Llatí, incloent i mobilitzant als actors socioeconòmics, amb una perspectiva de baix a 
dalt 

- Establir una concertació periòdica, dinàmica i flexible, centrada en els àmbits més 
significatius del desenvolupament del territori 

- Treballar projectes i iniciatives conjuntes 
- Defensar els interessos i necessitats d’aquests territoris davant les institucions 

comunitàries i nacionals 
- Obrir un espai de cooperació amb els països del Sud i l’Est de la Mediterrània. 

Tipus de membres 
Poden ser membres: exclusivament les col·lectivitats de nivell NUTS III (Diputacions i 
Consells Insulars espanyols, Províncies italianes i Departaments francesos) 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació 
Membres 

- Diputació de Barcelona 
- Provincia di Agrigento 
- Diputación de Albacete 
- Provincia di Alessandria 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Conseil Général de l´Ardèche 
- Provincia di Arezzo 
- Provincia di Asti 
- Conseil Général de l´Aude 
- Provincia di Avellino 
- Conseil Général Bouches-du-Rhône 
- Diputación de Cádiz 
- Provincia di Cagliari 
- Provincia di Caserta 
- Provincia di Cuneo 
- Provincia di Firenze 
- Provincia di Frosinone 

- Consell Insular de Mallorca 
- Provincia di Mantova 
- Provincia di Massa Carrara 
- Provincia di Matera 
- Consell Insular de Menorca 
- Provincia di Messina 
- Provincia di Modena 
- Provincia di Napoli 
- Provincia di Novara 
- Provincia di Nuoro 
- Provincia di Oristano 
- Provincia di Piacenza 
- Provincia di Pisa 
- Provincia di Prato 
- Provincia di Salerno 
- Conseil Général Pyrénées-Orientales 
- Provincia di Ragusa 
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- Conseil Général du Gard 
- Provincia di Genova 
- Diputació de Girona 
- Provincia di Grosseto 
- Conseil Général Haute-Corse 
- Conseil Général de l´Hérault 
- Diputación de Huesca 
- Provincia di Imperia 
- Diputación de Jaén 
- Provincia di Latina 
- Provincia di La Spezia 
- Provincia di Livorno 
- Diputació de Lleida 
- Provincia di Lodi 
- Conseil Général Lozère 
- Provincia di Lucca 
- Diputación de Màlaga 

- Provincia di Roma 
- Provincia di Sassari 
- Provincia di Savona 
- Diputación de Sevilla 
- Diputació de Tarragona 
- Diputación de Teruel 
- Provincia di Torino 
- Conseil Général du Var 
- Provincia di Viterbo 
- Diputación de Zaragoza 
- Conseil Général de Corse du Sud 
- Diputación de Granada 
- Diputación de Huelva 
- Provincia di Ogliastra 
- Conseil Général de la Drôme 
- Provincia di Siracusa 

 
Segons els Estatuts de l’Arc Llatí: 
Art.2: “L’àmbit territorial de l’Associació Arc Llatí és el territori del sud d’Europa que 
comprèn els espais del litoral mediterrani d’Espanya, França, Itàlia, l’Algarve portuguès, així 
com les zones d’interior adjacents.” 
Art.7: “[...] que representin els espais del litoral i de les illes del Mediterrani occidental així 
com les terres de l’interior que confrontin amb aquest mar [...]” 
Regions representades Regions possibles 

- Andalucía 
- Castilla-La Mancha 
- Aragón 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côta d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Corse 
- Ligúria 
- Piemonte 
- Llombardia 
- Emilia-Romagna 
- Toscana 
- Lazio 
- Campania 
- Basilicata 
- Sicilia 
- Sardegna 

- Algarve 
- Alentejo 
- Murcia 
- Comunitat Valenciana 
- Extremadura 
- Midi-Pyrénées 
- Calabria 
- Puglia 
- Molise 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 
- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació  
- adequació a l’Estratègia Territorial Europea 
- superació dels límits estatals  
- reequilibri Nord-Sud d’Europa 
- augment de la competitivitat, de la integració social, del respecte per l’entorn natural i 

cultural 
Àmbits d’actuació 

- ciutadania 
- cultura 
- territori  
- desenvolupament sostenible 
- economia  
- innovació 
- igualtat d’oportunitats 
- relacions amb la ribera sud 

Actuacions 
- elaboració de guies, censos i estudis sobre l’àmbit territorial de l’arc llatí i en els àmbits 

d’actuació 
Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.arcolatino.org
Contacte 
Diputació de Barcelona 
C/ Còrsega, 300 principal 1ª 
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E-08008 BARCELONA 
Tel: +34 93 40 22 0 77 
Fax: +34 93 40 22 4 73 
oce.arcllati@diba.cat
Més informació a 
Arc Llatí 

http://www.arcolatino.org
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FITXA: 11 Associació Arc Mediterrani dels Auditors \  
Association Arc Méditerranéen des Auditeurs (AMA) 

 
Any de fundació 
1992 
Seu 
Montpellier [Hérault, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 

- Promoure i harmonitzar la pràctica de la comptabilitat i la revisió dels comptes de les 
empreses. 

- Millorar els coneixements tècnics, econòmics i generals dels professionals dels 
organismes membres de l’Associació. 

- Afavorir i desenvolupar les relacions directes entre els professionals mitjançant 
l’organització de Trobades i la difusió d’un Butlletí periòdic d’informació. 

- Permetre als professionals integrats a l’Associació d’afavorir els canvis econòmics 
entre les empreses establertes en els diferents països membres i reforçar el paper de la 
professió comptable i d’auditoria en el gran mercat europeu. 

- I mes generalment, qualsevol acció que incideixi directa o indirectament a la professió i 
els seus membres. 

Tipus de membres  
Poden ser membres segons els estatuts (de 7-9-06): 
Art.6: 
“L’Associació es compondrà dels Col·legis, de les Companyies i de les Institucions que 
representen els professionals de la comptabilitat, de l’auditoria i de l’assessorament 
d’empreses, domiciliats al litoral o en les regions limítrofes de la Mediterrània.”, a més “Les 
institucions de les tres capitals –Madrid, París i Roma– poden passar a ser "membres afiliats" 
de l’Associació.” 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació sense ànim de lucre que serà regulada per la legislació europea o, en el seu 
defecte, per la llei francesa de l’1 de juliol de 1901. 
Membres 
Membres fundadors (F) i afiliats (a 2006): 

- Compagnie des Commissaires aux Comptes de Montpellier 
- Compagnie des Commissaires aux Comptes de Nîmes 
- Compagnie des Commissaires aux Comptes de Pau 
- Compagnie des Commissaires aux Comptes d’Aix-en-Provence 
- Compagnie des Commissaires aux Comptes de Toulouse 
- Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles 
- Ordre des Experts Comptables de la Région de Marseille 
- Ordre des Experts Comptables de la Région de Montpellier (F) 
- Ordre des Experts Comptables de la Région de Paris 
- Ordre des Experts Comptables de la Région Nord Pas de Calais (Lille) 
- Ordre des Experts Comptables de la Région de Toulouse 
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- Collegio dei Ragioneri di Genova 
- Collegio dei Ragioneri di Milano e Lodi 
- Collegio dei Ragioneri di Roma 
- Collegio dei Ragioneri di Torino 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Alessandria 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Asti 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (F) 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Sanremo 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino 
- Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (F) 
- Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: Baleares 
- Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: Madrid 

Membres afiliats (posteriors a 2006): 
- Col·legi Oficial de Censors Jurats de Comptes de la Comunitat Valenciana 

Membres afiliats (a 1992, però no el 2006) 
- Ordre des Experts Comptables de la Région de Lyon 

Regions representades 
- Languedoc-Roussillon  
- Aquitaine 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur  
- Midi-Pyrénées  
- Île de France  
- Nord-Pas de Calais 
- Rhône-Alpes 
- Liguria 

- Lombardia 
- Lazio 
- Piemonte 
- Val d’Aoste 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Madrid 
- Comunitat Valenciana 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 
- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació  

Àmbits d’actuació 
- comptabilitat 
- auditoria  
- assessorament d’empreses 

Actuacions 
- Stages: intercanvi d’experiències per mitjà d’estades d’experts dels membres en altres 

socis   
- Realització de cursos i seminaris 
- Congressos 

Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.arcama.org/
Contacte 
 
Més informació a 
Arc Mediterrani dels Auditors 
 http://www.arcama.org/
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Associació Cap de Creus-Cap de Sant Vicenç FITXA: 12 
Comarca Transfronterera Cap de Creus-Cap de Sant Vicenç 

 
Any de fundació 
1985: constitució de l’associació 
1993 [14 de febrer, a Portbou]: constitució de la comarca transfronterera 
1996 [26 de gener]: constitució de la AEIE 
Seu 
Portbou [Alt Empordà, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu general és estrènyer els lligams, en diferents àmbits, entre els diferents municipis. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració local (ajuntaments i comunes) 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

Associació (dins d’un marc d’agermanament 
múltiple) 

Agrupació Econòmica d’Interès Europeu 
(AEIE) 

Membres 
- Ajuntament de Portbou 
- Ajuntament de Colera 
- Ajuntament de Llançà 
- Ajuntament del Port de la Selva 
- Ajuntament de Cadaqués 

- Maire de Cerbère (Cervera de la 
Merenda) 

- Maire de Banyuls-sur-Mer (Banyuls) 
- Maire de Collioure (Cotlliure) 
- Maire de Port-Vendres (Portvendres) 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia 
- cultura i llengua 

Àmbits d’actuació 
- cultura 
- turisme 
- lleure 

des de 1993\1996, també: 
- infraestructures de transport i comunicacions 
- agricultura 
- pesca 

Actuacions 
s.d. 
Observacions 
Va ser la primera entitat d’aquestes característiques a nivell local de Catalunya. 
Des de finals de la dècada dels 90 l’Associació està inactiva. L’any 2007, l’Ajuntament de 
Portbou pretén reactivar-la. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

LLIMONA, Joaquim (2001). “La cooperació transfronterera a la frontera pirinenca: un llarg 
camí cap la seva consolidació” a Tempo Exterior, núm.3 

L’Anuari, protagonista involuntari 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article_imprimir.php?id=56
El Full de l’Albera Marítima, núm.53 (gener de 2008) 
 http://www.gironanoticies.com/noticies/pdf/FULl_gener_2008.pdf
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FITXA: 13 Associació dels Municipis de la Cerdanya 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1989 ≈1996 

Seu 
s.d. 
Objectiu general 
El principal objectiu és solucionar els problemes comuns de sanejament 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local (municipis i comunes, consell comarcal i cantó) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; amb personalitat jurídica de dret 
privat 
Associació 
Membres 

- Consell Comarcal de la Cerdanya 
- Canton de Saillagouse 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia 
- cultura i llengua 

Àmbits d’actuació 
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- sanejament 
Actuacions 

- connexió de les xarxes d’aigües residuals dels pobles la Guingueta, Angostrina, 
Caldegues, Dorres, Ur i Vilanova de les Escaldes a la depuradora de Puigcerdà (1995). 

Observacions 
 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

L’Anuari, protagonista involuntari 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article_imprimir.php?id=56
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FITXA: 14 Associació Llívia-Estavar \  
Associació Festival de Vídeo d’Estavar-Llívia 

 
Any de fundació 
1983: creació del Festival de Vídeo 
1989: acord de cooperació 
Seu 
Llívia [la Cerdanya, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu general de la cooperació entre els municipis de Llívia i Estavar és el 
desenvolupament cultural i empresarial d’activitats en el sector de la música i el vídeo. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local (municipis) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals 
Associació 
Membres 

- Ajuntament de Llívia 
- Maire d’Estavar 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia 
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- cultura i llengua 
Àmbits d’actuació 

- cultura 
- desenvolupament empresarial 

Actuacions 
- organització i celebració dels Festival de Música (1982-...) i dels Festival de Vídeo 

(1983-2001) (un dels premis era el Premi Eurorregió) 
- construcció de l’Auditori de Llívia 
- construcció d’un cinema a Estavar 

Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.alart.org/estavar/ [no està activa] 
Contacte 
Associació Festival de Vídeo d’Estavar-Llívia 
C/ dels Forns, núm. 10 
Llívia (Cerdanya) 
Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

LLIMONA, Joaquim (2001). “La cooperació transfronterera a la frontera pirinenca: un llarg 
camí cap la seva consolidació” a Tempo Exterior, núm.3 

Una frontera que no separi 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article.php?id=357
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FITXA: 15 Associació per al Desenvolupament de la Ribagorça Romànica 
Asociación para el Desarrollo de la Ribagorza Románica 

 
Any de fundació 
2008 [29 de febrer]: signatura conveni 
2008 [26 d’octubre, a Taüll (Vall de Boí, Alta Ribagorça)]: presentació 
Seu 
el Pont de Suert [l’Alta Ribagorça, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu general és frenar el despoblament de les dues Ribagorces, així com reforçar la seva 
identitat, per mitjà de l’impuls de les activitats econòmiques al territori (activitats agràries), a 
més de la conservació del seu patrimoni natural i cultural. 
Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques de diferent nivell 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals 
Associació 
Membres 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
- Generalitat de Catalunya 
- Gobierno de Aragón 
- Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça 
- 15 municipis (4 catalans i 11 aragonesos): la Vall de Boí, el Pont de Suert, Vilaller i 

Tremp (només el poble de la Terreta); Arén, Bonansa, Isábena, Laspaúles, Montanuy, 
Puente de Montañana, Sopeira, Torre la Ribera, Valle de Lierp i Veracruz 

Regions representades 
- Catalunya 
- Aragón 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història (exemplificada en la construcció d’esglésies romàniques fa 1.000 anys)  
- cultura, identitat i llengua 
- patrimoni natural, cultural i històric 

Àmbits d’actuació 
- desenvolupament econòmic 
- revalorització de recursos (naturals, culturals i rurals) 
- innovació 

Actuacions 
1\ Pla de quatre anys dotat amb 20 milions d’euros, distribuïts en tres eixos principals:  

- ramaderia extensiva 
- iniciatives privades 
- projectes institucionals i de gestió 

2\ Estudi sobre l’origen i l’evolució dels nuclis habitats dels 14 municipis que conformen 
l’Associació pel Desenvolupament de la Ribagorça Romànica 
Observacions 
Associació pel Desenvolupament de la Ribagorça Romànica 
C/ Canaleta, 11 baixos  
el Pont de Suert (Lleida) 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
Objectiu: revifar les Ribagorces 

http://www.segre.com/index.php?id=225&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=6487&tx
_ttnews[backPid]=244&cHash=bedfed4cf8

Catalunya i l'Aragó es conjuren per treballar plegades pel futur de la Ribagorça 
http://www.directe.cat/article/catalunya-i-larago-es-juren-lleialtat-de-collaboracio-per-
la-ribagorca

Ribagorça Romànica impulsa un estudi sobre els orígens de la Ribagorça natural 
http://www.altaribagorça.cat/serveis-web/actualitat/ribagorca-romanica-impulsa-un-
estudi-dinvestigacio-sobre-els-origens-de-la-ribagorca/

En marxa un projecte pilot per al món rural de la Ribagorça Romànica 
http://www.radioseu.cat/not%C3%ADcies/Agricultura+i+Ramaderia/En+marxa+un+p
rojecte+pilot+per+al+m%C3%B3n+rural+de+la+Ribagor%C3%A7a+Rom%C3%A0n
ica

El pla pilot pel desenvolupament de la Ribagorça Romànica deixarà cinc milions d'euros 
http://www.seudigital.cat/index.php?/200803031519/societat-i-pirineus/el-pla-pilot-
pel-desenvolupament-de-la-ribagorca-romanica-deixara-cinc-milions-d-euros.html

Iglesias y Montilla presentan un proyecto por valor de 5 millones de euros para el desarrollo 
de la Ribagorza Romànica 
 http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=52288&secid=3
El Ministerio de Agricultura impulsa La Ribagorza aragonesa y catalana 

http://www.pirineodigital.com/2008/noticias/3-marzo/1-semana/mapa-
ribagorza/mapa-ribagorza.htm
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FITXA: 16 Association Albera Viva – Consorci Albera Viva 

 
Any de fundació 
1991 [març, a la Jonquera]  
1991 [març, a Ceret] 
Seu 1 Seu 2 
la Jonquera [l’Alt Empordà, Catalunya] Villelongue-dels-Monts (Vilallonga dels 

Monts) [Pyrénées-Orientales, Languedoc-
Roussillon] 

Objectiu general 
Els seus objectius són: 

- vetllar, a una i altra banda de la frontera, per a la salvaguarda i la protecció del massís 
de l’Albera 

- mobilitzar i federar el conjunt dels integrants d’aquest territori des d’una òptica global 
del conjunt d’aquest regió 

- valoritzar turísticament aquest territori 
Tipus de membres 
Poden ser membres: administració pública local (ajuntaments), associacions culturals, 
entitats esportives, societats de caçadors... i persones a títol individual 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb dues personalitats jurídiques 
Associació doble: 

- Catalunya: consorci 
- Llenguadoc-Rosselló: associació (llei 1901) 

Existeix la intenció d’acollir-se a un únic organisme jurídic europeu (estructura autònoma de 
cooperació prevista en un acord o conveni interestatal; amb personalitat jurídica) 
Membres 
Hi ha ajuntaments i entitats de les comarques de l’Alt Empordà, el Vallespir i el Rosselló: 

- ajuntaments de Catalunya: Agullana, Albanyà, Cantallops, Capmany, Colera, Darnius, 
Garriguella, la Jonquera, la Vajol, Llançà, Maçanet de Cabrenys, Portbou, Rabós, Sant 
Climent Sescebes, Vilamaniscle, Espolla 

- ajuntaments de Llenguadoc-Rosselló: Argelers, Banyuls de la Marenda, Cotlliure, 
Montesquiu d’Albera, Portvendres, la Roca d’Albera, Sant Andreu de Sureda, Sant 
Genís de Fontanes, Sureda, Vilallonga dels Monts, el Voló, l’Albera, les Cluses i el 
Pertús 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia 
- cultura i llengua 

Àmbits d’actuació 
- medi ambient 
- gestió del territori 
- patrimoni 
- caça 
- agricultura 
- turisme 

Actuacions 
- publicació de llibres, mapes, guies... 
- organització de conferències 
- campanyes turístiques 

Observacions 
A partir d’aquesta associació va crear-se el 1995 l’Association Albera Pyrénées 
Méditerranée- Groupement Touristique Européen 
Pàgina web 
www.alberaviva.com [no està activa] 
Contacte 1 Contacte 2 
Carrer Major, 101 
17700 La Jonquera 

Hôtel de ville 
Carrer de les Escoles  
66740 Villelongue-dels-Monts 
albera.viva@wanadoo.fr
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Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

Consorci Albera Viva 
 http://www10.gencat.net/pls/municat/mun_p01.dad_ens?via=9&cod=9802920002
HUREL, Harold (1999). Les equipes operationnelles transfrontalieres. Paris: MOT 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/document/equipes_operationnelles.pdf
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FITXA: 17 Association Arc Sud Européen 

 
Any de fundació 
1995 
Seu 
Charbonnières-les-Bains [Rhône, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
Desenvolupar les ferroviàries per unir els pols industrials i econòmics del sud d’Europa i 
accelerar el seu creixement. És per això que es fa urgent iniciar els projectes considerats com 
prioritaris per la Unió Europea: 
· la connexió Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier 
· la connexió Transalpine Lyon-Turin 
· la connexió Turin-Milan-Venise-Trieste 
· la connexió de Brenner Vérone-Münich. 
Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques regionals 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació llei 1901 
Membres 
1995: 

- Generalitat Valenciana 
- Generalitat de Catalunya 
- Conseil Régional de Llenguadoc – Rosselló 
- Conseil Régional de Migdia Pirineus 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional de Rhône-Alpes 
- Giunta Regionale del Piamonte 
- Giunta Regionale della Lombardia 

Actualment: “agrupa més de trenta regions de Portugal, Espanya, França, Suïssa, Itàlia i de 
l’Europa centre-oriental” 
Regions representades 

- Espanya: 
Euskadi, Aragón, Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid, Extremadura, Andalucía, 
Castilla-la Mancha i Murcia 

- Portugal: 
Estremadura, Alentejo i Algarve 

- França: 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'azur i Rhône-Alpes 

- Itàlia: 
Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli-Venetia 
Giulia i Trentino-Südtirol 

- Suïssa: 
République et canton de Genève 

- Àustria: 
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Tirol, Caríntia, Estíria i Burgenland 
- Eslovènia 
- Croàcia: 

Ístria 
- Hongria: 

Györ-Moson-Sopron, Feger, Pest, Heves i Baranya 
- Romania: 

Alba, Timis, Arad i Bihor 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- cultura, identitat i llengües llatina 
- obstacles geofísics (muntanyes) i 

administratius (fronteres estatals) 
- patrimoni històric, social i cultural 

Construcció a posteriori basada en: 
- competitivitat en front de les metròpolis 

nord-europees 
- reptes de la mundialització econòmica 

Àmbits d’actuació 
- transport ferroviari (alta velocitat) 
- ports 
- transport de mercaderies 

Actuacions 
- Estudi i promoció de la línia d’alta velocitat ferroviària “Arc Sud”: Barcelona-Narbona-

Lió-Torí-Venècia-Trieste i Milà-Verona-Munic 
Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.transalpine.com/Arc_sud/default.htm
Contacte 
78, route de Paris – BP 19  
69751 Charbonnières-les-Bains cedex 
Tél. 04 72 59 44 83 
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Més informació a 
Arc Sud 
 http://www.transalpine.com/Arc_sud/default.htm
L’Arc Sud Européen: enjeux de développement liés à la réalisation des nouvelles liaisons 
ferroviaires 
 http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/let_transalp/doc/T23/t23.htm
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Association de la Conférence des Alpes Franco-Italiennes 
(CAFI) 

FITXA: 18 

Euro-Territoire franco-italien 

    
Any de fundació 
1998 [14 de gener, Torí]: acord per organitzar una primera reunió 
2000 [3 de març, a Torí]: adopció del text fundacional 
2000 [10 de juliol, a Torí]: constitució de la CAFI 
2006 [3 de març, a Niça]: reconversió en Euro-Territorie franco-italien 
Seu 
Torino [Torino, Piemonte] 
Objectiu general 
Hi ha quatre grans objectius: 

- reforçar la cohesió territorial d’aquest territori i el seu pes polític a Europa 
- reequilibrar cap al sud d’Europa les activitats econòmiques a través d’una major 

connexió del territori des del punt de vista de les infraestructures de transport (línea 
ferroviària Lió-Turí...) i les noves tecnologies de la informació i de la comunicació 

- treballar en la conservació i la valorització dels recursos dels territoris i constituir pols 
transalpins de competitivitat a Europa 

- integrar aquest euroterritori en una eurorregió transalpina més àmplia 
Tipus de membres 
Són membres: administració pública departamental i provincial, i regional 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista 
en un acord o conveni interestatal; amb 
personalitat jurídica 

Associació Agrupació europea de cooperació territorial 
(AECT) [en projecte] 

Membres 
- Conseil General des Alpes-Maritimes 
- Conseil General des Alpes-de-Haute-Provence 
- Conseil General des Hautes-Alpes 
- Conseil General de l’Isère 
- Conseil General de la Savoie 
- Conseil General de la Haute-Savoie 
- Provincia d’Imperia,  
- Provincia di Cuneo 
- Provincia di Torino 
- Giunta Regionale della Valle d’Aosta 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Roine-Alps 
- Liguria 
- Piemonte 
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- Val d’Aoste 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport: línies de ferrocarril (Lió-Turí, Niça-Turí), túnels (Tende i 
Mont-Genèvre) i ports (autopista del mar Marsella-Gènova) 

- noves tecnologies de la informació i comunicació 
- medi ambient 
- ensenyament i recerca (científica i tecnològica) 
- desenvolupament regional i urbà 
- sanitat 
- cultura 
- agricultura 
- turisme 

Actuacions 
- grups tècnics de treball i reunions temàtiques en relació als àmbits d’actuació 
- desenvolupament de diversos projectes dels programes Interreg 

Observacions 
L’origen de la CAFI es troba en el acords de cooperació permanent i protocols entre els 
departaments francesos i les províncies italianes: Torí-Savòia (1996) i Torí-Alts Alps (1997), 
així com en l’existència de la Conferència de les Tres Províncies (veure fitxa 36), i les cartes 
de cooperació franco-italiana, la Conférence Transfrontalière (1999). 
Pàgina web 
http://www.cafiweb.net/index.html
Contacte 
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Via Maria Vittoria 12 
Torino 
cafi.cdm@libero.it
Més informació a 
CAFI 

http://www.cafiweb.net/fra0/f000.htm
Euro-Territoire franco-italien 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Coopération transalpine : dix collectivités veulent un euro-territoire franco- italien 
 http://www.lemoniteur-
expert.com/btp/etat_collectivites/cooperation_transalpine_dix_collectivites_veulent.htm
“Eurorégions et coopérations locales transfrontalières dans les Alpes et les Pyrénées” a La 
Lettre de la mission des Alpes et des Pyrenées, núm.6 (setembre 2007) 
 http://www.europe-
international.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no6_cle7515f2.pdf
La conférence des Alpes franco-italiennes 
 http://www.cg06.fr/economie/europe-conference-alpes.html
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FITXA: 19 Association de l’Arc Méditerranéen 

 
Any de fundació 
1989 [maig, a Avignon (PACA)]: creació 
1989 [4 de desembre, a Rochefort du Gard (PACA)]: constitució 
Seu 
Avignon [Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Posar en relació la dimensió cultural de la gestió del territori i el fons cultural mediterrani, i 
demostrar així la necessitat d’una gestió global dels territoris sud-europeus dins de la 
perspectiva de l’integració europea. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: institucions territorials, associacions, administracions públiques, 
institucions tècniques, organismes econòmics, socials i culturals, empreses, professionals... 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació llei 1901 
Membres 

- Giunta Regionale de Toscana 
- Giunta Regionale de Liguria 
- Generalitat de Catalunya 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional de Languedoc-Roussillon 
- Ministère de l’Equipament [França] 
- Comune de Genova 
- Commune de Nîmes 
- Chambre de Commerce et d’Industrie d’Avignon et de Vaucluse 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
- Toscana 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- integració europea 
Àmbits d’actuació 

- gestió del territori i urbanisme 
- infraestructures de transport i ports 
- aigua i gestió dels recursos naturals i els espais protegits 
- desenvolupament local 
- noves tecnologies 
- activitats econòmiques (turisme) 
- identitat mediterrània 

Actuacions 
- organització de trobades (com el Forum de l’Arc Méditerranéen, celebrat el 5 de 

desembre de 1898 a Avignon) 
- creació de comissions de treball específiques 

Observacions 
L’any 1989 es va celebrar el Forum d’Avingon, que finalitzà amb la redacció d’una base 
d’acords. Sobre aquesta base es va crear l’Association de l’Arc Méditerranéen. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
JUAN, Jean-Claude (1991). “L’arc latin. Realité et synergies régionales” a REYNAUD, C. i 

SID AHMED, A. (ed.): L’avenir de l’espace méditerranéen. Paris: Edisud, pp.901-941 
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FITXA: 20 Association des Chambres de Commerce et d'industrie de la 
Méditerranée (ASCAME) 

        
Any de fundació 
1982 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Aquesta associació té per objectiu general establir contactes permanents i reforçar les 
relacions estables entre els seus membres a fi de coordinar, realitzar i promoure  els estudis i 
les accions conjuntes, d’acord a un desenvolupament dels intercanvis econòmics i de la 
cooperació dins de la regió mediterrània amb vocació internacional. 
Tipus de membres 
Poden ser membres titulars les cambres de comerç i indústria que pertanyin als estats de la 
conca Mediterrània.  
Poden ser membres associats les institucions del mateix àmbit territorial que tenen objectius 
similars a l’ASCAME. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals 
Associació 
Membres 
Més de 200 Cambres de Comerç dels següents estats: Albània, Algèria, Bèlgica, Bulgària, 
Xipre, Croàcia, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, Marroc, 
Montenegro, Palestina, Sèrbia, Síria, Tunísia i Turquia. L’àmbit territorial de l’ASCAME 
són “els països de la conca mediterrània, tenint en compte que la Mar Negre és una 
continuïtat natural de la Mar Mediterrània” (Art.1 dels Estatuts de l’ASCAME) 
En el cas d’Espanya, França i Itàlia: 

- Espanya: Alacant, Almeria, Barcelona, Castelló, Consell Superior de les CCI, Girona, 
Madrid, Maó, Màlaga, Eivissa i Formentera, Múrcia, Palma de Mallorca, Reus, Sant 
Feliu de Guíxols i València 

- França: Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia Haute-Corse, CRCI Champagne-Ardenne, 
CRCI Languedoc-Roussillon, CRCI Picardie, Gap, Marseille, CRCI Marseille, 
Montpellier, Narbonne, Lézignan-Corbières et Port la Nouvelle, Nice, Nîmes, Paris, 
Perpignan, Sète i Toulon 

- Itàlia: Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Chieti, Crotone, Florència, Foggia, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Lecce, 
Livorno, Messina, Milano, Nàpols, Nuoro, Oristano, Palermo, Pescara, Pordenone, 
Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, 
Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Udine, Venècia i Vibo Valentia 

Regions representades 
En el cas d’Espanya, França i Itàlia: 

- Andalucía 
- Murcia 
- Comunitat Valenciana 

- Lombardia 
- Toscana 
- Emilia-Romagna 
- Lazio 
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- Illes Balears 
- Catalunya 
- Madrid 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Corse 
- Champagne-Ardenne 
- Picardie 
- Île de France 
- Liguria 

- Campania 
- Calabria 
- Sicilia 
- Sardegna 
- Marche 
- Puglia 
- Abruzzo 
- Veneto 
- Friuli-Venezia Giulia  

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- integració i cooperació Nord-Sud 
- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació 

Àmbits d’actuació 
- activitats econòmiques 
- comerç 
- serveis a les empreses 
- transferència de tecnologia 

Actuacions 
 
Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.ascame.com
Contacte 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona 
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Av. Diagonal, 452-454 
08006-Barcelona 
Telèfon: 902 448 448 
e-mail: cambra@mail.cambrabcn.es
Més informació a 
ASCAME 
 http://www.ascame.com
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FITXA: 21 Association Eurosud Transport 

 
Any de fundació 
1991: proposta de creació 
1997: constitució 
Seu 
Toulouse [Haute-Garonne, Midi-Pyrénées] 
Objectiu general 
Eurosud Transport té per objectiu contribuir al desenvolupament d’un sistema de transport 
intermodal perfecte per als viatgers i les mercaderies en les regions de l’Europa sud-
occidental, tenint en consideració una organització equilibrada del territori y el respecte del 
medi ambient. Més concretament: 

- reunir i difondre dades, fets, opinions, estudis prospectius i proposicions 
- informar sobre documents, trobades, debats sobre l’àmbit d’actuació 
- desenvolupar accions de presència i d’intervenció per a pressionar als responsables 

regionals, estatals i europeus  
- afavorir la sinèrgia fruit de la col·laboració entre les regions del sud-occidental europeu 

Tipus de membres 
Poden ser membres: empreses, caixes, cambres de comerç, administració pública regional i 
local, organismes regionals... i particulars. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació sense ànim de lucre (associació Llei 1901) 
Membres Partenaires 

- Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Agglomération du Grand Toulouse 
- SICOVAL 
- Ville de Toulouse 
- Ville de Tarbes 
- Ville de Colomiers 
- Ville d’Albi 
- District du Grand Rodez 
- CCI de Toulouse 
- CCI de Tarbes 
- CCI de Montauban 
- Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
- Caisse des Dépôts et Consignations de 

Midi-Pyrénées 
- SNCF Midi-Pyrénées 
- Conseil Général de Lot et Garonne 
- CCI de Lot et Garonne 
- CCI de Narbonne 

- Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Conseil Régional Aquitaine 
- Conseil Régional Languedoc-Rousillon 
- Conseil Régional Limousin 
- Gobierno de Aragon 
- Generalitat Valenciana 
- Generalitat de Catalunya 
- Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha 
- Junta de Extremadura 
- Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo 

Regions representades Regions col·laboradores 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Roussillon 

- Limousin 
- Aragón 
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- Aquitaine - Comunitat Valenciana 
- Catalunya 
- Castilla-la Mancha 
- Extremadura 
- Alentejo 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació: mobilitzar i unir esforços per 
influenciar millor en les decisions en relació al desenvolupament del sud-oest europeu 

Àmbits d’actuació 
- infraestructures de transport: ferrocarril 

Actuacions 
Les actuacions se centren en quatre grans projectes ferroviaris prioritaris: 

- LGV Bordeaux-Toulouse-Narbonne 
- LGV Sud Europe Méditerrannée 
- LGV Sud Europe Atlantique 
- Traversée ferroviaire des Pyrénées 

Les actuacions principals són: 
- seminaris, trobades i congressos 
- publicacions 
- participació en l’elaboració de la política d’infraestructures de transports 

Observacions 
L’Association Eurosud Transport col·labora amb la Fundación Transpirenaica, d’Aragó. 
L’any 1991 es va iniciar el procés de creació de l’Association Eurosud, per a la promoció i 
cerca d’instruments financers en vista a la construcció de la línia de TGV de Bordeaux a 
Nice, a iniciativa del Conseil Régional Midi-Pyrénées. Tanmateix no es produí fins a 1997.  
Pàgina web 
http://www.eurosud-transport.asso.fr/index.php
Contacte 
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Association Eurosud Transport Atlantique-Méditerranee 
4, rue Godolin 
31000 TOULOUSE 
Tél. : +33 (0)5 34 41 18 39 
Fax : +33(0)5 34 41 17 81 
Més informació a 
Association Eurosud Transport 
 http://www.eurosud-transport.asso.fr/index.php
RED DE CIUDADES C-6 (1992). Un espacio permeable y solidario al sur de Europa. Libro 

Blanco de las Comunicaciones Terrestres. Tolosa de Llenguadoc: Mairie de Toulouse 
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FITXA: 22 Association Transpyrénéenne Toulouse-Barcelone (ATTB) 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1988 1997 
Seu 1 Seu 2 Seu 3 
Foix [Ariège, Midi-Pyrénées] Ripoll [el Ripollès, 

Catalunya] 
Andorra la Vella [Andorra] 

Objectiu general 
L’objectiu general és la promoció de la línia de ferrocarril internacional entre Barcelona i 
Tolosa, passant per Vic, Ripoll, Puigcerdà, la Tor de Querol (La Tour de Carol) i Foix. La 
línia continua fins a París. 
Tipus de membres 
Són membres les administracions locals (ajuntaments), empreses i cambres de comerç. 
Modalitat i organisme de cooperació 
s.d. 
Membres 

- Maire de Foix 
- Maire de Toulouse 
- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Toulouse  
- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de Ripoll 
- Comú d’Andorra la Vella 

Regions representades 
- Catalunya 
- Andorra 
- Midi-Pyrénnés 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport: ferrocarril 
- indústria aeroespacial 

Actuacions 
- elaboració d’estudis sobre la línia de ferrocarril, amb el suport econòmic de les cambres 

de comerç de Barcelona, de Girona i de l’Ariège 
- campanyes i mobilitzacions a favor de la línia de ferrocarril 

Observacions 
El 2000 van ser jutjats el president de l’associació, Louis Pech, i dos empresaris més de 
Tolosa per apropiació de fons de l’entitat el 1997. A causa d’això l’associació s’havia dissolt.
Pàgina web 
 
Contacte 1 Contacte 2 
Ajuntament de Foix  
09000 Foix 

C/ Berenguer el Vell, 1 
Ripoll (Ripollès) 

Més informació a 
L'ancien président de la CCI relaxé par les juges 

http://www.ladepeche.fr/article/2000/11/17/106978-L-ancien-president-de-la-CCI-
relaxe-par-les-juges.html
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FITXA: 23 Associazione Hotel Riviera Franco-Italiana \ Association des 
hôtels de la Riviera franco-italienne (AHRFI) GEIE [Hotels 
Grande Riviera] 

 
Any de fundació 
1999 
Seu 
Imperia [Imperia, Liguria] 
Objectiu general 
L’objectiu general és la promoció dels hotels de la Riviera (de Cannes a Savona) i, 
consegüentment, la seva promoció turística. Més en concret: 

- facilitar els intercanvis de clientela 
- organitzar cursos de formació comuns 
- intercanviar stagiaires 
- facilitar la transferència de tecnologies 
- unificar els procediments de reserva 

Tipus de membres 
Poden ser membres els hotels (de 2 a 4 estrelles) 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica pròpia 
AEIE (Agrupació econòmica d’interès europeu) 
Membres 
2000: 36 hotels francesos i 68 italians (2600 i 2400 habitacions respectivament) 
2001: 42 hotels francesos i 70 italians 
Els hotels estan situats a les següents ciutats: 

- França: Antibes, Cannes, Castagniers, Frejus, Juan-les-Pins, Lantosque, Menton, Nice, 
Roquebiliere, Roquebrune-Cap-Martin, Saint Isidore, Saint Jean Cap Ferrat, Saint 
Raphael, Valdeblore, Vence, Villeneuve Loubet i Villefranche-Mer 

- Itàlia: Alassio, Andora, Arma di Taggia, Bordighera, Diano Marina, Finale Ligure, 
Imperia, Loano, Ospedaletti, Pietra Ligure, San Remo, Sportano, Varazze i Ventimiglia 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- geografia i activitats econòmiques: la “Riviera” 
Àmbits d’actuació 

- turisme 
- promoció hotelera 

Actuacions 
 
Observacions 
Es tracta de la primera AEIE que reuneix hotels. 
Mapa de la mateixa associació 

 
Pàgina web 
http://www.hotels-riviera.com/asso.htm
Contacte 
 
Més informació a 
Hotels Grande Riviera 
 http://www.hotels-riviera.com/asso.htm
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FITXA: 24 Cámaras de Comercio Pirenaicas de España y Francia 
(COPEF) \ Conferénce Permanente des Chambres de 
Commerce, d’Industrie et de Navigation du Sud-Ouest de la 
France et du Nord et de l’Est de l’Espagne 

 
Any de fundació 
1965 [Lleida, Catalunya] 
1986: refundació 
Seu 
Blagnac [Haute-Garonne, Midi-Pyrénnés] 
Objectiu general 
L’objectiu general és la col·laboració econòmica, social i cultural entre França i Espanya. 
Concretament: 
1965-1986:  
- facilitar les negociacions dels acords entre la CEE i Espanya 
- facilitar les relacions entre empreses dels dos costats de la frontera, així com entre 

alcaldes i els serveis de les cambres 
- afavorir la comercialització i industrialització dels productes agroalimentaris 

1986-...:  
- facilitar l’aplicació del tractat d’adhesió 
- sensibilitzar les empreses (a través de les cambres de comerç) als potencials de mercat 

veí 
- apropar les reglamentacions estatals 
- afavorir els partenariats: cercar tots els tipus de col·laboració, les matèries i els agents 

interessats 
Tipus de membres 
Són membres les cambres de comerç i companyies consulars, agrupades en col·legis (ens 
interconsular) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
“Instance internationale de concertation et d’intervention économique” 
Membres 

- el Collège français de la COPEF agrupa 38 cambres de comerç: Perpignan, Narbonne, 
Carcassonne, Béziers, Montpellier, Sète, Alès, Nîmes, Lozère, Marseille, Arles, 
Avignon, Foix, Tarbes, Toulousse, Auch, Agen, Montauban, Cahors, Rodez, Bayonne, 
Pau, Bordeaux, Libourne, Bergerac, Perigueux, Angouleme, La Rochelle, Rochefort, 
Tulle, Brive, Clermont Ferrand, Aquitanie, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. 

- el Col·legi espanyol de la COPEF agrupa 28 cambres de comerç: Cartagena, Murcia, 
Alicante, Valencia, Castelló, Tortosa, Tarragona, Valls, Lleida, Tàrrega, Barcelona, 
Terrassa, Sabadell, Manresa, Sant Feliu, Palamós, Girona, Teruel, Zaragoza, Huesca, 
Logroño, Pamplona, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Santander, Torrelavega i Segovia. 

Regions representades 1 Regions representades 2 
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Amb anterioritat a 1985: 
- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Murcia 
- Aragón 
- Navarra 
- Euskadi 
- La Rioja 
- Cantabria 
- Castilla y León 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Aubergne 
- Limousin 
- Poitou Charentes 

Amb posterioritat a 1986: 
- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Murcia 
- Aragón 
- Navarra 
- Euskadi 
- La Rioja 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- facilitar les negociacions Espanya-CEE per a la seva adhesió 
Àmbits d’actuació 

- empreses 
- comerç 

Actuacions 
Es dugueren a terme quatre grans línies d’actuació [1986]: 

1- informació a les cambres de comerç sobre les reglamentacions comercials dels dos 
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estats, i del mercat 
2- cooperació amb les administracions públiques en diverses qüestions 
3- l’organització de trobades sectorials franco-espanyoles 
4- formulació de propostes diverses (infraestructures de comunicació...) als diferents 

nivells administratius  
Observacions 
Inicialment només integrava a les cambres de comerç de les regions pirinenques, però 
progressivament anà incloent altres àrees del nord d’Espanya i del sud de França. 
A finals dels 70 i primers 80 va funcionar una entitat similar que reunia les cambres 
d’agricultura dels Pirineus. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
JUAN, Jean-Claude (1991). “L’arc latin. Realité et synergies régionales” a REYNAUD, C. i 

SID AHMED, A. (ed.): L’avenir de l’espace méditerranéen. Paris: Edisud, pp.901-941 
LANVERS, Pierre (1985). “Inter-relations dans le sector privé en Europe et en Méditerranée 

du nord-ouest” a I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp.307201-307218 

COPEF (1996). Étude des échanges économiques des régions du territoire de la Copef: 
Aquitanie, Midi-Pyrénées, Languedoc-Rousillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays 
Basque, Navarre, Rioja, Aragón, Catalogne, Valence, Murce, 1985-1990-1993. Blagnac: 
COPEF 

COMUNIDAD DE TRABAJO DE LOS PIRINEOS. Comisión Sectorial de Coordinación de 
las Comunicaciones. 4ª Reunión. San Sebastián/Donostia, 3 de octubre de 1986 
 http://www.ietcat.org/ctp/pdf_actes/es/comsect04_es.pdf
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FITXA: 25 Charte du Bassin Méditerranéen (Charte de Séville) 
 
Any de fundació 
1992 [setembre, a Sevilla] 
Seu 
Marseille [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Facilitar l’establiment d’acords concrets de cooperació en relació a qüestions econòmiques, 
socials i culturals. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: estats, regions i ciutats. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de cooperació 
Membres 
Inicialment, els membres de la Carta de Sevilla es van limitar voluntàriament a set, tot i que 
també s’establia que en un futur s’obriria a altres socis mediterranis: 

- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
- Generalitat de Catalunya 
- Giunta Regionale Liguria 
- Giunta Regionale Piemonte 
- Governorat de Tunis 
- Província de Tetuan  
- Província d’Aïnsbaï 

L’acord preveia la incorporació d’altres col·lectivitats territorials de la Mediterrània, sense 
especificar-les. Al 2004 hi havia “més de 15 socis”. 
Regions representades 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Languedoc-Roussillon 
- Catalunya 
- Liguria 
- Piemonte 
- Tunísia 
- Marroc 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- superació de desequilibris regionals 
Àmbits d’actuació 

- desenvolupament econòmic 
- educació i formació 
- ordenació del territori 
- qualitat de vida 
- promoció i comunicació 

Actuacions 
Establiment d’equips de treball en cada un dels àmbits d’actuació. 
Observacions 
És la primera associació mediterrània amb socis tant a la ribera nord com sud. 
La iniciativa fou del govern regional de la PACA. 
No ha de confondre’s amb la “Charte du Paysage Méditerranéen”, acord i entitat cooperació 
constituïda pels volts de les mateixes dates i que en ocasions també se la coneix com “Charte 
de Seville” per haver estat dissenyada a Sevilla (malgrat ser signada a Siena). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
AUBARELL, Gemma (1999). “Cooperació regional” en ROQUE, M. Àngels (dir.): L’espai 

mediterrani llatí. És possible un lobby mediterrani dins la UE?. Barcelona: Institut Català 
de la Mediterrània, pp.263-285 

COLIN, Daniel (1994). “Intérêt porté par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux 
problèmes méditerranéens” a FMES: La Méditerranée Occidentale: quelles stratégies 
pour l’avenir?. Paris: Publisud 
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RIVIÈRE, Dominique (2005). “L’Arc méditerranéen, un « objet européen » à la recherche de 
son identité” a Actes du Festival International de Géographie 2005 « Le monde en 
réseaux. Lieux visibles, liens invisibles » 

IMCOM, núm.11 [momogràfic] (1993-94): Spécial Charte méditerranéenne- États généraux 
de l'environnement. París: Institut Méditerranéen de la Culture et de la Communication 

Conference euro-mediterraneenne sur la gestion locale de l'eau (Marsella, 26-11-96) 
 http://www.oieau.fr/euromed/france/gaudin.htm
OGIEZ, Laurianne (2004). La coopération culterelle en Méditerranée: difficultés et espoirs 
d’une initiative EuroMéditerranéenne. Aix-Marsella: Université de Provence 
 http://www.animaweb.org/Documents/MemoireMSTCEE.pdf
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FITXA: 26 Cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat  
Sommet de Villes pour la Grande Vitesse 

 
Any de fundació 
2008 [16 d’octubre, a Barcelona]: signatura declaració 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Els objectius són diverses reclamacions als governs espanyol i francès per tal de connectar les 
xarxes de tren d’alta velocitat de l’Arc Mediterrani, i la seva connexió amb l’Arc Atlàntic: 

- accelerar els treballs pendents de la línia Barcelona-Nîmes 
- finalitzar la variant de Montpellier-Nîmes 
- finalitzar les estacions de la Sagrera (a Barcelona) i de Figueres  
- finalitzar el traçat de Girona 
- accelerar les obres de modernització del tram Perpignan-Montpellier  
- construir una nova línia mixta de viatgers i mercaderies entre Perpignan-Montpellier 
- executar el traçat entre Toulouse-Narbonne 
- transformar la línia internacional en tren regional convencional 

Així mateix també es treballa en: 
- cooperar per afavorir la creació d’un espai econòmic i competitiu en aquesta àrea 
- crear serveis regionals transfonterers 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local (ajuntaments) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de ciutats, grup de pressió permanent 
Membres 

- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de Figueres 
- Maire de Perpignan 
- Maire de Béziers 
- Maire de Narbonne 
- Maire de Montpellier 
- Maire de Toulouse 

Malgrat no ser membre, l’Ajuntament de València va estar present en l’acte de signatura de la 
declaració. La Cimera busca crear una xarxa de ciutats al sud d’Europa. Per aquesta raó també 
es reclama l’ampliació de la línia cap a Lió, Torí i València, per a consolidar l’Arc 
Mediterrani, així com “la connexió entre l’arc mediterrani i l’arc atlàntic” i amb el nord 
d’Europa a través de “la línia Rhin-Roine”. 
Regions representades Regions possibles 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 

- Comunitat Valenciana 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Piemonte 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- assegura la vertebració territorial, el dinamisme econòmic i la cohesió social d’Europa 
- millora de la competitivitat de les empreses, de les oportunitats dels ciutadans i de les 

garanties de sostenibilitat 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport: ferrocarril d’alta velocitat (TAV) 
- desenvolupament econòmic 

Actuacions 
 
Observacions 
L’any 2005 la Comissió Europea va definir l’Eix ferroviari d’alta velocitat del sud-oest 
d’Europa com una prioritat. En la seva branca mediterrània aquest eix preveu unir amb un 
corredor d’alta velocitat les ciutats signants de la declaració. 
En la Declaració es fa constar que els objectius de la Cimera responen a una aposta de futur 
de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (veure Fitxa 49). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
Neix a Barcelona la cimera de ciutats per l’Alta Velocitat 

http://w3.bcn.es/V01/Serveis/Noticies/V01NoticiesLlistatNoticiesCtl/0,2138,1653_18
02_1_602870185,00.html?bcnAccessible=true&accio=detall&home=HomeBCN

Declaració d’Alcaldes per la interconnexió d’Alta Velocitat 
«Lobby» de ciutats pel TAV 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008101600_3_293017__Co
marques-Lobby-ciutats
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Comisión Aragón-Midi-Pyrénées FITXA: 27 
Consorcio de cooperación transfronteriza entre Aragón y 
Midi-Pyrénées 

 
Any de fundació 
1987 [10 de març, a Toulouse]: creació de la comissió 
2001 [27 d’abril]: signatura del marc general de col·laboració 
Seu 
Zaragoza [Zaragoza, Aragón] 
Objectiu general 
L’objectiu és la cooperació transfronterera entre ambdues regions en múltiples àmbits 
d’interès comú. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

Comissió d’enllaç Consorci 
Membres 

- Gobierno de Aragón  
- Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Regions representades 
- Aragón 
- Midi-Pyrénées 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
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Àmbits d’actuació 
- cultura 
- educació i formació 
- activitats econòmiques i desenvolupament econòmic: artesanat, agricultura, ramaderia, 

indústria i serveis 
- recerca i desenvolupament tecnològic 
- medi ambient 
- turisme 
- infraestructures de transport 

Actuacions 
 
Observacions 
Una de les primeres intervencions de la Comisión Aragón-Midi-Pyrénées, el 1990-91, fou la 
proposta construcció d’un eurotúnel Luchon i Benasc, per enllaçar Saragossa i Tolosa. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

RED DE CIUDADES C-6 (1992). Un espacio permeable y solidario al sur de Europa. Libro 
Blanco de las Comunicaciones Terrestres. Tolosa de Llenguadoc: Mairie de Toulouse 

SECRETERÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (2006). La cooperación 
transfronteriza entre las entidades territoriales de España y Francia o Portugal. Madrid: 
Dirección General de Cooperación Autonómica 

CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/ListeCLO3.asp
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FITXA: 28 Commission Inter-régionale du Transport en Méditerranée \ 
Comissió Interregional dels Transports a la Mediterrània 
(CITRAME) 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1985 [Barcelona, 8 de novembre] ≈ 1990 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Desenvolupar una xarxa d’infraestructures de transport tenint en compte l’escala regional i 
mediterrània (en contraposició a l’estatal). Més concretament: 

- fer saber a les instàncies europees i estatals les problemàtiques específiques del 
transport en les regions mediterrànies 

- proposar solucions a les problemàtiques identificades 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional 
Modalitat i organisme de cooperació  
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Comissió de treball 
Membres 
El 1985 participaven 16 governs regionals: 

- Corse 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrenées 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Lazio 
- Puglia 
- Sicilia 
- Sardegna 
- Andalucía 
- Asturias 
- Aragón 
- Illes Balears 
- Euskadi 
- Murcia 
- Comunitat Valenciana 
- Catalunya 

El 1987 s’hi afegeixen 13 més, els de: 
- Campania 
- Canarias 
- Cantabria 
- Castilla y León 
- Creta 
- Emilia-Romagna 
- Franche Comté 
- Friuli-Venezia Giulia 
- Croàcia 
- Limousin 
- Marche 
- Val d’Aoste 
- Eslovènia 

Regions representades 
- Andalucía 
- Murcia 
- Comunitat Valenciana 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Aragón 
- Euskadi 

- Corse 
- Limousin 
- Franche Comté 
- Val d’Aoste 
- Friuli-Venezia Giulia 
- Emilia-Romagna 
- Marche 
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- Cantabria 
- Asturias 
- Castilla y León 
- Canarias 
- Midi-Pyrenées 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Lazio 
- Abruzzo 
- Campania 
- Puglia 
- Sicilia 
- Sardegna 
- Eslovènia 
- Croàcia 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- problemes i mancances en infraestructures de transport a la Mediterrània 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport 
Actuacions 

- realització d’estudis: línies aèries de tercer nivell entre aeroports regionals; traçat d’una 
línia de TGV a nivell mediterrani; accessibilitat de les zones enclavades  

- realització de tres jornades sobre transport: Barcelona (1985 i 1987) i l’Alguer (1990)  
Observacions 
La CITRAME fou impulsada per l’Institut Català per al Desenvolupament del Transports 
(ICDT) 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
ULIED, Andreu (1991). “La connexion de l’espace méditerranéen” a REYNAUD, C. i SID 

AHMED, A. (ed.): L’avenir de l’espace méditerranéen. Paris: Edisud, pp.845-853 
Avanç del Llibre de les infraestructures de l’Euroregio de l’Arc Mediterrani 
  http://www.mcrit.com/euram/hipotesis.htm
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FITXA: 29 Comissió Transpirinenca de Poders Locals 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1983 2000 
Seu 
la Seu d’Urgell [l’Alt Urgell, Catalunya] 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Administració pública local (ajuntaments) 
Modalitat i organisme de cooperació  
cooperació informal entre agents subestatals 
Xarxa informal 
Membres 

- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de la Seu d’Urgell 
- Comú de Canillo 
- Comú d’Encamp 
- Comú d’Ordino 
- Comú de La Massana 
- Comú d’Andorra la Vella 
- Comú de Sant Julià de Lòria 
- Comú d’Escaldes-Engordany 
- Mairie de Toulouse 

Regions representades 
- Catalunya 
- Andorra 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- cultura 
- turisme 
- infraestructures de transport  

Actuacions 
- alguns intercanvis culturals 
- alguns estudis sobre l’eix Tolosa-Barcelona 

Observacions 
La Comissió es va dissoldre l’any 2000, durant la seva reunió anual a Barcelona. La 
dissolució no estava prevista. En aquells moments s’estaven redactant uns estatuts per donar-
li una estructura jurídica. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
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FITXA: 30 Comité pour la liaison européenne transalpine 

 
Any de fundació 
1995 
Seu 
Charbonnières-les-Bains [Rhône, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
Potenciar la construcció de les línies ferroviàries d’alta velocitat transalpines, en especial la 
connexió entre Lió i Torí. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: les col·lectivitats territorials, empreses, organismes econòmics, sindicals 
i consultius, associacions i persones a títol individual. 
Modalitat i organisme de cooperació  
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Partenariat 
Membres 
1- Col·lectivitats territorials 

- Région Rhône-Alpes  
- Conseil Général de l’Ain 
- Conseil Général de l’Isère 
- Conseil Général du Rhône 
- Conseil Général de la Savoie 
- Conseil Général de la Haute Savoie 

2- Ciutats i aglomeracions 
- Grand Lyon 
- Saint Etienne Métropole 
- Ville d’Annecy 
- Ville d’Annemasse 
- Ville de Chambéry 
- Ville de Chamonix 
- Ville de Grenoble 

3- Partenaires econòmics  
- CCIL (Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Lyon) 
- C.C.I. Ain 
- C.C.I. Nord Isère 
- C.C.I. Savoie 
- Chambre de Commerce italienne de 

Lyon 
- CRCI Rhône Alpes 
- Aéroport Lyon Saint Exupéry 
- Aldes Aéraulique 
- Alliance Logistique 
- Banque Rhône-Alpes 
- BNP Paribas 

- CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations) 

- CIBA 
- Clasquin SA 
- C.N.C.C.E (Comité National des 

Conseillers du Commerce Extérieur) 
- Groupe DANONE 
- Ecole de Management de Lyon 
- E.D.F (Electricité De France) 
- F.N.T.P. Rhône Alpes (Fédération 

Nationale de Travaux Publics) 
- Irisbus Iveco France 
- Lyon Parc Auto 
- MEDEF Lyon Rhône 
- MEDEF Rhône Alpes 
- Mérial 
- Plastic Omnium 
- Rail Link 
- Renault Trucks 
- SHAM 
- SIPAREX 
- SNCF 
- Sogea Constructions 
- Soulier Avocats 
- Systra 
- T.L.F. (Transport et Logistique de 

France) 
- Toupargel 
- Vinci 

Regions representades 
- Rhône-Alpes 
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- Piamonte 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- identitat alpina 
- geografia: els Apls (“veritable columna vertebral d’Europa) 
- història 
- experiències anteriors de cooperació 

Àmbits d’actuació 
- infraestructures ferroviàries (alta velocitat) 

Actuacions 
 
Observacions 
El Comité Transalpí col·labora activament amb altres xarxes similars: 

- la Comitato Promotore Transpadana, que treballa per la connexió ferroviària de gran 
velocitat i gran capacitat de Lió a Ljubljana via Torí – Milà – Venècia – Trieste 

- FERRMED (veure Fitxa 52) 
El 1996 es va crear una altra entitat molt similar, el GIP Transalpes (Fitxa 58) 
Pàgina web 
http://www.transalpine.com
Contacte 
78, route de Paris - BP19 
69751 CHARBONNIERES-LES-BAINS 
Tél : +33(0)4 72 59 51 57 
Fax : +33(0)4 72 59 51 90 
info@transalpine.com
Més informació a 
Comité pour la liaison européenne transalpine 
 http://www.transalpine.com
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FITXA: 31 Communauté Agro-Alimentaire des Pyrénées (CAP) 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1996 ≈2000 
Seu 
Portet sur Garonne (Portèth de Garona) [Haute-Garonne, Midi-Pyrénées] 
Objectiu general 
La Communauté Agro-alimentaire des Pyrénées té per objectius: 

- afavorir el desenvolupament de les zones rurals dels Pirineus, valoritzant la producció 
agroalimentària de qualitat  

- constituir un espai agroalimentari transfronterer formant una xarxa d’empreses del 
sector 

- crear una gamma completa de productes francesos i espanyols sota l’etiqueta pirinenca 
Tipus de membres 
Són membres les empreses agroalimentàries 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació llei 1901  
Membres 

- Pierre Oteiza [Aquitaine] 
- Union de Coopératives d’Accous [Aquitaine] 
- Petits Fruits des Pyrénées [Midi Pyrénées] 
- Ferme Vignécoise [Midi Pyrénées] 
- Soleil de Conflent [Languedoc-Roussillon] 
- SAT Vall d’en Bas [Catalunya] 
- Abel Ibáñez [Catalunya] 
- J.J. Baro [Aragón] 
- Jamones Alto Aragon [Aragón]  
- Embutidos Gonzalez [Navarra] 
- Anko SL [Navarra] 

Regions representades Regions possibles 
- Navarra 
- Aragón 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
- Aquitaine 

- Andorra 
- Euskadi 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- experiències anteriors de cooperació en 
els Pirineus 

Construcció a posteriori basada en: 
- avantatges de la modalitat i organisme 

de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- producció agroalimentària 
- comerç 

Actuacions 
 
Observacions 
La iniciativa de creació de la CAP parteix del marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus 
(veure Fitxa 34). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
HUREL, Harold (1999). Les equipes operationnelles transfrontalieres. Paris: MOT 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/document/equipes_operationnelles.pdf
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FITXA: 32 Communauté de santé transfrontalière Menton - Vintimille 

 
Any de fundació 
2002 [18 de febrer, a Imperia]  
Seu 
Menton [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 

- millorar l’accés als servis públics de salut 
- desenvolupar la complementarietat de l’oferta de serveis sanitaris 
- reforçar la qualitat dels serveis sanitaris 
- assegurar una millor integració dels recursos sanitaris, desenvolupant la cooperació en 

matèria de programació i planificació 
Tipus de membres 
Són membres organismes públics. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
société d’économie mixte (SEM) 
Membres 

- Centre Hospitalier de Menton  
- Azienda Unità Sanitaria Locale d'Imperia 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- conurbació urbana (de Nice a Imperia) 
Àmbits d’actuació 

- Sanitat 
Actuacions 

- creació d’un centre sanitari transfronterer a Menton (“La Palmosa”) 
Observacions 
El 1967 es va signar una convenció internacional relativa a la captació d’aigua per a la 
comuna de Menton (França) a partir d’una font situada en el municipi de Vintimiglia (Itàlia). 
La Provença-Alps-Costa Blava desenvolupa força projectes de cooperació en sanitat amb les 
regions de la Ligúria, el Piamont i Mònaco. Però llevat de la Comunitat transfronterera de 
Menton, la resta de projectes no s’han concretat en la creació d’una estructura 
transfronterera. 
Els acords en cooperació en sanitat establerts en el marc de la Société d’Économie Mixte des 
Alpes Maritimes (SEMAM) (Fitxa 83) portaren a la creació de la Communauté de santé.  
Pàgina web 
 
Contacte 
Catherine Romanens 
Directrice du Centre Hospitalier La Palmosa 
Tél : + 33 4 93 28 72 01 
directeur@ch-menton.fr
Més informació a 
“La coopération transfrontalière inter-hospitalière en Provence-Alpes-Côte d’Azur” a 

Cahiers de la Mot, núm.4, p.17 
“La Communauté de santé transfrontalière Menton-Vintimille” a Cahiers de la Mot, núm.2, 

p.17 
Communauté de santé transfrontalière 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Centre Hospitalier “La Palmosa” 
 http://www.ch-menton.fr/
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FITXA: 33 Communauté de Travail des Alpes Occidentales (COTRAO) 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1982 [2 d’abril, a Marsella] 2006 [de facto, en ser substituïda per 

l’Eurorégion Alpes-Méditerranée (Fitxa 50)] 
Seu 
Charbonnières-Les-Bains [Rhône, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
La COTRAO expressa una voluntat de concertació, particularment a través dels intercanvis 
d’informació i la valorització dels recursos regionals: fonts energètiques, facilitat de 
comunicació amb les regions, existència d’una àmplia gamma de serveis a les empreses, un 
potencial considerable en el sector de la recerca, la tecnologia i les indústries punteres, i un 
medi ambient favorable per al desenvolupament de les activitats econòmiques; amb 
l’objectiu d’establir i realitzar accions transfrontereres comunes en els seus àmbits 
d’actuació. 
Tipus de membres 
Administració pública regional (França i Itàlia) i cantonal (Suïssa) 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Associació (comunitat de treball) 
Membres 

- Giunta Regionale della Valle d’Aosta 
- Giunta Regionale della Liguria [només per a certs projectes] 
- Giunta Regionale del Piamonte 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional de Rhône-Alpes 
- Conseil d’État du Valais 
- Conseil d’État du Vaud 
- Conseil d’État du Genève 

Regions representades 
- Liguria 
- Piemonte 
- Val d’Aoste 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Suïssa 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- política de la muntanya 
- transports i comunicacions 
- cultura 
- turisme 
- economia i treball 

Actuacions 
- intercanvi d’informació entre els membres, per mitjà de cinc grups de treball, i 

especialment activa en els àmbits de la política de muntanya, cultura (realització de 
l’exposició “L’homme et les Alpes”) i intercanvi d’estudiants en stages 

- establiment de protocols de cooperació amb altres organismes similars en l’àmbit dels 
Alps occidentals: amb el Comite Regional Franco-Genevois (CRFG) i el Conseil du 
Léman. 

Observacions 
Durant la dècada de 1990 la COTRAO es comença a mostrar inoperant d’acord als objectius 
marcats i l’any 1999 es decideix modificar la seva estructura i estatuts, tot i que no s’acaba 
fent. Durant els 2000 és totalment inoperant fins que els seus membres decideixen 
organitzar-ze com a eurorregió (jurídicament com a AECT) l’any 2006 [veure Eurorégion 
Alpes-Méditerranée, Fitxa 50]. 
Pàgina web 
www.unil.ch/cotrao [inoperativa]
Contacte 
Rue de la Barre 2 
CH-1014 Lausanne 
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Tel.: +41 21 316429  
Fax: +41 21 3164414  
E-mail: laurent.wehrli@chancellerie.vd.ch  
Més informació a 
JOUVE, Bernard (1995). “Collectivités locales et relations internationales: une émancipation 

délicate” a Swiss Political Science Review, vol.1, núm.2-3, pp.137-158 
Intervention de M. Luciano Caveri Président de la Région Vallée d’Aoste et représentant de 
l’Eurorégion Alpes-Méditerranée 

http://cor.europa.eu/document/activities/egtc/CoR%20EGTC%20-
%20Round%20table%2007%20June%202007%20-
%20Speech%20CAVERI%20FR.pdf

“Eurorégions et coopérations locales transfrontalières dans les Alpes et les Pyrénées” a La 
Lettre de la mission des Alpes et des Pyrenées, núm.6 (setembre 2007) 
 http://www.europe-
international.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no6_cle7515f2.pdf
AGEDRI 

http://www.agedri.ch/agedri/classes/agedri/region/institutions/one-
community?page_num=0#cotrao

COTRAO 
 http://www.aer.eu/INTERREGIONAL/GB-COTRAO.html
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FITXA: 34 Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) 

          
Any de fundació 
1983 [15 d’abril, a Jaca]: adopció del protocol d’acord 
1983 [4 de novembre, a Pau]: firma de l’acord 
2005 [15 de març, a Jaca]: firma del conveni per a la creació del consorci 
Seu 
Jaca [Huesca, Aragón] 
Objectiu general 

- transformar els Pirineus en un nexe d’unió d’uns pobles que intenten conèixer-se millor 
i treballar conjuntament 

- disminuir els desequilibris interns, irrigant les zones més desfavorides del seu territori 
- reunir-se regularment per a l’intercanvi d’informacions i la discussió de totes aquelles 

qüestions tècniques que aportin solucions coordinades per a l’interès comú dels seus 
membres, especialment en els àmbits d’actuació 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional, excepte Andorra (estat). 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Association loi 1901 Consorci 
Membres 

- Conseil Régional d’Aquitaine 
- Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Conseil Régional de Languedoc-Roussillon 
- Govern d’Andorra (no és membre del consorci, en tant que no forma part del Tractat de 

Bayona ni és membre de la Unió Europea)  
- Gobierno de Euskadi 
- Gobierno de Navarra 
- Diputación General de Aragón 
- Generalitat de Catalunya 

Regions representades 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Roussillon 
- Andorra 
- Euskadi 
- Navarra 
- Aragón 
- Catalunya 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- transports i vies de comunicació; moviment portuari  
- pesca 
- problemes energètics 
- agricultura, economia forestal i de muntanya 
- economia hidràulica 
- promoció del turisme i del termalisme 
- protecció dels recursos i del medi naturals; protecció de paratges; protecció del mar, 

dels llacs i dels cursos de l’aigua 
- ordenació del territori i urbanisme 
- desenvolupament regional i rural, formació per al desenvolupament 
- protecció de l’entorn social 
- patrimoni cultural 

Actuacions 
Diversos projectes en el marc de 4 comissions (i els respectius grups de treball): 

- Comissió I: a/ Infraestructures i comunicacions 
- Comissió II: a/ Formació i b/ Desenvolupament tecnològic 
- Comissió III: a/ Cultura, b/ Joventut i c/ Esports 
- Comissió IV: a/ Medi ambient i b/ Turisme 

Observacions 
El procés de creació de la CTP va iniciar-se el 1980, iniciat per l’impuls del Consell 
d’Europa. El 1982 (del 8 al 10 de juny) es va celebrar la primera “Conferencia de las 
Regiones Pirenaicas”, a Jaca i Oloron-Sainte-Marie, sota els auspicis del Consell d’Europa. 
L’any 1997 s’inicià el procés per a la conversió de la CTP en Consorci, d’acord al tractat de 
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Bayona (entre França i Espanya), que finalitzà el 2005 amb la firma per part dels membres 
del Convenio interadministrativo de Cooperación Transfronteriza para la creación del 
Consorcio de la CTP. 
Pàgina web 
http://www.ctp.org/
Contacte 
C/ Ramón y Cajal, 7 (Torre del Reloj)  
22700 JACA  
Tel.: +34 974 36 31 00  
Fax: +34 974 35 52 29 
info@ctp.org
Més informació a 
FERNÁNDEZ, Natividad i PERALTA, Esteban (1994). “El papel de la Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos y su evolución en el contexto europeo de cooperación 
transfronteriza territorial” a Revista de instituciones europeas, vol.21, núm.2, pp.499-528 

Comunitat de Treball dels Pirineus 
 http://www.ctp.org/
“La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) se transforme” a L’actualité 
transfrontalière, núm.10 (desembre 2004), p.1 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/newsletter/newsletter10.pdf
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FITXA: 35 Conférence des Hautes Vallées (CHaV) –  
Conferenza degli Alte Valli (CAV) 

 
Any de fundació 
2000 [14 de desembre, a Oulx]: firma del protocol de cooperació 
2005 [9 de maig, a Briançon]: firma del protocol d’intenció  
2007 [4 de setembre, a Giaveno]: signatura dels estatuts 
Seu 1 Seu 2 
Briançon [Hautes-Alpes, Provence-Alpes-
Côte d’Azur] 

Oulx [Torino, Piemonte] 

Objectiu general 
La promoció d’una identitat alpina transfronterera, així com la creació de serveis i activitats 
integrats i homogenis en el territori 
Tipus de membres 
Administració pública local 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Districte europeu 
Membres 
Són membres 6 comunitats de municipis francesos i 6 de municipis italians: 

- Communauté de Communes du Briançonnais 
- Communauté de Communes du Pays des Ecrins  
- Communauté de Communes du Guillestrois 
- Communauté de Communes du Queyras 
- Communauté de Communes du Modane 
- Communauté de Communes du Haute Maurienne-Vanoise 
- Comunità Montana de la Haute Vallée de Suse 
- Comunità Montana Basse Vallée de Suse et Val Cenischia 
- Comunità Montana Val Sangone 
- Comunità Montana Val Chisone e Germanasca 
- Comunità Montana Val Pellice  
- Comunità Montana Pinerolese Pedemontano 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur  
- Rhône-Alpes 
- Piemonte 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història: escartons i històric domini francès 
- llengua i cultura occitanes 
- geografia i paisatge (Alps) 
- activitats econòmiques: turisme hivernal, indústria i artesania 

Àmbits d’actuació 
- desenvolupament sostenible i medi ambient 
- transports 
- comunicació 
- energia 
- activitats industrials 
- serveis 
- formació professional 
- recerca científica i tecnològica  
- protecció civil 
- qualitat de vida, higiene i sanitat 
- patrimoni natural, cultural i històric 
- desenvolupament social i econòmic 
- agricultura  
- turisme 

Actuacions 
 

Observacions 
Aquest territori correspon en bona mesura amb l’antiga República dels Escartons (1343-
1789). 
Mapa: 
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Pàgina web 
http://www.altevalli.org/index.html
Contacte 
Via Roma, 22 
10063 Perosa Argentina (TO)    
tel. 0121/802526    
fax 0121/802540   
Més informació a 
“Nuevos miembros” a Espaces transfrontaliers, núm.19 (juny 2005), p.1 
Conférence des Hautes Vallées 
 http://www.ccbrianconnais.fr/hautes_vallees.html
Conférence des Hautes Vallées 
 http://www.altevalli.org/index.html
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FITXA: 36 Conférence des Trois Provinces 
 
Any de fundació 
1997 [26 de març, a Niça] 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Els seus objectius són: 

- valoritzar les experiències de cara a afrontar les seves accions i modes d’intervenció 
- treballar de manera concertada en el marc de les polítiques europees i els programes 

comunitaris 
- atenuar els obstacles (derivats de les divisions administratives, polítiques públiques...) 
- proposar solucions comunes als problemes comuns 
- afavorir la cooperació entre els agents públics i privats ens els àmbits d’actuació 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública provincial\departamental 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Groupe de concertation 
Membres 

- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Giunta Provinciale di Cuneo 
- Giunta Provinciale d’Imperia 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
- Piemonte 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- elements comuns i compartits [no especificats] 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures 
- agricultura 
- medi ambient 
- turisme 
- desenvolupament econòmic 
- cultura i patrimoni 
- educació i formació 
- recerca 
- serveis públics 
- gestió dels recursos naturals 
- cohesió del territori 

Actuacions 
- grups tècnics de treball i reunions temàtiques en relació als àmbits d’actuació 
- desenvolupament de diversos projectes dels programes Interreg 

Observacions 
La Conférence des Trois Provinces, juntament amb d’altres entitats, va contribuir a la creació 
de la CAFI (veure Fitxa 18). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
La conférence des trois province 
 http://www.cg06.fr/economie/europe-conference-provinces.html
Accord de cooperation transfrontaliere pour la creation d’un groupe de concertation entre les 
provinces d’imperia et de cuneo et le departement des alpes maritimes 
 http://www.cafiweb.net/fra0/f000.htm
CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/descr_action.asp?Id=8661&cl_id=117
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FITXA: 37 Conférence Permanente des Chambres de Commerce et 
d’Industrie françaises et italiennes des régions frontières 
(CFPI) 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1951 [18 d’octubre] 1982 
Seu 
sd. 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Són membres les cambres de comerç 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals, amb estructura formal 
partenariat 
Membres 
Són membres 20 cambres de comerç: 

- Itàlia: Alessandria, Aosta, Asti, Vercelli, Cuneo, Imperia, Novara, Sassari, Savona i 
Torino 

- França: Ajaccio, Annecy, Bastia, Cambéry, Digne, Gap, Grenoble, Nice, Toulon i 
Vienne 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Corse 
- Valle d’Aosta 
- Piemonte 
- Liguria 
- Sardegna   
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- economia 
- turisme 
- tradicions regionals 
- ordenació i planificació del territori 
- agricultura (producció i comercialització) 
- sector forestal 

Actuacions 
- constitució de quatre comissions i sis grups de treball 

Observacions 
L’any de dissolució coincideix amb l’any de creació de la Communauté de Travail des Alpes 
Occidentales (COTRAO). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
LANVERS, Pierre (1985). “Inter-relations dans le sector privé en Europe et en Méditerranée 

du nord-ouest” a I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp.307201-307218 
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FITXA: 38 Consorci de cooperació transfronterera Figueres-Perpignan 
 
Any de fundació Any de dissolució 
2003 [17 de setembre]: acord de constitució 
2003 [26 de desembre]: formalització 

2004 

Seu 
s.d. 
Objectiu general 
L’objectiu general és la realització d’intercanvis culturals amb motiu de la celebració de 
l’any Dalí (2004), en un marc de treball més general en el que s’han de pensar les condicions 
i els ritmes de la construcció d’un espai econòmic i cultural transfronterer en el qual Perpinyà 
i Figueres ocupin el paper de primer enllaç i de lligam clau en la xarxa de ciutats. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració local. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Consorci 
Membres 

- Ajuntament de Figueres 
- Maire de Perpignan  

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- Cultura: Dalí 
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Àmbits d’actuació 
- cultura i llengua 

Actuacions 
- organització de diferents actes culturals celebrats en el marc de l’Any Dalí 2004 

Observacions 
L’any 1996 ambdós ajuntaments havien constituït l’AEIE Perpinyà-Figueres (Fitxa 04). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (2006). La cooperación 

transfronteriza entre las entidades territoriales de España y Francia o Portugal. 
Figueres i Perpinyà establiran un nexe cultural a través de la figura de Dalí 

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=743113
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FITXA: 39 Consorci Transversal - Xarxa d’Activitats Culturals 
(CTXAC) 

 
Any de fundació 
2005 [15 d’abril, a Girona] 
Seu 
Olot [la Garrotxa, Catalunya] 
Objectiu general 

- Compartir les experiències, la informació, les programacions, les eines de gestió i tot 
allò que pugui ésser útil per a l’optimització de l’activitat particular de cada ciutat i 
general de Catalunya 

- Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels diferents 
ajuntaments esdevinguin productes qualitativament i quantitativament importants 

- Fer servir l’associació per optimitzar al màxim les activitats, programes i projectes 
particulars de qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi produir 

- Difondre en el territori les produccions pròpies de qualitat dels diferents ajuntaments 
així com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant canals estables 
d’informació, difusió i consum 

- Afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i polítiques 
de promoció, producció i difusió dels nostres creadors i les seves obres 

Tipus de membres 
Poden ser membres: administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre que 
tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Consorci 
Membres 

- Ajuntament de Figueres 
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de Granollers 
- Ajuntament de La Seu d’Urgell 
- Ajuntament de Lleida 
- Ajuntament de Manresa 
- Ajuntament de Mataró 
- Ajuntament de Olot 
- Ajuntament de Reus 
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
- Ajuntament de Tortosa 
- Ajuntament de Vic 
- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  
- Ajuntament de Perpinyà 

Resta obert a d’altres ciutats mitjanes de l’àmbit territorial. 
Regions representades 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- producció conjunta de propostes en el terreny de la creació 
Àmbits d’actuació 

- creació i cultura contemporànies 
Actuacions 

- projecte “Anella Cultural” 
- les Jornades Culturals Euroregionals (I, a Tolosa i II, a Lleida) 
- diversos projectes de música, teatre, exposicions... 

Observacions 
L’origen d’aquest consorci es troba en la revista Transversal: “[...] des del març de 2001, els 
ajuntaments de Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Mataró, Olot, 
Reus, Sabadell, Totosa, Vic i Lleida col·laboren i donen suport a Transversal, Revista de 
cultura contemporània, projecte començat en solitari per la Paeria [...]” 
Pàgina web 
http://www.txac.cat/
Contacte 
Can Trincheria 
Carrer Sant Esteve 29, 
17800 OLOT 
Tel.+34 972 27 27 77 
Fax:+34 972 26 81 01 
transversal@xarxatransversal.cat
Més informació a 
Estatuts 
 http://www.gencat.net/diari/4519/05321053.htm
Consorci Transversal - Xarxa d’Activitats Culturals 
 http://www.txac.cat/
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FITXA: 40 Consorcio de cooperación transfronteriza Benasque - 
Bagnères de Luchon 

 
Any de fundació 
2004 [21 de desembre] 
Seu 
Benasque (Benasc, Benás) [Huesca, Aragón] 
Objectiu general 
L’objectiu general és millorar el coneixement i la divulgació de les relacions històriques 
entre el l’Alt Comenge i la Ribagorça, i, específicament, del patrimoni transfronterer creat 
entre les valls de Benasc i de La Pique (Bagnères de Luchon) a peu de port: hospitals, 
cabanes de pastors, llocs de control de fronteres... 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local (ajuntaments); possibles partenaires per a 
projectes Interreg 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Consorci 
Membres Partenaires 

- Ayuntamiento de Benasque 
- Maire de Bagnères de Luchon 

- Agence Régionale pour l’Environnement 
(ARPE Midi Pyrénées) 

- Hospital de Benasque 
- Sargantana [empresa d’educació ambiental 

i arqueologia, de Canfranc] 
Regions representades 

- Aragón 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- patrimoni fronterer 

Àmbits d’actuació 
- patrimoni 
- turisme 
- salut 

Actuacions 
- projectes Interreg IIIA: el més important ha estat Hospitalidad Pirenaica \ Hospitalité 

Pyrénéenne 
Observacions 
 
Pàgina web 
 
Contacte 
Ayuntamiento de Benasque  
C/ San Sebastián, 5 
22440 Benasque (Huesca) 
Tel.: 974-551420 
Fax: 974-551289 
Més informació a 
(2006). “El desarrollo rural a una y otra parte del Pirineo” a Territoria Universitates, núm.6, 
p.7 
SECRETERÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (2006). La cooperación 

transfronteriza entre las entidades territoriales de España y Francia o Portugal. Madrid: 
Dirección General de Cooperación Autonómica 
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FITXA: 41 Consortium européen pour l’exploitation du tunnel 
d'Aragnouet-Bielsa \ Consorcio para la gestión, conservación 
y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos 

 
Any de fundació 
2008 [24 de gener, a Tarbes (Midi-Pyrénées)]: declaració d’intensions: 
2008 [30 d’abril]: creació del consorci 
2008 [2 de juny, a Boltaña (Aragón)]: entrada en funcionament 
Seu 
Boltaña [Huesca, Aragón] 
Objectiu general 
L’objectiu principal és la gestió, la conservació i l’explotació del túnel transfrontarer 
d’Aragnouet-Bielsa. 
Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques dels territoris on es troba el túnel 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Consorci (revocable cada 10 anys) 
Membres 

- Gobierno de Aragón 
- Conseil Général des Hautes-Pyrénées 

Regions representades 
- Aragón 
- Midi-Pyrénées 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 
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- túnel de Bielsa  
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport: túnels (carretera) 
Actuacions 

- properes actuacions en manteniment i accessos 
Observacions 
El túnel d’Aragnouet-Bielsa és famós per les seves mancances en seguretat, la dificultat 
d’accés durant l’hivern, problemes de congelació... 
El consorci gestiona, a més dels 3,07 Km de túnel, 4,5 Km de carretera en el costat aragonès 
i 6,1 Km en el gascó. En total: 13,67 Km. 
Els principals usuaris del túnel són esquiadors (i turistes) espanyols que van a les estacions i 
els ressorts de Piau-Engaly, Saint-Lary Soulan and Peyragudes 
Pàgina web 
www.bielsa-aragnouet.org
Contacte 
María Lorenzo 
Técnica de gestión del Consorcio para la gestión, conservación y explotación del túnel de 
Bielsa-Aragnouet y sus accesos 
Avda. Ordesa,79 
22340 Boltaña, Huesca 
Tel.: 974 51 80 73/ 638 61 32 82 
Més informació a 
Secretería de Estado de Cooperación Territorial (2008). La cooperación transfronteriza 

realizada por las entidades territoriales españolas. Madrid: MAP 
Création d’un consortium pour la gestion du tunnel Aragnouet-Bielsa 
 http://www.revue-pyrenees.com/spip.php?article342
Les Htes-Pyrénées et l'Aragon font tomber les frontières 

http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/03/457577-Les-Htes-Pyrenees-et-l-Aragon-
font-tomber-les-frontieres.html

France and Spain Create Consortium to Manage Cross-border Tunnel 
 http://www.tunnelintelligence.com/safety-in-detail-162.html
Consorcio Túnel internacional Bielsa-Aragnouet 

http://www.turismosobrarbe.com/agenda/?p=235  
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Conveni de Col·laboració Puigcerdà – Bourg-Madame FITXA: 42 
Consorci Transfronterer Puigcerdà – Bourg-Madame 

 
Any de fundació 
1995 [octubre, a Puigcerdà]: signatura del conveni de col·laboració 
2002 [aprovat pel ple de l’Ajuntament de Puigcerdà el 30 de setembre, i pel de Bourg-
Madame el 24 d’octubre]: acord de creació 
2005 [20 d’abril a Bourg-Madame]: signatura conveni 
2005 [maig]: oficialització per part dels estats espanyol i francès 
Seu 
Puigcerdà [la Cerdanya, Catalunya] 
Objectiu general 
Impulsar i potenciar la cooperació i l’actuació comuna. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica de dret públic 

s.d. Consorci 
Membres 

- Ajuntament de Puigcerdà 
- Maire de Bourg-Madame 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
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Construcció a priori basada en: 
- relacions mútues 
- continuïtat urbana 

Àmbits d’actuació 
- promoció, comercialització i gestió conjunta del turisme 
- desenvolupament d’infraestructures de transport 
- sanitat i serveis socials 
- educació 
- promoció i desenvolupament de la cultura 
- preservació, valorització i desenvolupament del patrimoni cultural 
- preservació, i desenvolupament sostenible de l’entorn natural i del medi ambient 
- desenvolupament econòmic i social 

Actuacions 
- reforçament del projecte d’hospital transfronterer de Cerdanya-Capcir (Puigcerdà) 

(veure fitxa 63) 
- recollida de residus 
- ordenació d’una avinguda comuna: Avenue Porte de France\Avinguda de les 

Guinguetes  
Observacions 
A l’octubre de 1995 els dos ajuntaments van firmar un conveni de col·laboració amb 
l’objectiu de treballar i aportar solucions a problemàtiques comunes, com ara el tractament 
de les deixalles, l’atenció sanitària, la xarxa de telecomunicacions, les màquines llevaneu, 
etc. Altres municipis de l’Alta Cerdanya, com Palau de Cerdanya, Estavar, Font-romeu i la 
Tor de Querol, van mostrar-hi el seu interès i van demanar afegir-s’hi. Entre els primers 
resultats del conveni cal destacar la revisió de vehicles comercials i industrials de l’Alta 
Cerdanya i del Capcir a amb l’estació d’inspecció tècnica de vehicles (ITV) de Puigcerdà. 
En el moment de l’aprovació de l’acord per crear el consorci, aquest era “el segundo que 
cristaliza en la UE, después del que funciona entre Irún, Hendaya y Fuenterrabía, en el País 
Vasco” (La Vanguardia, 28-10-2002). Cal matisar que és el segon amb personalitat jurídica 
(anteriors a aquest n’hi ha sense personalitat jurídica, com el Grup de Treball Transfronterer 
Sort-Saint Girons, de 2001). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
AYTAL, Domitile, SCHNEIDER, Françoise i DENERT, Olivier (2005). “Cooperación 

transfronteriza franco-española: la situación actual” a Espaces transfrontaliers, núm.19, 
pp.2-3 

La Vanguardia: 28-10-2002 i 18-09-2003 
“Convenio interadministrativo de cooperación transfronteriza entre los municipios de 
Puigcerdà y Bourg-Madame” a Boletín Oficial del Estado, núm.2006-62, pp.10340-10344 
 http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/14/pdfs/A10340-10344.pdf
Consorcio Bourg-Madame-Puigcerdà 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/detail_projet.php?idprojet=114
Una frontera que no separi - Any 1995 – Articles 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article.php?id=357
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FITXA: 43 Euregio Alpazur 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1971 [a Tende] ≈ 1975; de fet, no va arribar mai a 

formalitzar-se completament 
Seu 
Sanremo [Imperia, Ligura] 
Objectiu general 
Tenia tres grans objectius: 

- resoldre problemes comuns en relació a la gestió dels residus, ordenació i gestió del 
territori i infraestructures de transport 

- coordinar els diferents projectes existents ja en aquests mateixos àmbits 
- desenvolupar una única política regional per a l’àmbit territorial de l’Alpazur 

Tipus de membres 
Són membres les empreses; també persones a títol individual, entitats socials, 
administracions públiques... 
Modalitat i organisme de cooperació 
cooperació informal entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Membres 

- empreses 
- “nombroses personalitats italianes, franceses i monegasques”, entre les quals 

representants del Conseil Général des Alpes Maritimes, Giunta Provinciale di Cuneo i 
Giunta Provinciale d’Imperia 

Estava oberta a la participació d’altres departaments i províncies, empreses… de Provença-
Alps-Costa Blava, Ligúria i Piemont. 
Regions representades 

- Provencece-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
- Piemonte 
- Monaco 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- cultura 

Àmbits d’actuació 
- turisme 
- mitjans de comunicació 
- residus 
- infraestructures de transport 
- urbanisme 
- cooperació transfronterera 

Actuacions 
- publicació d’un diari bilingüe francès i italià (Alpazur) 
- organització i participació de col·loquis a Niça i Gènova (almenys entre 1971-1975) 

Observacions 
El 1997 es van constituir les Conférence des Trois Provinces (Fitxa 36); així mateix Euro 
CIN (Cuneo - Imperia- Nizza) \ Eurorégion des “Alpes de la Mer” – “Alpi del Mare” (Fitxa 
45) té el mateix àmbit d’actuació. 
Aquesta entitat ha rebut altres noms, més o menys oficials també: “Région transfrontalière 
des Alpes du Sud et de la Riviera”, “Région franco-italienne des Alpes méridionales”, 
“Interrégion franco-italienne des Alpes méridionales” i, inclús, “Conférence des 3 
Provincies” (no confondre amb la Conférence des Trois Provinces, 1997). 
Pàgina web 
 
Contacte 
Alpazur  
Via Nazario Sauro n° 73 
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18038 Sanremo (IM) Italie 
Més informació a 
LENGEREAU, Marc (1976). “Actes du Colloque de Nice organisé par l'Institut Européen 

des Hautes Etudes Internationales. La région franco-italienne des Alpes méridionales. La 
coopération transfrontalière” a Revue de Géographie Alpine, vol.64, núm.4, pp.584-585 

JOUEN, Marjorie (coord.) (2001). La nouvelle Europe s’invente-t-elle sur ses marges? 
Cooperation transfrontaliere et transnationale. Paris: Notre Europe 

Alpazur 
 http://portoneglia.altervista.org/alpazur/index.htm
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FITXA: 44 EURES Transfronterera Pyrémed-Pirimed 

 
Any de fundació 
1997 
Seu 
Perpignan [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
Reforçar la cooperació transfronterera en matèria laboral i empresarial, en el marc d’un 
desenvolupament interregional social, cultural, científic i econòmicament coherent, per mitjà 
de facilitar la lliure circulació de treballadors en els estats de l’Espai Econòmic Europeu 
(EEE). De forma més concreta (segons la Decisió núm.93/569/CEE de la Comissió, de 22 
d’octubre de 1993): 

- informar i\o aconsellar als usuaris sobre les condicions de vida i de treball, així com 
sobre la situació del mercat de treball, en ambdós costats de la frontera 

- afavorir la circulació de la informació relativa a les ofertes i demandes de treball a la 
zona fronterera, respectant les disposicions que regulen la utilització de les dades 
personals 

- contribuir al desenvolupament de l’oferta de formació professional en l’àmbit 
transfronterer, particularment posant a disposició del públic un inventari de les 
possibilitats existents en aquest àmbit 

- desenvolupar un marc de mesures coordinades en matèria de mobilitat, diàleg i 
concertació entre els agents econòmics i socials en l’àmbit del treball transfronterer 

Tipus de membres 
Els seus socis mínims són: els serveis d’ocupació públics, sindicats i patronals. També poden 
ser socis: les autoritats regionals i locals o les seves associacions, les organitzacions dedicades 
a la formació professional, les universitats i els centres d’ensenyament superior, i altres agents 
pertinents del mercat de treball transfronterer. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de cooperació, que forma part de la xarxa EURES (EURopean Employment Services), 
coordinada per la Comissió Europea. 
Membres 
1- Agents socials  

1.1- Patronals  
- FTN (Foment Nacional del Treball)  
- FOEG (Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona)  
- UP66 (Union Patronale des Pyrénées Orientales)  

1.2- Sindicats  
- CSI (Conseil Syndical Interrégional), Pyrénées Méditerranées  
- CONC (Comissió Obrera Nacional de Catalunya)  
- UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya)  
- CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail)  
- CGT (Confédération Générale du Travail)  
- FO (Force Ouvrière)  
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2- Regions    
- Generalitat de Catalunya  
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon  
- Conseil Régional de Midi-Pyrénées) 

3- Serveis Públics d’Ocupació    
- ANPE (Agence Nationale Pour l’Emploi)  
- SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya)  

Havien format part (anterior a 2003): 
- INEM (Instituto Nacional de Empleo) 
- Union Patronale Interprofessionnelle 
- Centre d’Animation, de Recherche et d’Information sur la Formation - Observatoire 

Régional de l’Emploi et de la Formation (CARIF-OREF) 
- Universitat Politècnica de Catalunya 

Regions representades 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
- Catalunya 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de la cooperació 
Àmbits d’actuació 

- ocupació laboral 
- contractació transfronterera 
- formació laboral i empresarial 

Actuacions 
- creació d’una xarxa d’euroassessors de cada costat de la frontera per a proveir 

informació i consell sobre les condicions de treball i vida i les oportunitats de feina en 
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les regions cobertes 
- organització de seminaris informatius per a treballadors i buscadors de treballs 
- facilitació de documents d’especial interès per als treballadors transfronterers (seguretat 

social, sistema taxatiu, llei laboral, reconeixement de títols i qualificacions, condicions 
de vida...) 

- anàlisi dels requeriments necessaris per a la formació durant els períodes de vacances en 
les àrees transfrontereres 

- recull i anàlisi de dades sobre el mercat laboral en les regions cobertes, el moviment de 
treballadors transfronterers i els obstacles a la seva mobilitat 

Observacions 
Es considera que és un projecte sorgit arran de la creació, l’any 1991, de l’euroregió 
Catalunya-Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus (Fitxa 48), i que la seva posta en marxa 
reforça els objectius establerts en aquella. 
Pàgina web 
http://www.pyremed.org/index.php
Contacte 
Anna  Mestres 
Adreça: carrer Alfons Moré, 1, ES - 17190 Salt (Girona) 
Telèfon: +34 972405246/972405570 
Correu electrònic: ana.mestres@gencat.net
Més informació a 
EURES Pyrémed-Piremed 
 http://www.pyremed.org/index.php
EURES in cross-border regions 

http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=en&acro=eures&catId=56&parentCategory=
&orgId=69

Espaces Transfrontaliers 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/es/mainmotressources.html
Tercer acuerdo marco relativo a la asociación transfronteriza EURES Pyrémed-Pirimed 
 http://www.pyremed.org/pdf/conveni_xarxa_eures_transfronterera_pirimed_ES.pdf
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FITXA: 45 EURES-T Eurazur 

 
Any de fundació 
1993: constitució d’una comissió 
1994: creació 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Els seus objectius són: 

- facilitar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors de les dues regions, en 
particular identificant, tant per als empresaris com per als treballadors, totes les 
informacions relatives a: mobilitat en ambdues regions frontereres, ofertes de treball, 
condicions de vida i de treball, seguretat social, fiscalitat, mercat de treball, etc.  

- participar en la identificació i eliminació dels obstacles a la lliure circulació de la mà 
d’obra 

Tipus de membres 
Els seus socis mínims són: els serveis d’ocupació públics, sindicats i patronals. També poden 
ser socis: les autoritats regionals i locals o les seves associacions, les organitzacions dedicades 
a la formació professional, les universitats i els centres d’ensenyament superior, i altres agents 
pertinents del mercat de treball transfronterer. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de cooperació, que forma part de la xarxa EURES (EURopean Employment Services), 
coordinada per la Comissió Europea. 
Membres 
El Collège des Services Publics pour l’Emploi (Grup de Serveis Públics per al Treball): 

- Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
- Agence Nationale pour l’Emploi – Direction General 
- Amministrazione Provinciale di Imperia 
- Agence Nationale pour l’Emploi - Direction Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Collège des syndicats de salariés (Grup de Sindicats i Assalariats): 
- Comité Syndical Interégional (CSI) Provence-Alpes-Côte d’Azur/Liguria 
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) – Liguria 
- Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) – Liguria 
- Unione Italiana del Lavoro (UIL) – Liguria 
- Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) P.A.C.A. 
- Confédération Générale du Travail (CGT) P.A.C.A 
- Force Ouvrière (F.O.) P.A.C.A. 
- Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) P.A.C.A 

Le Collège des organisations patronales (Grup d’Organitzacions Patronals) 
- Union Pour l’Entreprise des Alpes Maritimes (UPE 06) 
- Confartigianato - Associazione Artigiani della Provincia di Imperia 
- CNA - Associazione Provinciale di Imperia 
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Le Collège des collectivités locales (Grup de Col·lectivitats Locals): 
- Regione Liguria 
- Provincia di Imperia 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de la cooperació 
Àmbits d’actuació 

- ocupació laboral 
- contractació transfronterera 

Actuacions 
- creació d’una xarxa d’euroassessors de cada costat de la frontera per a proveir 

informació i consell sobre les condicions de treball i vida i les oportunitats de feina en 
les regions cobertes 

- organització de seminaris informatius per a treballadors i buscadors de treballs 
- facilitació de documents d’especial interès per als treballadors transfronterers (seguretat 

social, sistema taxatiu, llei laboral, reconeixement de títols i qualificacions, condicions 
de vida...) 

- anàlisi dels requeriments necessaris per a la formació durant els períodes de vacances en 
les àrees transfrontereres 

- recull i anàlisi de dades sobre el mercat laboral en les regions cobertes, el moviment de 
treballadors transfronterers i els obstacles a la seva mobilitat 

Observacions 
 

                                                112



Pàgina web 
http://www.eures-eurazur.org/
Contacte 
Nadia  Jomeer 
ANPE - Espace Emploi International,  
10 Avenue Shakespeare 
FR-06000 Nice 
+33 4 97 11 82 44 
nadia.jomeer@anpe.fr
Més informació a 
EURES in cross-border regions 

http://www.europa.eu.int/eures/main.jsp?lang=es&acro=eures&catId=56&parentCateg
ory=&orgId=60

Eures-T Eurazur 
 http://www.eures-eurazur.org/
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Euro CIN (Cuneo - Imperia- Nizza) FITXA: 46 
Eurorégion des “Alpes de la Mer” – “Alpi del Mare” 

  
Any de fundació 
1994 [19 de maig] 
1999: refundació com a eurorregió (modificació dels estatuts) 
Seu 
Cuneo [Cuneo, Piemonte] 
Objectiu general 
El seu objectiu és afavorir la integració econòmica, cultural i científica per al 
desenvolupament dels fluxos transfrontarers i per a la promoció comuna de la seva imatge, 
tant a l’interior com a l’exterior de l’Eurorregió. 
Tipus de membres 
Inicialment: cambres de comerç; des de 1999 està oberta a d’altres agents públics o privats 
que operen a nivell local. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació Econòmica d’Interès Europeu (AEIE) 
Membres 
1994: 

- Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur (CCI Nice) 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Imperia (CCIAA Imperia) 
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Cuneo (CCIAA Cuneo) 

1999: a més de les tres anteriors 
- ATL Cuneo 
- Autorità Portuale Savona Vado 
- Banca Regionale Europea (Cuneo) 
- CCIAA Alessandria 
- CCIAA Asti 
- CCIAA Genova 
- Comune Cuneo 
- SITRACI - Società Italiana Traforo Ciriegia – Mercantour (Cuneo) 
- Unioncamere Piemonte (Torí) 

L’Euregió dels Alps de la Mar està formada pel nucli de les àrees de Cuneo, Imperia i Niça, 
més els territoris limítrofes d’Alessandria, Asti, Torí, Gènova i Savona. 
Regions representades 

- Piemonte 
- Liguria 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- geografia 
- història 
- cultura 
- activitats econòmiques 

Construcció a priori basada en: 
- integració econòmica 
- Europa de les regions 

 

Àmbits d’actuació 
- activitats econòmiques: comerç, agricultura, artesanat... 
- laboral, formació i empreses 
- infraestructures de transport (ferrocarril) 
- promoció territorial i turisme 
- cultura i afers socials 

Actuacions 
- publicació de revistes i altre material gràfic de promoció 
- participació en projectes Interreg 
- promoció turística 
- organització de fires, congressos, trobades d’empreses... 

Observacions 
L’Euro CIN és la primera AEIE de cambres de comerç frontereres. 
Una entitat similar és l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga \ Euroregió de l’Arc 
Mediterrani (Euram) (Fitxa 64), en tant que són l’IIVEE i l’EuroCIN qui promouen uns 
territoris “Euroregió de l’Arc Mediterrani” i “Euroregió dels Alps de la Mar” respectivament.
Pàgina web 1 Pàgina web 2 
http://www.eurocin.eu/HomePage http://www.alpidelmare.net/
Contacte 
Claudia Barello 
Via Emanuele Filiberto, 3  
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12100 Cuneo 
claudia.barello@eurocin.eu
Més informació a 
JOUEN, Marjorie (coord.) (2001). La nouvelle Europe s’invente-t-elle sur ses marges? 

Cooperation transfrontaliere et transnationale. Paris: Notre Europe 
EURO C.I.N. – GEIE 
 http://www.eurocin.eu/HomePage
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FITXA: 47 EuroBioCluster Sud 
 
Any de fundació Any de dissolució 
2005 [14 d’abril, a Lyon] 2006 [pràcticament inoperatiu] 
Seu 
Lyon [Rhône, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
L’EuroBioCluster Sud es defineix com una xarxa de regions i ciutats amb una important 
activitat en les Ciències de la Vida i la Biotecnologia, amb la intenció d’iniciar una forta 
dinàmica d’innovació i de creació de riqueses, d’empreses i llocs de treball dins el domini de 
les ciències de la vida i entre els territoris que en formen part (dinàmica de metabiocluster). 
L’objectiu principal és estimular una dinàmica supraregional de creixement científic i 
tecnològic de projecció internacional. De forma particular: 

- identificació i desenvolupament d’entorns que facilitin la creació de sinèrgies 
- potenciació de plataformes tecnològiques conjuntes 
- creació d’eines i metodologies a partir de les millors pràctiques i de la realització de 

programes innovadors de formació  
- intercanvi dirigits tant a experts com a emprenedors 

Tipus de membres 
Són membres. centres de recerca públics i privats, universitats, empreses de ciències de la 
vida (farmacèutiques, biotecnològiques...), incubadores d’empreses start-up, agències de 
desenvolupament... així com estructures polítiques i administratives. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de col·laboració 
Membres 
La xarxa està formada per 24 universitats i més 300 empreses; així com també per ens 
públics (governs regionals i municipals). 
Regions representades Regions proposades 

- Baden-Wutemberg 
- Baviera 
- Suïssa 
- Lombardia 
- Piemonte 
- Rhône-Alpes 
- Catalunya 
- Alsace 

Rhône-Alpes proposa incorporar: 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Catalunya proposa incorporar: 
- Aragón 
- illes Balears 
- Euskadi 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
- Aquitaine 
- Limousin 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- activitat en ciències de la vida i 
biotecnologia 

Construcció a priori basada en: 
- competitivitat 
- construcció europea 

Àmbits d’actuació 
- ciències de la vida (càncer, neurociència, farmàcia, genòmica...) 
- biotecnologia 

Actuacions 
 
Observacions 
Mapa dels metabioclústers (no és el mateix que les bioregions) europeus, segons la proposta 
de BioVisions:  

 
El concepte dels “metaclústers” es defineix com a associacions geogràfiques trans-estatals 
estratègiques entre bioclusters regionals. El concepte va ser creat per Eric Poincelet, Director 

1- EuroBioWest 
2- EuroBioSouth 
3- EuroBioNorth 
4- EuroBioEast 
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General de BioVision. 
El principal promotor i antecedent és el “Rhône-Alps Bio-cluster”, una federació de tots els 
actors locals per promocionar la regió com a destí ideal per a iniciatives biotech i 
promocionar la creació d'empreses, i que engloba les potencialitats científiques, 
d'infraestructures i del sector privat dels entorns de Lió i Grenoble. Seguin aquest model va 
constituir-se la BioRegió Catalunya. 
L’EuroBioCluster Sud està pràcticament inoperatiu d’ençà que el 2006 Suïssa, primer, i 
Catalunya, després, refusessin a la seva participació. Catalunya concretament està concentrat 
els seus esforços en la creació de l’EuroBIOregió, una xarxa promoguda des de l’Euroregió 
Pirineus-Mediterrània (Fitxa 49).  
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
LOUËT, Sabine (2005). “Networks aims to knit disparate European initiatives” a Nature 

Biotechnology, vol.23, núm.6, p.640
Fondation Scientifique de Lyon 
 http://www.fondation-scientifique-lyon.org/actions/eurobiocluster-sud.htm
DRUGUET, Julie (2007). “Eurobiocluster sud: Transformer l’essai” a Acteurs de 
l’Economie. Supplement, núm.65, pp.8-9 
 http://www.acteursdeleconomie.com/
Catalunya i la seva bioregió entren a formar part de l’EuroBioCluster del Sud d’Europa 
 http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/recerca/noticia/1041_12_18387.html
Bioclústers europeus 
 http://www.pcb.ub.es/homepcb/live/ct/p1629.asp
Catalunya, forta en investigació biomèdica 
 http://www.diaridelsestudiants.com/noticia.php?id=51183304230
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FITXA: 48 Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer (Escat) 

 
Any de fundació 
2006 [29 de juny]: signatura de l’acord marc de cooperació 
2007 [27 de juliol, a Ceret]: constitució del comitè de pilotatge 
2009 [tardor] [previst]: aprovació dels estatuts 
Seu 
Céret [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
Els seus objectius són potenciar, vertebrar, harmonitzar i promoure un projecte de 
desenvolupament compartit d’aquest espai. Entre els seus objectius concrets es poden citar: 

- trobar vies de col·laboració entre les diferents administracions 
- instaurar una xarxa transfronterera de pols de competitivitat i tecnologia 
- alimentar un fons comú per a la creació de vivers d’empreses 
- configurar una zona franca transfronterera (o parcialment desfiscalitzada) 
- estructurar un mercat de treball comú 
- fomentar la creació de mitjans de comunicació transfronterers 
- estructurar serveis de correus i de telefonia transfronterers 
- promoure centres d’ensenyament transfronterers i bilingües 
- elaborar polítiques de promoció turística comuns 
- desenvolupar polítiques concertades d’ordenació rural, urbana i del medi ambient 
- reforçar la coordinació dels projectes Interreg de la zona 

Tipus de membres 
Són membres els ens públics. Poden ser membres també entitats socioeconòmiques, 
empresarials o universitàries, entre d’altres. 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista 
en un acord interestatal; amb personalitat 
jurídica 

Districte europeu [legislació francesa de 2004] Agrupació europea de cooperació territorial 
(AECT) [en projecte] 

Membres 
A 2008 hi ha 25 membres: 

- Conseil Général des Pyrénées Orientales 
- Association des Maires et Adjoints des Pyrénées Orientales  
- Ville de Céret 
- Maire de Perpignan 
- Maire de Prades 
- Communauté de communes des Albères et de la Côte Vermeille 
- Communauté de communes du Haut Vallespir 
- Communauté de communes Capcir Haut-Conflent 
- Communauté de communes de Pyrénées Cerdagne 
- Communauté de communes du Vallespir 
- Pays Pyrénées Méditerranée 
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- Pays Terres Romanes en Pays Catalan 
- Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
- Generalitat de Catalunya 
- Ajuntament de Girona 
- Ajuntament de Figueres 
- Consell Comarcal del Baix Empordà 
- Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
- Consell Comarcal de la Garrotxa 
- Consell Comarcal del Pla de l’Estany 
- Consell Comarcal del Ripollès 
- Consell Comarcal de la Cerdanya 
- Diputació de Girona 
- Federació de Municipis de Catalunya 
- Associació Catalana de Municipis 

Regions representades 
- Languedoc-Roussillon 
- Catalunya 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- conjunt històric i geogràfic coherent 
- lligams lingüístics i culturals 
- eixos econòmics complementaris 
- problemes derivats de l’existència de la 

frontera 

Construcció a posteriori basada en: 
- construcció europea 

 

Àmbits d’actuació 
- salut 
- transport 
- comunicacions 
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- educació 
Actuacions 
Es preveu realitzar estudis transfronterers, documents comuns de planificació territorial, 
prestacions de serveis, execució i licitació d’obres, equips o infraestructures d’interès públic, 
foment dels intercanvis… 
Observacions 
El 8 de setembre del 2004, el conseller en cap de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, 
va visitar Perpinyà. Durant l’estada, diversos empresaris de la zona van proposar-li la creació 
d’un eurodistricte per estimular i agilitzar les relacions transfrontereres i el van requerir 
perquè la Generalitat impulsés una millora de les comunicacions interterritorials. 
La constitució de l’Eurodistricte està recollit en el segon apartat del “Segon conveni específic 
per a l’aplicació del Conveni-marc de cooperació transfronterera”, signat entre el Consell 
General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de Catalunya el 27 de juny de 2007. 
El Comitè de Pilotatge és l’encarregat de crear l’ESCAT. El novembre de 2008, durant la 
segona trobada del Comité a Girona (l’anterior havia estat al juny a Puigcerdà), va presentar 
el El Llibre blanc i anunciar que tindria llest els estatuts per a la tardor de 2009. 
L’Eurodistricte compta amb el suport de l’Associació de les Regions Frontereres d’Europa 
(AEBR) i de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) (Fitxa 69). 
Pàgina web 
http://eurodistricte.blogspot.com/  
Contacte 
Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà
Joan-Francesc Castex-Ey 
Tècnic d’Afers Transfronterers i Europeus 
1, carrer de la fusteria  
66000 Perpinyà 
04 68 35 17 14 
jf.castex@gencat.net
Més informació a 
ARMENGOL, Ferran (2008). “Els acords d’acció exterior de la Generalitat en el nou marc 

estatutari” a Revista d’estudis autonòmics i federals, núm.6, pp.272-319 
Ajuntament de Girona 
 http://www.ajuntament.gi/ajuntament/eurodistricte.html
Avui 
 http://paper.avui.cat/article/politica/90967/nou/impuls/lespai/catala/transfronterer.html
VilaWeb: 
 http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=2526270&p_edi=catalunyanord
“El Espacio Catalán Transfronterizo” a Actualidad Transfronteriza, núm.36 (juny-juliol 
2007), p.1 

http://www.espaces-
transfrontaliers.org/docdivers/newsletter/espagnol/Actualidad_transfronteriza_Junio_J
ulio_2007.pdf

Serveis compartits - Any 2004 – Articles 
 http://www.anuaris.cat/continguts/article.php?id=2349
L´Eurodistricte Català Transfronterer es presentarà la tardor vinent perquè l´aprovin França i 
Espanya 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112100_3_299784__C
OMARQUES-LEurodistricte-Catala-Transfronterer-presentara-tardor-vinent-perque-
laprovin-Frana-Espanya
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FITXA: 49 Euroregió Catalunya-Languedoc-Rousillon-Midi-Pyrénées 
(Euroregió Mediterrània) 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1989 [febrer]: Declaració Comuna 
1991 [19 d’octubre, a Perpinyà]: signatura de 
l’anomenada “Carta de l’Euroregió” 

1994 [pràcticament inactiva després dels 
primers anys] 
1998 [desvinculació de Midi-Pyrénées i 
Languedoc-Roussillon] 

Seu 
Perpignan [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
A partir de les expectatives obertes amb la creació del Mercat Únic, defineix tres grans 
objectius: la cooperació econòmica, científica i cultural; la vertebració de l’espai 
euromediterrani; i la promoció conjunta davant de la CEE. 
Tipus de membres 
Són membres els governs regionals 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat pròpia 
Eurorregió (sense règim jurídic) basada en el dret francès (Association loi 1901) 
Membres 

- Generalitat de Catalunya 
- Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
- Conseil Régional de Languedoc-Rousillon 

Regions representades 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Rousillon 
- Catalunya 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història  
- geografia 
- lligams culturals 

Àmbits d’actuació 
- transport  
- telecomunicacions 
- cultura 
- joventut 
- turisme 
- esport 
- indústria 
- economia 
- formació professional 
- medi ambient 
- recerca, desenvolupament i transferència tecnològica 
- agricultura i pesca 

Actuacions 
Les principals actuacions es van basar sobretot en la realització de microprojetces 
transfronterers en el marc d’Interreg. A més d’aquest va desenvolupar estudis: 

- publicació de l’Atles de l’Euroregió / Atlas de l’Eurorégion (1995), elaborat per GIP 
RECLUS 

- estudis sobre: TGV Barcelona-Montpeller, transvasament del Roine i l’hospital 
transfronterer de Puigcerdà 

També en el marc de l’Eurorregió es va acordar el Bescanvi de cartes entre França i 
Espanya, de 21 d’octubre de 1994, relatiu a la construcció d’un pont internacional sobre el 
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riu Major, entre el poble de Tàpies, també conegut com Tapis, (municipi de Maçanet de 
Cabrenys) i Costoja [Costouges]. 
Observacions 
La creació d’aquesta euroregió parteix de l’experiència de la col·laboració entre la Lorena, el 
Sarre i Luxemburg. 
Amb anterioritat a la creació de l’Euroregió MP-LR-C, els anys 1989 i 1990 es va celebrar la 
Conferència anual de presidents de Midi-Pyrénees, Languedoc-Roussillon i Catalunya. El 
febrer de 1989 van signar la Declaració Comuna, en la que s’hi constatava “la necessitat 
d’incrementar les relacions tripartides, fonamentades en l’existència de nombroses 
característiques comunes, així com en múltiples interessos convergents”. Fruit d’aquesta 
Declaració Comuna es va crear l’Euroregió. 
Amb anterioritat, l’any 1983, els governs de Catalunya i el Llenguadoc-Rosselló havien 
signat un acord de cooperació per al desenvolupament de vies de comunicació i 
infraestructures, formació i recerca... 
En el marc de l’Euroregió MP-LR-C es creà la xarxa EURES Pyrémed-Pirimed (Fitxa 43), i 
sorgí en part la idea de crear també l’AEIE para el Acueducto Languedoc-Rosellón-Cataluña 
(Fitxa 03) i l’Hospital Transfronterer de Puigcerdà (Fitxa 63). 
L’Euroregió MP-LR-C figurava com entitat adherida a l’Eurocongrés 2000 (dels Països 
occitans i catalans), a data de 15-03-2000. 
L’Euroregió MP-LR-C ha rebut diferents noms de forma informal (Becat, 1990; Morata, 
1994): “Euroregió catalana”, “Triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller” i “Euroregió 
mediterrània”. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
ARANDA, Cristina i MONTOLIO, Daniel (2004). “Catalunya en el marc de les regions 

europees: l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” a Nota d’Economia, núm.80, pp.9-40 
ARMENGOL, Ferran (2008). “Els acords d’acció exterior de la Generalitat en el nou marc 

estatutari” a Revista d’estudis autonòmics i federals, núm.6, pp.272-319 
BECAT, Joan (1990). “La frontera des de la Catalunya Nord” a Revista de Girona, núm.140, 

pp.67-72 
HARGUINDÉGUY, Jean-Baptiste (2004). “La coopération transfrontalière franco-espagnole 

face à ses contradictions” a Revue Études internationales, vol.XXXV, núm.2, pp.307-322 
MORATA, Francesc (1994). “El estado de las autonomías y las estrategias regionales en la 

Europa de los 90” a ARENILLA, M. et al. (eds.): La Europa de las regiones. Una 
perspectiva intergubernamental. Granada: Universidad de Granada, pp.149-171 

― (2005). “Les euroregions: experiències i aprenentatges per a la l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània” 

 http://www.recercat.net/bitstream/2072/4943/1/IUEE%2520WP%2520Morata.pdf
CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/ListeCLO3.asp#
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Euroregió Pirineus Mediterrània FITXA: 50 
AECT Pirineus Mediterrània 

 
Any de fundació 
2004 [29 d’octubre, a Barcelona] 
2008 [3 de desembre, a Brussel·les]: constitució com a AECT 
Seu 1 Seu 2 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] Toulouse [Haute-Garonne, Midi-Pyrénées] 
Objectiu general 
L’Euroregió pretén superar l’herència dels plantejaments estatals de desenvolupament i 
avançar en l’articulació d’un espai orientat al desenvolupament sostenible i respectuós amb 
el medi, amb una adequada connexió amb el nucli més dinàmic i pròsper d’Europa i amb la 
voluntat d’esdevenir un espai econòmic, de recerca i innovació tecnològica ambiciós al sud 
d’Europa. De forma més concreta: 

- Projectar l’Euroregió en els àmbits euroregional, estatal, europeu i internacional 
- Accelerar la disposició d’infraestructures estratègiques necessàries per a un 

desenvolupament sostenible de l’Euroregió 
- Impulsar sectors econòmics d’interès compartit i amb un alt valor afegit 
- Desenvolupar l’Euroregió universitària i científica 
- Donar una dimensió ciutadana a l’Euroregió 
- Atendre la problemàtica transfronterera 
- Ser un referent clau al Mediterrani Occidental 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista 
en un acord interestatal; amb personalitat 
jurídica 

Associació (eurorregió) Agrupació europea de cooperació territorial 
(AECT) 

Membres 
- Conseil Régional de Languedoc-Roussillon 
- Diputación General de Aragón 
- Govern de les Illes Balears 
- Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
- Generalitat de Catalunya 

Hi ha la voluntat d’ampliar l’Euroregió a les regions veïnes, en especial a Andorra i el País 
Valencià. 
Regions representades Regions proposades 

- Aragón 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 

- Andorra 
- Comunitat Valenciana 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- superació dels plantejaments estatals 
- superació de la frontera franco-espanyola 
- connexió amb el nucli més dinàmic i pròsper d’Europa 
- incrementar capacitats 
- rellevància en la Mediterrània occidental 

Àmbits d’actuació 
- Medi ambient 
- Infraestructures 
- Innovació 
- Recerca i universitats 
- Àmbit transfronterer 

Actuacions 
- Observatori Socioeconòmic de l’Euroregió 
- Portal Cultura de l’Euroregió 
- [previst] Centre de Recerca i Innovació en Turisme a Illes Balears 
- diversos projectes transfronterers 
- diferents polítiques: Projecció d’infraestructures i Serveis de Transport Estratègics a 

l’horitzó 2020, Euroregió universitària i científica, i EuroBIOregió 
- Xarxa euroregional de les Cambres de Comerç 

Observacions 
Pasqual Maragall havia proposat en un primer moment que l’eurorregió s’anomenés 
“Comunitat del Canigó”, pel seu significat simbòlic com a nexe d’unió entre els territoris 
situats al nord i al sud de l’antiga Corona d’Aragó. 
Al maig de 2006 les Corts d’Aragó van aprovar suspendre la seva vinculació amb 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània en resposta a una moció del Parlament de Catalunya 
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contrària al trasllat de les obres d’art sacre del Museu de Lleida al bisbat de Barbastre-
Montsó. 
La Comunitat Valenciana, tot i estar convidada a participar-hi, ho va rebutjar. En 
contrapartida, la Generalitat Valenciana va proposar la creació de l’Eix de la Prosperitat, 
integrat per les illes Balears, el País Valencià i Madrid. El projecte no va prosperar. 
Recentment s’ha tornat a proposar, si bé integrat per totes les regions mediterrànies 
espanyoles i sense Madrid, de forma similar a Arco Mediterráneo Español (AME) (Fitxa 07). 
Pàgina web 
http://www.euroregio-epm.org/index.html
http://www.euroregio.eu/
Contacte 
Secretaria de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
Via Laietana, 14 2a planta 
E- 08003 Barcelona 
Tel. +34 93 567 64 26 
Fax +34 93 567 63 71 
info@euroregio.eu
Més informació a 
DDAA (2005). Anuari Territorial de Catalunya 2004. Barcelona: Societat Catalana 

d’Ordenació del Territori 
Euroregió Pirineus Mediterrània 
 http://www.euroregio-epm.org/index.html
Maragall bateja l’Euroregió anomenant-la “Comunitat del Canigó” 
 http://www.uce.cat/xxxviuce/premsa/index25.html
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FITXA: 51 Euroregione Alpi Mediterraneo  
Eurorégion Alpes-Méditerranée 

 
Any de fundació 
2006 [10 de juliol, a Torí]: signatura Declaració d’intencions 
2006 [27 de novembre, a Charbonnières-les-Bains (Rhône-Alpes)]: aprovació acord 
2007 [18 de juliol, a Forti de Bard (Vall d’Aosta)]: constitució 
2007 [10 d’octubre, a Brussel·les]: presentació oficial 
2008 [31 de gener, a Brussel·les]: inauguració de la seu 
Seu 
Brussel·les [Bèlgica] 
Objectiu general 
Els dos objectius principals són: 

- tenir un rol important en el desenvolupament d’Europa i de la Mediterrània 
- utilitzar els recursos econòmics europeus corresponents al programa 2007-2014 per al 

desenvolupament de projectes en les temàtiques prioritàries de l’Euroregió Alps-
Mediterrània 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura autònoma de cooperació prevista en un acord interestatal; amb personalitat jurídica 
Agrupació europea de cooperació territorial (AECT) [en projecte] 
Membres 

- Giunta Regionale della Valle d’Aosta 
- Giunta Regionale della Liguria 
- Giunta Regionale del Piamonte 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional de Rhône-Alpes 

A més en el “Protocollo d’intesa per la cooperazione nello spazio Alpi Mediterraneo” 
s’estableix que els cantons romands de Ginebra, Vaud i Valais (membres de la COTRAO, 
Fitxa 33) podrien integrar-s’hi en un futur. 
Regions representades Regions proposades 

- Liguria 
- Piemonte 
- Val d’Aoste 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 

- Suïssa 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- espai econòmic, social i cultural 
“original” 

- potencial econòmic i científic 
- localització geogràfica: entre el cor 

d’Europa i la Mediterrània 

Construcció a posteriori basada en: 
- construcció europea i euromediterrània 
- defensa de l’Europa del sud a la UE 

 

Àmbits d’actuació 
- medi ambient i riscos naturals 
- transports i accessibilitat 
- innovació i recerca, creixement i treball 
- desenvolupament sostenible i qualitat de vida 
- cultura i turisme 
- intercanvis lingüístics 
- serveis col·lectius, cohesió i solidaritat 

Actuacions 
- constitució de cinc grups de treball: 1\ Accessibilitat i transports, 2\ Innovació, 

formació, creixement i treball, 3\ Qualitat de vida i desenvolupament sostenible, 4\ 
Cultura i turisme, i 5\ Serveis col·lectius, cohesió i solidaritat 

Observacions 
L’Euroregió Alps-Mediterrània pren el model de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (Fitxa 49) 
(a més del model de denominació).  
L’Euroregió Alps-Mediterrània és la successora de la Comunitat de Treball dels Alps 
Occidentals (COTRAO) (Fitxa 33). 
Pàgina web 
http://www.alpmed.eu/index.htm [no oficial] 
Contacte 
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Euroregion Alpes Mediterranee 
62, rue du Trône 
B-1050 Bruxelles 
Més informació a 
AUFFRAY, Thierry (2008). “Alpes-Méditerranée: une Eurorégion d’avance” a notre Région, 

núm.196, pp.4-6 
“Eurorégions et coopérations locales transfrontalières dans les Alpes et les Pyrénées” a La 
Lettre de la mission des Alpes et des Pyrenées, núm.6 (setembre 2007) 
 http://www.europe-
international.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no6_cle7515f2.pdf
Naissance de l'eurorégion Alpes-Méditerrané 

http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?cd=1179&depth=2&dept0=1176&dept1=118
0&dept2=1179&doc=5588

Construire une Eurorégion Alpes-Méditerranée 
 http://www.123savoie.com/index.php?act=art&art=31377
Cooperation Euroregion Alpes-Mediterranée_Presentation 
 http://www.alpcity.it/dwd/sem_turin07/marcon.ppt
Protocollo d’intesa per la cooperazione nello spazio Alpi Mediterraneo 
 http://www.regione.piemonte.it/piemonteinforma/scenari/2007/luglio/dwd/alpi_testo.d
oc
Alpes-Méditerranée : une Eurorégion d’avance 
 http://www.regionpaca.fr/index.php?id=7406
Mercedes BRESSO inaugure le siège de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée 
 http://cor.europa.eu/Pesweb/highlights.html
Mr Luca Mattiotti, Euroregion Alpes-Méditerrannée 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/gect/doc/mattiotti_ws3.ppt
 

                                                131

http://www.europe-international.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no6_cle7515f2.pdf
http://www.europe-international.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_no6_cle7515f2.pdf
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?cd=1179&depth=2&dept0=1176&dept1=1180&dept2=1179&doc=5588
http://www.rhonealpes.fr/default_f.cfm?cd=1179&depth=2&dept0=1176&dept1=1180&dept2=1179&doc=5588
http://www.123savoie.com/index.php?act=art&art=31377
http://www.alpcity.it/dwd/sem_turin07/marcon.ppt
http://www.regione.piemonte.it/piemonteinforma/scenari/2007/luglio/dwd/alpi_testo.doc
http://www.regione.piemonte.it/piemonteinforma/scenari/2007/luglio/dwd/alpi_testo.doc
http://www.regionpaca.fr/index.php?id=7406
http://cor.europa.eu/Pesweb/highlights.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/gect/doc/mattiotti_ws3.ppt


FITXA: 52 Fédération des Escartons - Federazione degli Escartons 

 
Any de fundació 
2008 
Seu 
Pragelato (Prajalats, en occità, Pragelà, en piemontès) [Torino, Piemonte] 
Objectiu general 
Els objectius fonamentals el desenvolupament rural i la tutela i salvaguarda del medi per 
mitjà del desenvolupament de l’activitat turística. Més concretament: 

- Promoure i valoritzar una activitat turística transfronterera, a nivell cultural i 
mediambiental, afavorint un ús responsable i conscient del milieu local 

- Afavorir la visibilitat del territori alpí transfrontarer, compartint els recursos, 
experiències i activitats, promovent un nou sistema integrat d’oferta turística 

- Crear nous productes turístics 
- Posar en coneixement la memòria històrica dels Escartons 
- Millorar el coneixement recíproc dels territoris, tant per als turistes com per als agents 

locals 
- Afavorir la tutela i la promoció del medi alpí a través d’un ús sostenible i responsable 

dels recursos 
Tipus de membres 
Són membres els ens de gestió de parcs naturals, associacions socials i culturals, 
administracions públiques...  
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa 
Membres 

- Parco della Val Troncea [Piemonte] 
- Parco Gran Bosco di Salbertrand [Piemonte] 
- Parco Orsiera Rocciavré [Piemonte] 
- Parco del Po Cuneese [Piemonte] 
- Parc Naturel Régional du Queyras [PACA] 
- Regione Piemonte 
- Centro Culturale Diocesano (Susa) [Piemonte] 
- Associazione ArTeMuDa (Salbertrand) [Piemonte] 
- La Fanfare Alta Valle Susa (Salbertrand) [Piemonte] 
- Associazione Amici di Jouvenceaux (Sauze d’Oulx) [Piemonte] 
- Groupe folklorique Aoute Doueire (Oulx) [Piemonte] 
- Associazione L’Eigo y cuento (Chiomonte) [Piemonte] 
- Groupe folklorique Bal da Sabre (Fenestrelle) [Piemonte] 
- Priorato di San Giusto di Mentoulles (Fenestrelle) [Piemonte] 
- Comitato de i Te’ Nou (Casteldelfino) [Piemonte] 
- Associazione Jer à la vilo (Casteldelfino) [Piemonte] 
- Comitato per San Lorenzo (Pontechianale) [Piemonte] 
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- Museo del Mobile dell’Alta Valle Varaita (Pontechianale) [Piemonte] 
- Associazione Soulestrèi (Sampeyre) [Piemonte] 
- Comitato di S. Spirito (Bellino) [Piemonte] 
- Association Le Costume d’Autrefois (Abriès) [PACA] 
- Association Queyras Passion (Abriès) [PACA] 
- Association Quey’racines (Arvieux) [PACA] 
- Ass. Culturelle Sociale et Sportive du Queyras (Aiguilles) [PACA] 

Regions representades Regions proposades 
- Piemonte 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Rhône-Alpes 
 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història: escartons 
Àmbits d’actuació 

- turisme 
- cultura 
- folklore 

Actuacions 
- estudis històrics 
- projecte de desenvolupament turístic (Escartons, hommes libres) 

Observacions 
La xarxa neix, com en altres ocasions, d’un projecte Interreg previ (Interreg III A Alcotra 
2000-2006). 
En un àmbit territorial similar existeix la Conférence des Hautes Vallées (Fitxa 35) 
Pàgina web 
http://www.escartons.eu
Contacte 
CASA DEGLI ESCARTONS  
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Via San Giovanni, fraz. Rivet  
10060 Pragelato (TO)  
Tel. 0122.741028  
parco.valtroncea@ruparpiemonte.it
Més informació a 
Escartons, hommes libres 
 http://www.escartons.eu
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FITXA: 53 FERRMED, ASBL 

 
Any de fundació 
2004 [agost] 
Seu 
Brussel·les [Bèlgica] 
Objectiu general 
Els objectius principals són: 

- Fomentar la implantació dels “estàndards FERRMED” en els principals eixos 
ferroviaris de mercaderies de la Unió Europea 

- Impulsar el desenvolupament de les infraestructures ferroviàries per a mercaderies tant 
en el tronc principal del Gran Eix FERRMED com en els seus dos ramals addicionals 
paral·lels i en els altres eixos Est-Oest més importants que s’hi interconnecten 

- Obtenir la declaració d’"Eix prioritari" per part de la Comissió Europea per a tots els 
ramals més importants del Gran Eix FERRMED 

- Estimular la millora dels sistemes d’explotació i la lliure competència en la xarxa 
ferroviària de mercaderies de la Unió Europea 

- Promoure nous procediments “d’utilització” de les infraestructures per a optimitzar el 
transport ferroviari i el transport combinat / intermodal de mercaderies usant el 
ferrocarril 

- Millorar la competitivitat general de la Unió Europea a través de la cadena global del 
valor afegit per mitjà de la filosofia de gestió “R+D+4i” 

Tipus de membres 
Poden incorporar-se a FERRMED totes les empreses, entitats, associacions patronals i 
professionals, cambres de comerç, ports, sindicats i institucions que estiguin interessades en 
els àmbits i objectius de l’associació. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació sense ànim de lucre (association sans but lucratif, ASBL) de legislació belga 
Membres 
A data de 31 de gener de 2007, FERRMED té 97 membres. A finals de 2007 més de 200 
empreses i institucions estan interessades i se’n preveu la seva adhesió. A finals de 2008 té 
122 membres. Per veure la llista completa: http://www.ferrmed.com/es/content/view/19/
Regions representades 

- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Murcia 
- Andalucía 
- illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Bourgogne 
- Nord-Pas de Calais 
- Lorraine 
- Renània del Nord-Westfalia 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- augment de la competitivitat de les empreses 
- connexió europea 
- sosteniment del desenvolupament sostenible 

Àmbits d’actuació 
- infraestructures ferroviàries 

Actuacions 
Es proposen i desenvolupen dos grans blocs d’actuacions: 

- Accions relatives a l’explotació i utilització de la xarxa ferroviària de la UE 
- Acciones relatives al Gran Eix FERRMED 

Observacions 
El 1986 fou creada una associació molt similar, “Asociación trans-Europa TAV Rin-Ródano-
Mediterráneo”, activa fins a mitjans de la dècada de 1990. 
FERRMED és l’acrònim de “Ferrocarril Rih-Roine-Mediterrani” i fou proposat per Rafael 
Jiménez Capdevila (òbviament per influència de l’anterior). 
La idea de promoure aquesta línia ferroviària va sorgir de l’Eurocongrés 2000. 
El Gran Eix Ferrmed  
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Pàgina web 
http://www.ferrmed.com/fr/
Contacte 
Rue de Trèves, 49 boite 7 
Bruxelles 
Belgique 
B-1040 
+ 32-2-230.59.50 
Més informació a 
FERRMED 
 http://www.ferrmed.com/fr/
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GAC Vallespir-Salines-Bassegoda FITXA: 54 
Territoire Transfrontalier Vallespir-Alta Garrotxa 

 
Any de fundació 
1995: constitució del GAC 
2006 [a Coustouges]: refundació 
Seu 
Coustouges (Costoja) [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
Cooperació transfronterera en medi ambient i turisme rural del Pirineu  
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local, comarcal i departamental 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; sense personalitat jurídica 
Grup d’Acció Concertada (GAC) [consorci de gestió] 
Membres 

- Maire de Coustouges (Ajuntament de Costoja) 
- Consell General dels Pirineus Orientals 
- Communauté de communes du Haut Vallespir 
- SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) du Haut Vallespir 
- Consell Comarcal de l’Alt Empurdà 
- Consorci Salines-Bassegoda (Associació de Municipis Salines-Bassegoda) 
- Consorci de l’Alta Garrotxa  

Regions representades 
- Catalunya  
- Languedoc-Roussillon 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 
1995 

- medi ambient 
- turisme 

2006: 
- bosc i incendis forestals 

Actuacions 
La major part de les actuacions han estat projectes Interreg 

- elaboració d’estudis per a la promoció econòmica i turística 
- elaboració de materials turístics (mapes, itineraris...) 

2006: 
- Redacció del “Plan de prévention du risque de feu de fôret” i creació del “Centre de 

Secours Vallespir” (a Ceret) 
Observacions 
L’origen de l’entitat es troba en els contactes mantinguts arran de la reclamació i construcció 
de la carretera de Maçanet de Cabrenys i Costoja, a principis dels 90. 
La refundació d’aquesta entitat es produeix a iniciativa de la MOT (Fitxa 69). 
En un àmbit territorial similar hi ha hagut des de principis de la dècada de 1990 diversos 
projectes de cooperació dels programes Interreg. 
El Consorci de Salines-Bassegoda està format per 18 municipis de Catalunya: Agullana, 
Albanyà, Avinyonet de Puigventós, Biure, Boadella i Les Escaules, Cabanelles, Cistella, 
Darnius, La Vajol, Lladó, Llers, Maçanet de Cabrenys, Navata, Pont de Molins, Sant Llorenç 
de la Muga, Terrades, Vilafant i Vilanant. 
El Consorci de l’Alta Garrotxa per 11 municipis, 3 consells comarcals i 1 diputació: 
Albanyà, Beuda, Cabanelles, Camprodon, Maçanet de Cabrenys, Montagut i Oix, Sales de 
Llierca, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç de la Muga, Tortellà i la Vall de Bianya; la 
Garrotxa, l’Alt Empordà i el Ripollès; i la Diputació de Girona. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
MUÑOZ, Xavier (2007). “Cooperación transfronteriza y medio ambiente” a DOMÍNGUEZ, 

Luis (dir.): Europa e a cooperação transfronteriça. Vigo\Porto: Eixo Atlântico do 
Noroeste Peninsular, pp.55-103 

“Coustouges – Feux de fôret: prévention transfrontalière” a L’actualité transfrontalière, 
núm,28 (juliol-agost 2006), p.2 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/newsletter/newsletter28.pdf
“Un bilan positif pour le centre de secours Vallespir” a L’Independant, 1 de juliol de 2006 
Consorci de l’Alta Garrotxa 
 http://www.altagarrotxa.org
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GEIE de la Route de Hautes Technologies de l’Europe du SudFITXA: 55 
AEIE Arc Mediterrani de les Tecnologies (AMT) 

   
Any de fundació Any de dissolució 
1987: creació de l’Association Route de 
Hautes Technologies 
1989: proposta de creació de la Route de 
Hautes Technologies de l’Europe du Sud 
1990 [1 d’octubre]: constitució AEIE 
1997: reestructuració en Arc Mediterrani de 
les Tecnologies 

2005 [gener] 

Seu 1 Seu 2 
Marseille [Bouches-du-Rhône, Provence-
Alpes-Côte d’Azur] 

València [València, Comunitat Valenciana] 

Objectiu general 
Els principals objectius són: 

- Estructurar una xarxa permanent de cooperació tecnològica interregional, de forma que 
les petites i mitjanes empreses puguin fer-ne ús per a potenciar el desenvolupament 
econòmic de cada regió 

- Sensibilitzar als agents econòmics i traslladar la problemàtica mediterrània a les 
autoritats de la Unió Europea responsables d’adoptar noves iniciatives en aquest camp 
(lobby) 

Tipus de membres 
Els membres són organismes (públics i privats) de transferència tecnològica. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès econòmic (AEIE) 
Membres 1 Membres 2 

- Instituto de Fomento [Múrica] 
- Centre Innovació i Desenvolupament 

Empresarial (CIDEM) [Catalunya] 
- Instituto de la Mediana y Pequeña 

Industria Valenciana (IMPIVA)  
- Midi Pyrenées Expansion  
- Multipole Technologique Régional 

[Llenguadoc-Rosselló]  
- Route des Hautes Téchnologies 

[PACA] 
- Centro Lombardo per lo Sviluppo 

Tecnologico e Produttivo delle Piccole 
e Medie Imprese (CESTEC) 

- Centro Estero Camere Commercio 
Piemontesi (CECCP) 

- Rete Regionalle dell’Alta Tecnología 

- Instituto de Fomento [Múrica] 
- Centre Innovació i Desenvolupament 

Empresarial (CIDEM) [Catalunya] 
- Instituto de la Mediana y Pequeña 

Industria Valenciana (IMPIVA)  
- Route des Hautes Téchnologies 

[PACA] 
- Rete Regionalle dell’Alta Tecnología 

[Toscana] 
- Consorci per al Desenvolupament 

Econòmic de les Illes Balears 
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[Toscana] 
- DITEL [Ligúria] 

Des de l’inici s’havia obert la possibilitat a Roine-Alps. 
Regions representades Regions proposades 

- Murcia 
- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Rousillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Lombardia 
- Piemonte 
- Toscana 
- Liguria 
- illes Balears 

- Rhône-Alpes 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- construcció europea 
- promoció de l’Europa del sud 

Àmbits d’actuació 
- transferència tecnològica 
- desenvolupament econòmic 
- petites i mitjanes empreses (pimes) 

Actuacions 
Oferia els següents serveis: 

- Recerca de col·laboracions per a establir acords de cooperació 
- Organització de trobades i seminaris sobre temes específics per a afavorir contactes i 

difondre informació entre els agents econòmics de les regions membres 
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- Cooperació amb la Comissió Europea per a integrar les accions de l’AMT a la política 
de la Unió Europea 

- Serveis d’obertura a nous projectes 
- Creació de una bossa d’oportunitats tecnològiques 
- Cooperació amb d’altres xarxes de diferent naturalesa vinculades als objectius comuns 

de l’AMT, creant un espai virtual d’intercanvi d’informació, idees, ofertes i demandes 
Entre les principals accions desenvolupades si inclouen la promoció tecnològica, la 
participació en programes europeus (COMETT, SPRINT, BRITE, EURAM), la transferència 
tecnològica, la cooperació transregional, juntament amb la informació, formació i ús 
d’infraestructura. 
Observacions 
La iniciativa per a la creació de la Route des Hautes Téchnologies va sorgir del Conseil 
Régional de la PACA el 1986, com un programa d’acció per a la creació d’una xarxa, 
constituïda el 1987 (Association), dels pols tecnològics únicament de la PACA, formada per 
empreses, centres de recerca i institucions públiques (estat francès, consell regional i 
col·lectivitats locals)... El 1989 es proposa crear la Route des Hautes Téchnologies du Sud de 
la France, aprofitant l’estructura del Gran Sud (Fitxa 60) i la Route de Hautes Technologies 
de l’Europe du Sud, formada per França, Espanya i Itàlia. Finalment es duu a terme la segona 
opció a nivell regional i són invitades en una primera reunió a Catalunya, Languedoc-
Roussillon, Liguria, Piemonte i Lombardia, a més de la PACA. L’associació original és 
posteriorment refundada el 1996 amb el nom de Club de l’Arche Méditerranée. 
Mapa realitzat per la Route des Hautes Téchnologies (de la PACA) a mitjans de la dècada de 
1990: 

 
Pàgina web 
 
Contacte 
IMPIVA 
Més informació a 
PONCE, Gabino (2004). “¿Cambio teconlógico o aumento de la competitividad? Las 

políticas de innovación industrial en la Comunidad Valenciana” a Ería, núm.63, pp.91-106
ZAPLANA, Eduardo (2001). “La Comunidad Valenciana ante el Arco Mediterráneo” a 

Revista Valenciana d’Estudis Autonòmics, núm.36 (monogràfic El Arco Mediterráneo en 
la Unión Europea: balance y perspectivas de futuro), pp.13-21 

RAMOS, José María (2000). “La cooperación transfronteriza de Cataluña y la Comercio 
europea” a Foro internacional, núm.160, pp.345-377 

JUAN, Jean-Claude (1991). “L’arc latin. Realité et synergies régionales” a REYNAUD, C. i 
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SID AHMED, A. (ed.): L’avenir de l’espace méditerranéen. Paris: Edisud i Crédit Mutuel 
Méditerranéen, pp.901-941 

Club de l’Arche Méditerranée 
http://www.club-arche-med.org/
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FITXA: 56 GEIE Eurosud Capital 
 
Any de fundació 
1991 [gener]  
Seu 
Marseille [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 

- crear una xarxa d’organismes financers de la Mediterrània i desenvolupar els 
intercanvis entre ambdues riberes 

- afavorir els intercanvis d’experiències i d’habilitats en matèria de capital inversió, 
afavorir la difusió de bones pràctiques i millorar els serveis  

- participar en la dinàmica financera promoguda per la Comissió Europea, particularment 
per al desenvolupament de les PIMES 

- afavorir i oferir assistència a les PIMES regionals en els seus projectes de 
desenvolupament, d’internacionalització i de col·laboració 

Tipus de membres 
Són membres: societats de capital risc 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- IRDI (Institut Régional de Développement Industriel de Midi-Pyrénées) 
- SAMENAR [de Marsella] 
- SORIDEC [de Montpeller] 
- Viveris [de Montpeller i d’Ajaccio] 
- Ligur Capital [de Gènova]  
- Marche Capital [d’Osimo] 
- SPPI (Société de Participations et de Promotion des Investissements) [de Tunísia] 
- Moussahama SPPP (Société de Participations et de Promotion du Partenariat) [del 

Marroc] 
des de 2002 

- FINALEP [d’Algèria] 
Regions representades 

- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Corse 
- Liguria 
- Marche 
- Marroc 
- Tunísia 
- Algèria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- capital risc 
- petites i mitjanes empreses 

Actuacions 
 
Observacions 
 
Pàgina web 
www.eurosud.com [no funciona] 
Contacte 
29, Cours Pierre Puget 
13006 MARSEILLE 
Tél.: (33) 04 88 66 90 07 
Fax: (33) 04 88 66 90 09 
Email : info@eurosud-capital.com
Més informació a 
Finances Mediterranee 
 http://www.financesmediterranee.com/res-eurosud.htm
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FITXA: 57 GEIE Forespir 

 
Any de fundació 
1999 [29 de juny] 
Seu Delegacions 
Toulouse [Haute-Garonne, Midi-Pyrénées] Solsona [el Solsonès, Catalunya] 

Pamplona [Navarra] 
Objectiu general 
El seu objectiu és millorar i augmentar la producció sostenible, la transformació i la 
comercialització dels productes forestals, de la fusta i dels seus derivats. De forma més 
concreta Les activitats de GEIE FORESPIR s’articulen seguint tres objectius: 

- Polític: el sector forestal-fuster pirinenc ha d’adquirir pes polític per tal de defensar 
millor els seus interessos i els dels boscos del sud d’Europa 

- Financer: una gestió col·lectiva i transfronterera coherent a nivell de massís ha de 
permetre aprofitar millor les ajudes i oportunitats comunitàries 

- Econòmic: un suport tècnic i comercial a les PIME del sector forestal-fuster ha de 
contribuir a mantenir i desenvolupar un teixit industrial competitiu en els Pirineus 

Tipus de membres 
Poder Ser membres: els operadors del sector forestal-fuster pirinenc (que representen als 
propietaris públics i privats del bosc, als transformadors de productes forestals i a les 
administracions públiques regionals corresponents a les regions representades). 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- Office National des Forêts 
- Unió de Municipis Forestals del Massís Pirinenc (UMACOFOPYR) 
- Associació Interprofessional "Les Métiers de la Forêt et du Bois en Midi-Pyrénées" 
- Centre Regional de la Propietat Forestal (CRPF) de Midi-Pyrénées 
- Federació de Cooperatives Forestals de Midi-Pyrénées 
- Cooperativa de propietaris forestals de la conca del Garona [Midi-Pyrénées] 
- Cooperativa de gestió de boscos i fustes [Midi-Pyrénées] 
- Cooperativa de silvicultors Gascons [Midi-Pyrénées] 
- Cooperativa de productors de fusta de Pyrénées Atlantiques [Aquitaine] 
- Cooperativa de forestals silvicultors Tarnais [Midi-Pyrénées] 
- Sylva Rouergue Cooperativa forestal del Aveyron [Midi-Pyrénées] 
- Cooperativa de Propietaris Forestals Silvicultors de Pyrénées-Rousillon [Languedoc-

Rousillon] 
- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
- Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. 
- ADEMAN (Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra) 
- FORESNA (Asociación Forestal de Navarra) 
- SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas S.A.) 
- Mancomunidad de municipios de Los Valles (Aragón) 

Regions representades 
- Catalunya 
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- Aragón 
- Navarra 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 
- Languedoc-Rousillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- espai forestal pirinenc 
Àmbits d’actuació 

- sector forestal 
- sector fuster 

Actuacions 
Les accions en curs concerneixen a la creació d’una base de dades, a la constitució d’una 
xarxa entre els membres, a l’anàlisi dels recursos i del teixit industrial, al seguiment dels 
mercats, al recolzament a la valoració i a la comercialització dels productes forestals i, en 
general, a la promoció del sector forestal-fuster pirinenc. 
Observacions 
 
Pàgina web 
http://perso.orange.fr/forespir/francais/presentation_forespir.htm
Contacte 
64, rue Raymond IV 
31000 TOULOUSE 
Tél : +33(0) 534 414 320 
Fax : +33(0) 561 627 683 
E-mail : geieforespir@wanadoo.fr
Més informació a 
GEIE Forespir 

                                                147

http://perso.orange.fr/forespir/francais/presentation_forespir.htm
mailto:geieforespir@wanadoo.fr


http://perso.orange.fr/forespir/francais/presentation_forespir.htm
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya 
 http://forespir.ctfc.es/ca/forespir.htm
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FITXA: 58 GEIE Groupement d’Exploitation du Fréjus (GEIE GEF) 
 
Any de fundació 
1988 [28 de setembre]: creació GIE 
2007 [1 de maig]: conversió a GEIE 
Seu 
Modane [Savoie, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
L’objectiu és l’explotació, manteniment i conservació del túnel de Fréjus. 
Tipus de membres 
Són membres les empreses concessionàries del túnel de Fréjus 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica (legislació francesa) 

estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica (legislació europea)  

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Agrupació Econòmica d’Interès Europeu 
(AEIE) 

Membres 
- Société Française du Tunnel Routier du Fréjus (SFTRF) [Modane, Roine-Alps] 
- Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus (SITAF) [Susa, Piemonte] 

Regions representades 
- Rhône-Alpes 
- Piemonte 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- túnel de Fréjus 
Àmbits d’actuació 
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- infraestructures de transport: túnels viaris 
Actuacions 

- explotació i manteniment del túnel de Fréjus 
Observacions 
En aplicació de la convenció franco-italiana del 23 de febrer de 1972 (relative à la 
réalisation du tunnel du Fréjus et à son exploitation), s’inicià a partir de 1974 la construcció 
del túnel per part d’ambdues empreses; l’obra fou finalitzada el 1980. El túnel té una 
longitud de 12’87 Km. Permet connectar les comunes de Modane (FR) i Bardonecchia (IT). 
El GEIE GEF té una concessió per 50 anys. 
Pàgina web 
 
Contacte 
Plate-forme du tunnel 
73 500 MODANE 
Tél : 04 79 20 26 00 
Fax : 04 79 20 26 10 
Més informació a 
Le tunnel Routier du Fréjus 
 http://www.sftrf.fr/web/guest/tunnel/accueil
Il Traforo del Frejus 
 http://www.sitaf.it/home.aspx?ch=3
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FITXA: 59 GIP Transalpes 

 
Any de fundació Any de dissolució 
1996 [15 de gener] 2001 [juliol] 
Seu 
Lyon [Rhône, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
El seu objectiu principal és l’elaboració d’estudis i accions relacionades amb el projecte 
ferroviari de viatgers i mercaderies de Lió-Torí. 
Tipus de membres 
Són membres administracions públiques i empreses privades. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica (legislació francesa) 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
Membres 

- Regione Piemonte 
- Conseil Régional Rhône-Alpes 
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) 
- Société du tunnel routier du Fréjus 
- Société du tunnel du Mont-Blanc 
- Société des Autoroutes Rhône-Alpes 
- Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
- Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon 

Regions representades 
- Rhône-Alpes 
- Piemonte 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport (ferrocarril) 
Actuacions 
Realització d’una vintena d’estudis aprofundits i complets sobre la gestió i desenvolupament 
dels territoris, el funcionament i articulació entre les diferents xarxes, finançament, 
explotació i els aspectes transfronterers. 
Observacions 
Inicialment el GIP Transalpes tenia la voluntat de cooperar com a mínim durant 10 anys. 
Després de la dissolució d’aquesta entitat, els seus membres van voler donar sortida als 
resultats i experiències obtingudes. Van escollir a posar a disposició la documentació més 
sovint reservada per als especialistes. Es troben disponibles a la pàgina web de l’“Espace de 
ressources documentaires sur la liaison Transalpine”:  
http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/let_transalp/index.htm
El 1995 va crear-se una entitat molt similar, el Comité pour la liaison européenne transalpine 
(Fitxa 30) 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
MOT (2002). Cooperation transfrontaliere a la frontiere franco-italienne. París: MOT 
Le projet Lyon-Turin et le GIP Transalpes 

http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/let_transalp/principal/presentation.htm
Les etudes initiees par le GIP Transalpes 

http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/let_transalp/doc/doc01.htm
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FITXA: 60 G.I.R. Maralpin (Groupe Interdisciplinaire de Réflexion sur 
les traversées sud alpines et l’aménagement du territoire 
Maralpin) 

 
Any de fundació 
1996 [14 de febrer] 
Seu 
Menton [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
El G.I.R. Miralpin té per vocació ajuntar els professors universitaris, investigadors i experts 
(de França i Itàlia), de totes les disciplines, amb l’objectiu de contribuir a l’anàlisi 
aprofundida de la problemàtica de la gestió del territori, de les infraestructures de 
comunicació i de transports, així com la protecció del medi ambient, en les zones litoral i 
maralpina (Alps mediterranis). [art.2, Estatuts] 
Tipus de membres 
Són membres les persones (a títol individual) interessades: professors universitaris, 
investigadors i experts. A més, es compta amb diferents partenaires per al desenvolupament 
de projectes concrets. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica (legislació francesa) 
Associació Llei 1901 
Membres 

- personalitats de diverses disciplines: juristes, economistes, geògrafs, biòlegs, geòlegs, 
enginyers... 

Partenaires (entre d’altres): 
- MOT (Mission Opérationnelle Transfrontalière) 
- AEVV/EGWA (Association européenne des voies vertes) 
- Conseil Régional PACA 
- Communauté d’agglomération Nice-Côte d’Azur (CANCA) 
- Communauté d’agglomération Pôle Azur Provence (CAPAP) 
- Communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF) 
- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) 
- Ville de Nice 
- Pays Verdon-Vaïre-Var 
- Communauté de Communes des Coteaux d’Azur 
- Regione Liguria 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
- Piemonte 
- Monaco 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- superació de problemàtiques comunes (urbanisme, transport i medi ambient) 
Àmbits d’actuació 

- recerca 
- gestió del territori 
- infraestructures de transport: especialment ferrocarrils i vies verdes 
- medi ambient 

Actuacions 
- organització de debats, conferències... 
- direcció de stages i recerques universitàries (memòries, tesis)  
- publicacions 
- participació en projectes i iniciatives Interreg 

Observacions 
 
Pàgina web 
http://www.gir-maralpin.org
Contacte 
GIR Maralpin 
49 Av. Cernuschi 06500 Menton 
Tel/Fax : xx33 (0)4 93 35 35 17 
gir.maralpin@wanadoo.fr
Més informació a 
G.I.R. Maralpin 
 http://www.gir-maralpin.org
GIR Maralpin 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
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FITXA: 61 Association Grand Sud 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1986 1999 [28 d’octubre] 
Seu 
Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
El seu objectiu és promoure la cooperació interregional en un marc jurídic flexible. 
Tipus de membres 
Són membres: les administracions públiques regionals 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica (legislació francesa) 
Associació llei 1901 
Membres 

- Conseil Régional du Corse (fins a 1997) 
- Conseil Régional du Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Conseil Régional du Languedoc-Roussillon 
- Conseil Régional d’Aquitaine 
- Conseil Régional du Midi-Pyrénées 

Regions representades 
- Corse 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Languedoc-Roussillon 
- Aquitaine 
- Midi-Pyrénées 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 
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- localització geogràfica respecte a París 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport (autopistes i TGV) 
- mobilitat 

Actuacions 
- elaboració d’estudis 
- actuació de lobby a favor de la línia TGV Grand Sud 

Observacions 
L’Associació Grand Sud va ser creada a iniciativa dels presidents regionals d’Aquitaine, 
Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon i Provence-Alpes-Côte d’Azur. Còrsega s’hi afegí 
després. 
L’Associació Grand Sud obrí una oficina a Brussel·les, essent una de les entitats de 
cooperació regional pioneres en fer-ho. 
L’any 1998 hi hagué eleccions regionals i en la major part de les regions es produïren canvis 
polítics. Aquests canvis comportaren que a l’any següent les regions dissolguessin 
l’associació. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
ASSOCIATION GRAND SUD (1989). Trafic autoroutier Dans le Grand Sud. Principaux 

résultats des enquêtes Origines-Destinations réalisées en 1989. Association Grand Sud: 
Aix-en-Provence 

BERNABÉU-CASANOVA, Emmanuel (2001). “Un «destin corso-sarde » dans le cadre de 
l’Union européenne? L’esquisse d’un réseau géopolitique des îles de la Méditerranée 
occidentale” a Hérodote, núm.103, pp.152-174 

BOLGHERINI, Silvia i RIEUF, Charlotte (2005). “Mutations de facto et conséquences de 
jure dans les rapports état-régions: les cas des régions Toscane et PACA” a Revue 
Internationale de Politique Comparée, vol.12, núm.2, pp.179-190 

Midi-Pyrénées 
 http://www.aer.eu/VICARDS/pays/F/MIDI.html
Liquidation de l'Association Grand-Sud - repartition du bonus de liquidation 
 http://delib.aquitaine.fr/Docs/2005/1010/DELIBERATION/D0MR2.pdf
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FITXA: 62 Grup de Treball Transfronterer Lladorre - Soulan 
 
Any de fundació 
2001 [15 de febrer] 
Seu 
Lladorre [el Pallars Sobirà, Catalunya] 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Grup de Treball o “òrgan comú sense personalitat jurídica” 
Membres 

- Ajuntament de Lladorre 
- Maire de Soulan 

Regions representades 
- Catalunya 
- Midi-Pyrénées 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 
s.d. 
Actuacions 
s.d. 
Observacions 
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Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
SECRETERÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (2006). La cooperación 

transfronteriza entre las entidades territoriales de España y Francia o Portugal. Madrid: 
Dirección General de Cooperación Autonómica 
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FITXA: 63 Grup de Treball Transfronterer Saint Girons-Sort (GTT 
SG/S) 

 
Any de fundació 
2000 [21 de setembre]: constitució 
2001 [18 de gener]: aprovació 
Seu 
Sort [el Pallars Sobirà, Catalunya] 
Objectiu general 
Els objectius principals són: 

- resoldre, per mitjà de la cooperació transfronterera, els problemes derivats de 
l’existència dels Pirineus en tant que separació física i frontera estatal 

- reforçar les relacions de bon veïnatge  
- harmonitzar les accions de cada municipi per a construir un programa eficaç al servei de 

projectes durables i coherents amb una finalitat d’èxit 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública local. També podran participar en els treballs del GTT 
SG/S segons els temes abordats: personalitats estatals o europees, experts de la funció pública 
o del sector privat, i associacions, fundacions o institucions privades. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Grup de Treball o “òrgan comú sense personalitat jurídica” 
Membres 

- Ajuntament de Sort 
- Maire de Saint Girons 

Regions representades 
- Catalunya 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- obstacles derivats d’una frontera natural (els Pirineus) i una d’estatal en la “gestión 
armoniosa y coherente del ámbito pirenaico” 

- marginalitat respecte als respectius estats 
- desenvolupament social, econòmic i cultural comú 

Àmbits d’actuació 
s.d. 
Actuacions 

- desenvolupament d’un projecte finançat per Interreg III: “El camí de la Llibertat”  
Observacions 
El conveni de cooperació té una vigència de 10 anys, després dels quals es pot renovar per 
períodes no superiors als 10 anys. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
SECRETERÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (2006). La cooperación 

transfronteriza entre las entidades territoriales de España y Francia o Portugal. Madrid: 
Dirección General de Cooperación Autonómica 

Boletín Oficial del Estado. Texto del Documento 
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2001/03304&txtle
n=1000
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FITXA: 64 Hospital Transfronterer de la Cerdanya i el Capcir  
Hôpital Transfrontalier de Cerdagne et Capcir 

 
Any de fundació 
2003 [10 de gener, Perpinyà]: signatura del protocol d’acord 
2005 [17 d’octubre]: signatura de la declaració d’intencions; constitució consorci 
2007 [19 de març, Puigcerdà]: signatura de la carta d’intencions (AECT) 
Seu 
Puigcerdà [la Cerdanya, Catalunya] 
Objectiu general 
Té dos grans objectius generals:  

- assistencial: dotar la Cerdanya d’una estructura mèdica capaç d’atendre una població 
d’uns 30.000 residents i d’uns 150.000 habitants en període turístic.  

- desenvolupament local: generació d’efectes complementaris (fixació de la població, 
suport al desenvolupament turístic, reforçament de l’economia...) 

Concretament es divideix en els següents objectius concrets: 
- Millorar la salut i l’accés als serveis sanitaris a la població de la Cerdanya i del Capcir 

trencant les barreres frontereres i entre països 
- Crear un organisme transfronterer per a la construcció i posterior gestió d’un hospital 

per a pacients aguts que doni resposta a tota la població de la Cerdanya i el Capcir. 
- Organitzar una sola cultura que integri els avantatges dels dos sistemes sanitaris. 
- Crear un hospital comú que serveixi d’eix vertebrador d’una xarxa de salut que respecti 

els drets i deures de la ciutadania de les dues parts de la frontera. 
- Garantir un Govern i una gestió única respectuosa amb els trets identitaris. 
- Emmarcar l’hospital en l’Euroregió i en els projectes europeus de futur.  

Tipus de membres 
Administració pública local, regional i estatal 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista en un 
acord interestatal; amb personalitat jurídica 

Consorci Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT) [en projecte des de 2007] 

Membres 
- Ministerio de Sanidad y Consumo (Secretaria de Sanidad) 
- Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) 
- CatSalut (Servei Català de la Salut) 
- Ajuntament de Puigcerdà 
- Consell Comarcal de la Cerdanya 
- Direction de l’Hospitalisation et de l’organisation des Soins (Ministère de la Santé) 
- Agence Régionale de l’Hospitalisation Languedoc Roussillon 
- Conseil Régional de Languedoc-Roussillon  
- Conseil General des Pyrénées-Orientales  
- Mairie de Bourg-Madame 

Hi ha possibilitats d’incorporar agents d’Andorra. 
Regions representades Regions proposades 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

- Andorra 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- necessitat real de disposar d’un nou hospital pels efectes assistencials i complementaris 
(fixació de la població, desenvolupament turístic, reforçament de l’economia) 

Àmbits d’actuació 
- Sanitat 

Actuacions 
- Constitució d’un Consorci Interadministratiu format pels alcaldes de l’Alta i la Baixa 

Cerdanya i el Capcir per a l’administració de l’hospital 
- Constitució de la “Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya”, sota el 

dret català, encarregada de les obres i l’administració 
- Construcció de l’hospital 

Observacions 
El projecte està destinat a resoldre la manca d’un hospital (urgències i obstetrícia) per a la 
població resident i turística, particularment en el cas de la francesa que l’eviti a haver de 
desplaçar-se fins a Perpinyà (a més de 100km). 
L’hospital ha de ser inaugurat el 2010. 
El 2001 i el 2003 se signen convenis per a l’atenció d’urgències i formació entre la Fundació 
Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà (FHP) i el Centre Hospitalari de Perpinyà 
Des de l’octubre de 2007 s’està treballant perquè Andorra (Ministeri de Sanitat) entri a formar 
part de l’equip de treball de l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya. Per la seva banda, 
Andorra està amb negociacions amb Midi-Pyrenées en qüestions de sanitat també. 
Un primer estudi sobre l’hospital transfronterer va ser fet per l’Eurorregió Catalunya-
Llenguador-Rosselló-Migdia-Pirineus (Fitxa 48). El conveni per a la realització d’aquest 
estudi fou signat el 1991 [19 d’octubre] entre els governs de Catalunya i del Llenguadoc-
Rosselló. 
Pàgina web 
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http://www10.gencat.net/catsalut/cerdanya/ca/index.html
http://hcerdanya.eu/
Contacte 
Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya 
Pl. Santa Maria, 1 
17520 Puigcerdà 
Més informació a 
“Le projet d’hôpital commun transfrontalier de Cerdagne et Capcir (HCT)”, a Cahiers de la 

MOT, núm.4, p.18 
“L’hôpital transfrontalier de Cerdagne et Capcir”, a Cahiers de la MOT, núm.7, p.17 
Hôpital Transfrontalier Puigcerda 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Hospital Comú Transfronterer de la Cerdanya 
 http://www10.gencat.net/catsalut/cerdanya/ca/index.html
Andorra col·laborarà en l’Hospital Transfronterer 

http://www.seudigital.cat/index.php?/200710261280/pirineus/andorra+col+laborara+e
n+l+hospital+transfronterer.html

CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/ListeCLO3.asp
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FITXA: 65 Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga  
Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) 

 
Any de fundació 
2001 [a València] 
Seu 1 Seu 2 
València [València, Comunitat Valenciana] Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Fomentar la cooperació entre les regions del Mediterrani nord-occidental, a partir d’unes 
coincidències històriques, lingüístiques, socials, i de mentalitat empresarial. Aquest objectiu 
passa per aprofitar les potencialitats i sinèrgies d’aquest gran territori estratègic, davant els 
canvis econòmics i polítics que s’estan produint a Europa en l’actualitat. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: empresaris, professionals i institucions de l’àmbit territorial de l’Euram. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació sense ànim de lucre 
Membres 
s.d. 
Regions representades Regions proposades 

- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
- Aragón 

Altres regions proposades 

- Catalunya 
- Andorra 
- Comunitat Valenciana 
- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon [Pyrénées-

Orientales] 
- Murcia 
- Andalucía [Almería] 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- similituds econòmiques i socials 
- intercanvis comercials mutus intensos 
- interdependència estructural 
- elements d’ordre històric i culturals comuns 

Àmbits d’actuació 
- economia 
- empresa 
- cooperació interregional 
- àmbit territorial de l’Euram 

Actuacions 
- creació de la Càtedra d’Estudis Econòmics, d’Empresa i Territorial (Càtedra Ignasi 

Villalonga) (juntament amb la Universitat d’Alacant), i a través d’un conveni amb la 
Xarxa Vives d’Universitats (Fitxa 87) 

- creació de l’Observatori Estadístic Euram Llenguadoc, amb la col·laboració de la 
Universitat Politècnica de València 

- organització de jornades, trobades, congressos i seminaris 
- publicació de documents 
- promoció dels Cercles Euram (cadascun dels quals amb les seves pròpies actuacions) 

Observacions 
Mapa de l’Euram segons l’IIVEE 
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Existeixen nombrosos Cercles Euram, punts de reunió on s’aborden temes d’interès per als 
empresaris d’àrees territorials determinades: Alacant- Elx, Andorra, Anoia, Bages, 
Barcelona, Camp de Tarragona, Castelló, Catalunya Nord, Empordà, Illes Balears, Lleida, 
Marina Alta, Marina Baixa, Osona, Safor, València, Vall d’Albaida i Vallès. 
Pàgina web 
http://www.iivee.org
Contacte 1 Contacte 2 
C/ San Ferran, 12. Despatx 310 
València CP 46001 
Tel. 00 34 96 315 77 99 
Fax. 00 34 96 315 51 65 
valencia@iivee.org

Rambla Catalunya, 121, 1er 2ona esc. esq 
Barcelona CP 08008 
Tel. 00 34 934 527 252 
Fax. 00 34 934 527 253 
catalunya@iivee.org

Més informació a 
IIVEE 

http://www.iivee.org
Cercle EURAM del Vallès 
 http://euramvalles.cat/
Sistema d’Informació de Transports de l’EURAM 
 http://www.mcrit.com/euram/base_dades.htm
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Institut Ramon Llull FITXA: 66 
Fundació Ramon Llull 

        
Any de fundació 1 Any de fundació 2 
2000 [18 d’abril]: signatura de l’acord de 
creació 
2002 [5 d’abril]: constitució 
 

2007 [17 desembre, al santuari de Cura 
(Algaida, Mallorca)]: acord de constitució 
(Declaració de Cura) 
2008 [31 de març, a Andorra la Vella]: acta 
de constitució 

Seu 1 Seu 2 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Palma de Mallorca [illes Balears] 

Ordino [Andorra] 

Objectiu general 
Els objectius són:  

- intensificar l’estudi, promoció i defensa de la llengua catalana. 
- fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi 

expressen.  
- vetllar pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb d’altres 

organismes i organitzacions públiques o privades. 
- ajudar a impulsar les actuacions del Consorci de l’IRL [Institut Ramon Llull] que 

coincideixin amb els objectius de la fundació. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública. 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Consorci Fundació 
Membres 1 Membres 2 

- Generalitat de Catalunya 
- Govern de les Illes Balears 

 

- Institut Ramon Llull 
- Govern d’Andorra 

15-1-09 
- Conseil Général des Pyrénées-

Orientales 
- Ajuntament de l’Alguer 
- Xarxa de Ciutats Valencianes: 

ajuntaments de Sueca, Morella, 
Gandia i Vinaròs 

Regions representades Regions possibles 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Comunitat Valenciana 
- Andorra 
- Languedoc-Roussillon 
- Sardegna 

La fundació està oberta a altres territoris de 
parla catalana: 

- Aragó 
- Múrcia 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns 
Àmbits d’actuació 

- cultura i llengua catalanes 
- indústria audiovisual 

Actuacions 
- organització d’exposicions, espectavles i cursos 
- publicació de llibres 
- participació en les fires del llibre de Guadalajara (Mèxic) i Frankfurt (Alemanya) 
- incorporació a Iberescena 
- preparació d’un pla tècnic de desenvolupament per a la indústria cinematogràfica 

Observacions 
L’any 2002 es va constituir el consorci de l’Institut Ramon Llull, format pels governs de 
Catalunya i les illes Balears. Posteriorment el govern de les illes Balears va abandonar. Es va 
tornar a incorporar el 2007, durant l’acord del santuari de Cura. 
Pàgina web 
http://www.llull.cat
Contacte 
Fundació Ramon Llull 
Museu Casa d’Areny  
Plandolit, Ordino 
Més informació a 
Institut Ramon Llull 

http://www.llull.cat  
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FITXA: 67 Intermed (Agrupación de los Puertos del Mediterráneo) 

 
Any de fundació 
1998 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Defensar els interessos dels grans ports de la Mediterrània occidental en la Unió Europea 
(especialment en front dels ports de l’Atlàntic i del mar del Nord) i oferir una alternativa 
atractiva per als fluxos comercials de i a Amèrica i Àsia, que actualment circulen a través dels 
ports de l’Europa del nord. 
Tipus de membres 
Són membres les autoritat portuàries 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- Autoritat Portuària de Barcelona 
- Port Autonome de Marseille 
- Autorità Portuale di Genova 

Regions representades 
- Catalunya 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- alta concentració d’equipaments logístics (en relació a Europa i la Mediterrània) 
- alta concentració de plataformes logístiques en els hinterlands dels ports 
- localització estratègica en les rutes de transport marítim Àsia-Europa i Àsia-Àmerica 

(via atlàntica) 
Àmbits d’actuació 

- ports marítims 
Actuacions 

- actuació com a lobby en la Comissió Europea 
- campanyes de promoció a Àsia i en companyies asiàtiques 

Observacions 
 
Pàgina web 
www.intermed-ports.org [no està activa] 
Contacte 
Intermed, Barcelona, Marseilles and Genoa Association 
Portal de la Pau, 6 
08039 Barcelona, Spain 
Tel.: +34 93 306 88 77 / 93 306 88 00 
Fax: +34 93 306 88 10 
info@intermed-ports.org  
Més informació a 
Entrevista a Joaquim Tosas 
 http://www.portualia.com/index.php?id=604&backPID=152&begin_at=80&tt_news=
31
CCLINK - Port de Barcelona 
 http://www11.apb.es/cclink/20072T/ENn15.03.pro.html
Ports of Barcelona, Marseilles and Genoa 
 http://www11.apb.es/cclink/20072T/doc/Tripticx6.pdf
 

                                                170

http://www.intermed-ports.org/
mailto:info@intermed-ports.org
http://www.portualia.com/index.php?id=604&backPID=152&begin_at=80&tt_news=31
http://www.portualia.com/index.php?id=604&backPID=152&begin_at=80&tt_news=31
http://www11.apb.es/cclink/20072T/ENn15.03.pro.html
http://www11.apb.es/cclink/20072T/doc/Tripticx6.pdf


FITXA: 68 Maison Franco-Italienne du Mont-Cenis 
 
Any de fundació 
2005 
Seu 
Lanslebourg-Mont-Cenis [Savoie, Rhône-Alpes] 
Objectiu general 
L’objectiu és la promoció turística de les valls alpines franceses (Haute Marienne-Vanoise) i 
italianes (vall de Susa i vall Cenischia). 
Tipus de membres 
Són membres les col·lectivitats locals 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Associació 
Membres 

- Communauté de communes de Haute Maurienne-Vanoise 
- Commune de Lanslebourg Mont Cenis 
- Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia 

Regions representades 
- Rhône-Alpes 
- Piemonte 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- turisme 
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Actuacions 
- gestió conjunta de l’oficina de turisme Maison du col du Mont-Cenis (Maison de Val 

Cenis)  
- elaboració de materials i activitats turístiques 

Observacions 
 
Pàgina web 
 
Contacte 
La Maison Franco Italienne 
Plan des Fontainettes - Col du Mont Cenis 
73480 Lanslebourg 
Tél : 04 79 05 86 36 
jardinalpindumontcenis@orange.fr
Més informació a 
CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/descr_action.asp?Id=9416&cl_id=2830
Site Officiel de la Commune de Lanslebourg Mont Cenis 
 http://www.lanslebourg-
montcenis.fr/page_a_partir_menu/maison_franco_italienne.htm
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FITXA: 69 Mancomunitat de la Taula del Sénia 

 
Any de fundació 
2003 [1 d’agost]: 1a reunió d’alcaldes 
2005 [10 de febrer]: acord de constitució 
2005 [17 de desembre, a Morella]: constitució 
Seu Oficines 
La Sénia [el Montsià, Catalunya] Vinaròs [Castelló, Comunitat Valenciana]  

Morella [Castelló, Comunitat Valenciana]  
Vall de Roures [Teruel, Aragón] 

Objectiu general 
Els objectius són els següents: 

- Millorar les condicions de vida dels habitants del territori 
- Promoure el desenvolupament econòmic i social de tota la zona 
- Potenciar i treure’n el màxim profit dels recursos del territori (naturals, patrimonials, 

culturals, turístics, etc.) 
- Aconseguir una millora substancial de les infraestructures i comunicacions de la zona 
- Millorar les relacions de tota mena entre els habitants dels seus pobles 
- Facilitar la coordinació educativa, sanitària i d’emergències 
- Gestió del patrimoni cultural i històric 
- Gestió de residus industrials, agraris i forestals 
- Mancomunar aquells serveis que així puguin funcionar millor 

Tipus de membres 
Són membres els ens locals (ajuntaments) 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Mancomunitat 
Membres 
Són membres 24 ajuntaments: 12 de la Comunitat Valenciana, 9 de Catalunya i 3 d’Aragón 

- Comunitat Valenciana: Vinaròs, Morella, Traiguera, Rossell, Canet lo Roig, La Jana, 
Càlig, Cervera del Maestre, Vallibona, Benicarló, la Pobla de Benifassà i Castell de 
Cabres 

- Catalunya: Alcanar, Ulldecona, La Sénia, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de 
Barberans, La Galera, Freginals i Santa Bàrbara 

- Aragón: Beseit, Pena-roja de Tastavins i Vall de Roures 
Regions representades 

- Comunitat Valenciana 
- Catalunya 
- Aragó 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en [“estos municipis i els seus habitants tenen en comú moltes 
coses i de signe ben divers”]: 

- geografia 
- història (Ilercavons, Corona d’Aragó, Bisbat de Tortosa) 
- cultura i llengua  
- aspectes sociodemogràfics (baixa renda, emigració de joves i envelliment) 
- llunyania dels centres de poder 
- dèficit d’infraestructures 

Àmbits d’actuació 
- desenvolupament econòmic 
- patrimoni 
- infraestructures de transport 
- educació 
- sanitat 
- residus 

Actuacions 
Diversos projectes i activitats: Taller de Empleo, Programa de Teleassistència, Pla Integral 
del riu Sénia, Pla d’Ocupació del riu Sénia, Inventari massís dels Ports, Conveni Ministeri 
Indústria, Conveni Ministeri Agricultura, així com diverses activitats culturals (concursos, 
mostres, trobades...). 
Observacions 
Mapa de la Mancomunitat de la Taula del Sénia 
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Pàgina web 
http://www.tauladelsenia.org/
Contacte 
Mancomunitat de la Sénia 
c/ Tortosa, núm.1 
43560 - LA SÉNIA 
Més informació a 
Mancomunitat Taula del Sénia 
 http://www.tauladelsenia.org/
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FITXA: 70 Métropole Côte d’Azur \ Riviera franco-italo-monégasque 
 
Any de fundació 
1998: estudi de creació de la xarxa 
2006: constitució 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimies, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
L’objectiu general és la dinamització de les zones industrials i d’activitat econòmica terciària, 
facilitant a les empreses l’establiment i desenvolupament d’una oferta transfronterera global i 
coherent, el desenvolupament d’una xarxa metropolitana de transports, la renovació urbana i 
la promoció cultural. 
Tipus de membres 
Administració pública local, departamental\provincial i regional, i altres organismes públics i 
privats. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Société d’Économie Mixte (SEM) 
Membres 
≈ 2000: 

- Comune de Ventimiglia 
- Provincia d’Imperia 
- Communauté d’Agglomération de la Riviera Française  

2006: 
- Giunta Regionale de Liguria 
- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Communauté d’Agglomération de Nice Côte d’Azur 
- Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis 
- Communauté d’Agglomération Pôle Azur Provence 
- Ville de Cannes 
- Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
- Université de Nice-Sophia Antipolis 
- Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nice Côte d’Azur 
- Agence d’aménagement du Département des Alpes-Maritimes 

Agents de Mònaco participen en alguns projectes. 
Regions representades 

- Prevence-Alpes-Côte d’Azur 
- Liguria 
- Monaco 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- fluxos de mobilitat quotidiana 
- fluxos internacionals (comerç, turismes, sanitat, treball...) 
- densitat de població 
- geografia (franja litoral intercalada entre espais muntanyosos intersticials) 

Àmbits d’actuació 
- desenvolupament econòmic: zones d’activitat econòmica  
- empreses 
- activitats de R+D+I 
- urbanisme i gestió del territori 
- cultura 
- serveis públics de proximitat: aigua, residus i transports 

Actuacions 
- estudis, projectes 
- desenvolupament d’equipaments estructurants 

Observacions 
L’antecedent directe d’aquesta entitat és la SEMAM \ SIDELT (Fitxa 83), de cooperació 
transfronterera entre Menton i Ventimiglia. 
Entre els principals equipaments estructurants en els que ha col·laborat hi ha la PRES 
Université Euro-Méditerranéenne (Fitxa 77) i la Communauté de santé Menton-Vintimille 
(Fitxa 32). 
Mapa de la Métropole Côte d’Azur \ Riviera franco-italo-monégasque 
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Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
ARFE (dir.) (2000). Guía Práctica de la Cooperación Transfronteriza. Granau: ARFE 
SCHNEIDER, Françoise (2006). Guide practique de la cooperation transfrontaliere. Paris: 

MOT 
“La Métropole Côte d’Azur”, a Cahiers de la MOT, núm.1, p.17 
MOT (2007). Atlas de la coopération transfrontalière. Paris: MOT 
Métropole Côte d'Azur 

http://www.alpes-
maritimes.pref.gouv.fr/sections/actions_de_letat/amenagement_du_terri/metropole_nic
e_cote/metropole_cote_d_azu/view

L'offre tertiaire supérieur sur la Côte d'Azur 
 http://www.investincotedazur.com/fr/sites-activite/fonctions-centrales.php
Métropole Côte d'Azur 

http://www.projetdeterritoire.com/spip/metropoles/fichiers/Fiches%20m%E9tropoles
%20pdf/M%E9tropole%20C%F4te%20dazur.pdf
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FITXA: 71 Mission Opérationnell Transfrontalière 

 
Any de fundació 
1997 
Seu 
Paris [Île-de-France, França] 
Objectiu general 
La MOT ofereix un nivell d’interfase entre els agents territorials i les autoritats estatals i 
europees, l’objectiu principal de la qual és ajudar a les col·lectivitats i autoritats locals a 
realitzar els seus projectes transfronterers. 
Tipus de membres 
Poden ser membres: administracions públiques estatals, regionals i locals, agrupaments 
transfronterers, empreses, xarxes (d’empreses, de parcs naturals...), agències de 
desenvolupament, sindicats... 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa 
Membres 

- Generalitat de Catalunya 
- Govern d’Andorra 
- Conseil Général des Pyrénées 

Orientales 
- Maire de Coustouges 
- Communauté d’agglomeration 

Perpignan-Méditerranée 
- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 
- Conseil Général des Alpes Maritimes 
- Communauté de communes du 

Briançonnais 
- Agglomerátion Riviera française 
- Agglomerátion Nice Côte d’Azur 
- Collectivité territoriale de Corse 
- Maire de Bastia 
- Syndicat mixte de l’aménagement de la 

Garonne 
- Conseil Régional Aquitaine 
- Conseil Général des Pyrénées 

Atlantiques 
- Eurociutat basca Bayonne-San 

Sebastián 
- Conseil Géneral de Seine-Maritime 

- Conseil Général du Pas-de-Calais 
- Conseil Régional Nord-Pas de Calais 
- Lille Métropole Communauté urbaine 
- Sydicat mixte de la côte d’Opale 
- Communauté urbaine de Dunkerque 
- Kent County Council 
- Eurométropole Lille-Kortijk-Tournai 
- Région wallone 
- Euregio Meuse-Rihn 
- Grand-Duché de Luxemburg 
- Conseil Régional Champagne Ardenne 
- Conseil Régional de Lorraine 
- Association Zukunft SaarMoselle 

Avenir 
- GLCT Regio Pamina 
- Communauté urbaine de Strasbourg 
- Conseil Général du Haut Rhin 
- Eurodistrict Trinational de Bàle 
- Maire de Mulhouse 
- Communauté de communes du Pays de 

Gex 
- République et Canton de Geneve 
- Maire d’Annemasse 
- Conférence Espace Mont-Blanc 

Regions representades 
- Catalunya 
- Andorra 
- Midi-Pyrénées 

- Nord-Pas de Calais 
- Champagne Ardenne 
- Lorraine 
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- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Corse 
- Rhône-Alpes 
- Aquitaine 
- Euskadi 
- Haute Normandie 

- Alsace 
- Franc Compté 
- Luxemburg 
- Wallonie 
- Ginebra 
- Kent 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- assistència a altres entitats de cooperació territorial, i a projectes de cooperació 
transfronterera 

Actuacions 
- assistència 
- estudis, seminaris, publicacions... 

Observacions 
La MOT, City Twins i Eixo Atlantico van constituir la xarxa EUROMOT o Xarxa Europea 
d’Autoritats Locals Transfrontereres 
Pàgina web 
http://www.espaces-transfrontaliers.org
Contacte 
 
Més informació a 
M.O.T. 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org
SCHNEIDER, Françoise (2006). Guide practique de la cooperation transfrontaliere. Paris: 
MOT 
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FITXA: 72 Nouveau Tunnel de Tende GEIE 
 
Any de fundació Any de dissolució 
1993 [26 de novembre] ≈1998 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Construcció d’un nou túnel de Tende (carretera) per a la connexió dels Alps Marítims 
(França) i Cuneo (Itàlia), en substitució del ja existent (de 1878) 
Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques regionals i les empreses públiques de 
construcció d’infraestructures 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació Econòmica d’Interès Europeu (AEIE) 
Membres 

- Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- D.D.E. des Alpes-Maritimes 
- ANAS Piemonte 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur  
- Piemonte 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- necessitat del túnel de Tende 
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Àmbits d’actuació 
- infraestructures de transport 

Actuacions 
- elaboració d’estudis 

Observacions 
Cal no confondre el Nouveau Tunnel de Tende GEIE amb la Commission 
Intergouvernementale (CIG) Nice-Cuneo (després CIG des Alpes du Sud), també creada el 
1993, i el Groupe de travail franco-italien Nouveau Tunnel de Tende, constituït el 2003, 
formats pels governs francès i italià a través dels respectius ministeris de treball. Tanmateix 
aquesta AEIE va elaborar els primers estudis encarregats pel CIG Nice-Cuneo. 
La CAFI (Fitxa 18) hi col·labora estretament.  
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
NICE ITALIE Tunnel de Tende Alpes-Maritimes 

http://www.nicerendezvous.com/FR/NICE-ITALIE-TUNNEL-DE-TENDE-ALPES-
MARITIMES-n-2090.html

Projet de loi relatif au tunnel routier de Tende 
 http://www.senat.fr/leg/pjl06-442.html
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FITXA: 73 Orquestra Simfònica Empordà-Rosselló-Llenguadoc 
 
Any de fundació 
1995 [1 de setembre, a Figueres] 
Seu 
Figueres [l’Alt Empordà, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu principal és la col·laboració entre les orquestres membres, a nivell instrumental i 
formatiu, així com la participació conjunta en una única orquestra. 
Tipus de membres 
Són membres orquestres simfòniques, i entitats relacionades. 
Modalitat i organisme de cooperació 
cooperació informal entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
entitat cultural 
Membres 

- Orquestra de Cambra de l’Empordà [de Figueres] 
- Ensemble Orchestral Perpignan Languedoc-Roussillon [de Perpinyà] 
- Patronat de l’Orquestra de Cambra de l’Empordà: Ajuntament de Figueres, Diputació de 

Girona, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal del Baix Empordà, 
Generalitat de Catalunya i Institut Català de les Indústries Culturals 

Regions representades 
- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- identitat i cultura 
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Àmbits d’actuació 
- cultura: música 

Actuacions 
- programació estable de concerts per Catalunya i la Catalunya Nord i, en menor mesura, 

per la resta dels estats espanyol i francès. 
Observacions 
Es tracta de la primera orquestra transfronterera que s’ha format a Europa entre músics de 
formacions que pertanyen a regions de dos estats diferents. 
Pàgina web 
http://www.girona.intercom.es/oce/ [no està activa] 
Contacte 
C/ Sant Pau, 6, 1er 
17600 Figueres (Girona) 
Telf: 972 670 790 
Més informació a 
COLOMER-RIBOT, Xavier (1996). “La primera orquestra transfronterera d’Europa” a 

Revista de Girona, núm.175, pp.30-33 
Centro de Documentación de Música y Danza 
http://www.mcu.es/cgi-

brs/BasesHTML/BRSCGI?CMD=VERLST&CONF=INAEMSPA.cnf&BASE=CDMR&F
MT=CDMRWPS3.fmt&DOCS=1-
15&SORT=CLDD,NOMB&QUERY=MORS.CNIC.%20FIGUERES.CLDD.%20GIRON
A.CLDE. 
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FITXA: 74 Parc européen Alpi Marittime-Mercantour 
 
Any de fundació 
1987 [10 de juliol]: acord d’agermanament 
1998: signatura de la Carta d’agermanament 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
L’objectiu és la creació d’un únic espai protegit al marge de les fronteres estatals. 
S’estableixen cinc objectius concrets: promoció d’intercanvis culturals, desenvolupament de 
projectes pedagògics comuns, protecció i promoció del patrimoni natural i cultural, foment 
del desenvolupament sostenible i creació d’una identitat transfronterera 
Tipus de membres 
Són membres els organismes d’espais protegits 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
cooperació informal entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista en 
un acord interestatal; amb personalitat jurídica 

Agermanament Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT) [en projecte, des de 2007] 

Membres 
- Parco Naturale Alpi Marittime [abans conegut com: Argentera] 
- Parc National du Mercantour 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Piemonte 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
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- afinitats culturals, religioses i lingüístiques (occità) 
Àmbits d’actuació 

- protecció d’espais naturals 
- cultura i patrimoni 
- educació 
- identitat 

Actuacions 
- reintroducció i protecció d’espècies animals (voltors, ibix...) 
- recuperació i restauració de camins en la zona fronterera (i instal·lació d’una 

senyalització comuna)  
- elaboració del “Plan d’action commun” (2006) 
- organització de col·loquis, accions científiques... 
- edició de materials didàctics, guies, mapes... 

Observacions 
L’àrea dels dos parcs havia estat una reserva de caça única (creada el 1857 pel rei Vittorio 
Emanuele II), fins que el Comptat de Niça va passar a França (el 1861). 
Mapa: 

 
És l’única entitat franco-italiana que fa un reconeixement de l’occità, parlat en el conjunt del 
territori. 
Des de 2007 està en projecte la fusió (“tentatives d’harmonisation administrative”) dels dos 
espais protegits en un de sol. 
Pàgina web 
http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/
http://www.mercantour.eu/
Contacte 
Parc national du Mercantour 
23 rue d'Italie, B.P. 1316 
06006 Nice cedex 1 
Més informació a 
MOT (2007). Atlas de la coopération transfrontalière. Paris: MOT 
Vers un parc européen 

http://www.mercantour.eu/content/section/11/157/lang,fr/
Parco delle Alpi Marittime e Parc National du Mercantour verso un Parco Europeo 
 http://www.parks.it/parco.alpi.marittime/parco-europeo.html
Ms Patrizia Rossi, Cross-border Protected Area Alpi Marittime/Mercantour 
 http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/gect/doc/rossi_ws2.pdf
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FITXA: 75 Parc Marin International des Bouches de Bonifacio 

 
Any de fundació 
1998 
2004: signatura de la declaració comuna 
Seu 
La Maddalena [Olbia-Tempio, Sardegna] 
Objectiu general 
Els objectius són: 

- preservar i donar valor a l’àmbit que constitueix les Bouches de Bonifacio 
- garantir la compatibilitat entre la preservació del medi i de les activitats humanes: pesca, 

turisme, aqüicultura... 
- valorar turísticament l’àmbit d’actuació 

Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques implicades en la gestió dels espais protegits 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica  
s.d. 
Membres 

- Ministère de l’Environnement (DIREN) 
- Collectivité Territoriale de Corse 
- Office de l'Environnement de la Corse (OEC) 
- Département de Corse-du-Sud 
- Conservatoire du Littoral 
- Maire de Porto-Vecchio 
- Maire de Bonifacio 
- Maire de Pianottoli-Caldarello 
- Maire de Figari  
- Maire de Monaccia d’Aullène 
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
- Regione Autonoma della Sardegna 
- Provincia di Sassari 
- Comune de La Maddalena 

Regions representades 
- Corse 
- Sardegna 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- medi ambient 
- espais protegits 
- turisme 

Actuacions 
- organització de col·loquis i seminaris 
- edició de materials didàctics i turístics 
- restauració de camins i patrimoni històrics 
- creació d’un centre d’acull comú 
- desenvolupament d’accions científiques en relació a la fauna marina, l’avifauna i la 

pesca 
Observacions 
L’àmbit territorial d’actuació el formen: la Reserva Natural de les Boques de Bonifacio, la 
Reserva Natural de “Tre Padule de Suartone”, els espais protegits del Conservatoire du 
Littoral i el Parc Nacional de l’arxipèlag de la Maddalena. 
Mapa del parc marítim internacional: 
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Pàgina web 
http://www.bocchedibonifacio.org/home.html
Contacte 
Comune di La Maddalena 
Piazza Garbaldi, 14 
07024 La Maddalena (SS) - ITALY 
Més informació a 
PICOUET, Patrick (2004). “La mer et le territoire des Bouches de Bonifacio” a  Actes du IVe 

Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, Université de Corse 
MOT (2007). Atlas de la coopération transfrontalière. Paris: MOT 
Le Parc marin des Bouches de Bonifacio 
 http://www.parcmarin.com/parc.php?p=pre_fr
Parc Marin International des Bouches de Bonifacio 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
ARFE (dir.) (2000). Guía Práctica de la Cooperación Transfronteriza. Granau: ARFE 
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FITXA: 76 Parc National des Pyrénées-Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido 

 
Any de fundació 
1988 [24 de setembre, a Torla (Aragón)]: signatura de la carta de cooperació (1988-98) 
1997 [6 de desembre, a Torla]: renovació de la carta de cooperació (1998-2008) 
Seu 
s.d. 
Objectiu general 
La cooperació transfronterera en els àmbits dels dos parcs nacionals, en especial pel que fa a 
la gestió comuna. Concretament, queda recollit en tres objectius: 

- protegir la natura i els paisatges 
- posar el patrimoni a disposició del públic 
- contribuir al desenvolupament sostenible 

Tipus de membres 
Són membres els organismes dels parcs nacionals i els òrgans governamentals responsables.  
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica  
s.d. 
Membres 

- Directrice de la nature et des Paysages (Ministère de l’Environnement) 
- Conseil d’Administration du Parc National des Pyrénées 
- Organismo Autónomo de Parques Nacionales 
- Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 
- Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

Regions representades 
- Midi-Pyrénées 
- Aquitaine 
- Aragón 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- unitat estructural i geomorfològica 
- patrimoni i paisatge 
- activitats econòmiques (ramaderia, intercanvis comercials) 
- història (tractats de passeries) 
- arrels lingüístiques i culturals comunes 

Àmbits d’actuació 
- protecció dels espais naturals i rurals 
- turisme 
- educació ambiental 

Actuacions 
- edició de materials didàctics, guies, mapes... 
- organització d’events (com el 40è aniversari del Parc National des Pyrénées) 
- integració política i tècnica dels òrgans de gestió dels parcs 
- creació d’un consell assessor científic comú i desenvolupament d’accions científiques 
- restauració de patrimoni històric arquitectònic 
- intercanvis escolars 

Observacions 
La cooperació va començar a partir d’un projecte Interreg IIIA, amb la signatura d’una carta 
de cooperació, que es perllongà fins a 1998. Posteriorment va reeditar-se la carta fins a 2008. 
El 1997 els dos parcs inscrigueren conjuntament una part dels seus respectius territoris a la 
llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, i ampliat el 1999, amb el nom de “Pyrénées - 
Mont Perdu”. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
“Cooperación transfronteriza franco-española. La situación actual” a Espaces 

transfrontaliers, núm.19 (juny 2005), pp.2-3 
MOT (2007). Atlas de la coopération transfrontalière. Paris: MOT 
Parc national des Pyrénées - Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Carta de cooperación 1998 – 2008 
 http://www.parc-pyrenees.com/francais/documentation/charte/espagnol.PDF
Pyrénées - Mont Perdu - UNESCO World Heritage Centre 
 http://whc.unesco.org/en/list/773
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FITXA: 77 Partenariat entre les CCI de Perpignan et de Girona 
 
Any de fundació 
2003 
Seu 
Perpignan [Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon] 
Objectiu general 
Desenvolupar una sinèrgia entre les cambres de comerç i d’indústria a partir d’una reflexió 
territorial transfronterera. 
Tipus de membres 
Són membres les cambres de comerç i indústria 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica  
Partenariat 
Membres 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan 
- Cambra de Comerç i Indústria de Girona 

Per algunes actuacions s’ha comptat amb el conjunt de les cambres de comerç de Catalunya. 
Regions representades 

- Catalunya 
- Languedoc-Roussillon 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- desenvolupament econòmic 
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- territori 
- formació i educació 

Actuacions 
- creació d’un observatori territorial transfronterer 
- creació d’una xarxa d’empreses en el territori d’actuació 
- creació del “Servei de Creació d’Empreses” (CrearCat) (http://www.crearcat.com/) 

Observacions 
 
Pàgina web 
 
Contacte 
Béatrice Carrère 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Quai de Lattre de Tassigny - BP 941 
66020 Perpignan Cedex 
beatrice.carrere@perpignan.cci.fr
Més informació a 
Partenariat entre les CCI et Perpignan et de Girona 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Interreg Cambra de Comerç de Girona 
 http://www.cambragirona.org/arees/corporacio/catala/corp06.htm
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FITXA: 78 Pirinet (Red de oficinas de turismo del Pirineo) 

 
Any de fundació 
2005 
Seu 
Benasque (Benasc, Benás) [Huesca, Aragón] 
Objectiu general 
Oferir informació especialitzada sobre els Pirineus i el turisme en aquest àmbit territorial:  
serveis, allotjaments, restauració, activitats, espais naturals, patrimoni artístic i d’altres 
recursos turístics. 
Tipus de membres 
Són membres les oficines de turisme 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica  
Xarxa 
Membres 

- Oficina de Turismo de Bertiz [Oieregi, Navarra] 
- Oficina de Turismo de Ochagavia [Ochagavía, Navarra] 
- Oficina de Turismo de Jaca [Jaca, Aragón] 
- Oficina de Turismo de Barbastro [Barbastro, Aragón] 
- Oficina de Turismo de Benasque [Benasque, Aragón] 
- Oficina de Información del Patronat Vall de Boí [Barruera, Catalunya] 
- Turisme de la Seu [la Seu d’Urgell, Catalunya] 
- Oficina Municipal de Turisme d’Olot [Olot, Catalunya] 
- Office de Tourisme d’Urrugne [Urrugne, Aquitaine] 
- Office de Tourisme de la Vellée de Baigorri “Elizondoenea” [St Etienne de Baygorry, 

Aquitaine] 
- Office de Tourisme d’Oloron Sainte Marie et de Haut-Béarn [Oloron Sainte Marie, 

Aquitaine] 
Regions representades Regions proposades 

- Catalunya 
- Aragón 
- Navarra 
- Aquitaine 

- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
- Andorra 
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Justificació de l’espai de cooperació 
s.d. 
Àmbits d’actuació 

- turisme 
Actuacions 

- oferiment d’informació 
- creació de la marca “Pirineus” 

Observacions 
La Pirinet compta amb el suport de la Comunitat de Treball dels Pirineus (Fitxa 34) 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
Turismo Benasque 
 http://www.turismobenasque.com/pirinet.asp
 

                                                195

http://www.turismobenasque.com/pirinet.asp


FITXA: 79 Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
«Université Euro-Méditerranéenne» 

 
Any de fundació 
2007 [6 de novembre, Niça]: signatura del conveni d’associació 
Seu 
Nice [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
Els objectius generals són el desenvolupament de projectes científics i comuns i l’oferta 
d’una formació pluridisciplinar particularment dins la temàtica del medi ambient i del 
desenvolupament sostenible. 
Tipus de membres 
Poden ser membres les universitats (i altres centres d’ensenyament superior) públics i privats, 
regionals i estatals. També poden associar-se els partenaris de les universitats membres, així 
com les col·lectivitats locals, empreses, pôles de compétitivité i districts industriels, i 
associacions. 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

estructura autònoma de cooperació prevista en 
un acord interestatal; amb personalitat jurídica 

Associació (pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur) 

Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
(AECT) [en projecte] 

Membres 
2007 [6 de novembre]: 

- Université Nice Sophia Antipolis 
- Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) 
- Université de Sud–Toulon Var 
- Université de Corse Pascal Paoli 

2008 [28 de març]: 
- Università di Torino 
- Università degli Studi di Genova 

S’ha convidat també a les universitats que formen el PRES «Aix-Marseille Université», el 
Centre Scientifique de Monaco, la Université Internationale de Monaco i la Université 
franco-italienne en Rhône-Alpes 
Regions representades Regions proposades 

- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Corse 
- Île de France 
- Piemonte 
- Liguria 

- Mònaco 
- Rhône-Alpes 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- iniciatives de cooperació anteriors 
- localització geogràfica estratègica en l’àrea euromediterrània i euroregional 
- potencial en activitats de recerca 
- herència intel·lectual i artística 

Àmbits d’actuació 
- formació i mobilitat universitària 
- recerca i desenvolupament tecnològic 

Actuacions 
 
Observacions 
El 2006 l’estat francès va legislar sobre la creació de Pôles de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PRES). 
Col·labora estretament amb l’Eurorégion Alpes-Méditeranéen (Fitxa 50) 
Pàgina web 
http://portail.unice.fr/jahia/page8642.html
Contacte 
Jean-Marc CHNEIDER, Chargé de projets  
Tél. 04 92 07 66 25  
Jean-Marc.CHNEIDER@unice.fr
Més informació a 
P.R.E.S. Euro-Méditerranéen 
 http://portail.unice.fr/jahia/page8642.html
Lancement du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) « Université Euro-
Méditerranéenne » 

http://portail.unice.fr/actualite-direct/index.php/2007/11/06/248-lancement-du-pole-
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de-recherche-et-denseignement-superieur-pres-universite-euro-mediterraneenne
L’actualité transfrontalière, núm.41 (maig de 2008) 
Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES)  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20724/les-poles-recherche-
enseignement-superieur.html
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FITXA: 80 Quatre Motors per a Europa 

 
Any de fundació 
1988 [9 de setembre, Sttutgart]: signatura de l’acord de cooperació 
Seu 1 Seu 2 
Sttutgart [Baden-Württemberg] Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Seu 3 Seu 4 
Milano [Milano, Lombardia] Charbonnières-les-Bains [Rhône, Rhône-

Alpes] 
Objectiu general 
Els seus objectius generals busquen enfortir les relacions entre les quatre regions i formar part 
dels procés d’unificació europea. Concretament els Quatre Motors per a Europa persegueixen 
dos objectius principals:  

- suportar la internacionalització de les regions membres, a través de l’intercanvi 
d’experiències i la posada en marxa de cooperacions, contribuint a la 
internacionalització de les seves empreses, universitats i altres associacions, 

- la participació activa en la creació d’una Europa de la proximitat. 
Més concretament s’estableix també: 

- millorar les infraestructures de les quatre regions, especialment en l’àmbit de les 
comunicacions i telecomunicacions 

- intensificar la col·laboració en matèria de R+D+I 
- comptar amb una representació recíproca d’interessos en les activitats econòmiques i 

científiques fora d’Europa 
- cooperar en el sector d’ajuda al desenvolupament 
- intensificar la col·laboració en els camps de la cultura i l’art 

Tipus de membres 
Són membres l’administració pública regional i, puntualment, altres tipus d’institucions  
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Associació de cooperació 
Membres 

- Generalitat de Catalunya 
- Conseil Régional de Rhône-Alpes 
- Giunta Regionale de Lombardia 
- Land Baden-Württemberg 

Puntualment s’ha permès l’associació d’altres regions europees, així com el desenvolupament 
d’accions bilaterals o trilaterals. Les Regions que s’associen de forma regular als treballs dels 
Quatre Motors per a Europa són: 

- Flandes (Bèlgica) 
- País de Gal·les (Regne Unit) 
- Malopolska (Polònia) 
- Ontario (Canadà) 

També puntualment s’ha comptat amb altres socis: 
- Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO) 
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- Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI) 
- Consorci per a la Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) 
- Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 
- Patronat Català pro Europa (PCPE) 
- Institut Ramon Llull 

Regions representades 
- Catalunya 
- Rhône-Alpes 
- Lombardia 
- Baden-Württemberg 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- posició alta en la jerarquia regional europea 
Àmbits d’actuació 

- promoció econòmica 
- cultura  
- esport 
- política europea 
- universitat (mobilitat d’estudiants) 
- recerca i ciència, innovació i desenvolupament tecnològic 

Actuacions 
Creació de quatre grups de treball (presidits, cada un d’ells, per una de les regions membres). 
Tenen com a objectiu principal l’elaboració de xarxes de cooperació entre els diferents socis, 
principalment en les àrees següents: economia; recerca i ciència, medi ambient, i educació, 
joves i esport. 
Observacions 
L’originalitat de la col·laboració dels “Quatre Motors per a Europa” resideix en el fet que no 
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comparteixen cap frontera directa. 
La primera denominació dels “Quatre Motors per a Europa” fou “Four Driving Forces for 
Europe”. 
L’origen d’aquesta associació es troba en una sèrie d’acords bilaterals entre les regions 
vigents entre 1986 i 1988. 
Pàgina web 
http://www.4motors.eu/
Contacte 
Catalunya: 
Secretaria de Relacions Internacionals 
Via Laietana 14 
08003 Barcelona 
Tél. (34) 93 567 63 74 
Fax. (34) 93 567 63 71 
Més informació a 
EUROPEAN PARLIAMENT (1992). Legal aspects on transfrontier cooperation between 

public educational or research establisments. Luxemburg: European Parliament 
BELTRÁN, Susana (2007). “La cooperación transfronteriza e interterritorial: un clásico 

renovado” a REAF, núm.4/2007, pp.215-246 
RAMOS, José María (2000). “La cooperación transfronteriza de Cataluña y la integración 

europea” a Foro internacional, núm.160, pp.345-377 
Quatre Motors per a Europa 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-
Vicepresidencia/menuitem.d3ac14d0a7926da7b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=97b4af
d8608b9110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=97b4afd8608b9110Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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FITXA: 81 Red de Ciudades C-6 - Reseau de Villes C-6 

 
Any de fundació 
1990 [12 de setembre, a Barcelona]: establiment 
1991 [a València]: signatura acord 
1997: constitució com a AEIE 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
L’objectiu general de la Xarxa C6 és posar en comú l’experiència i èxits de cada una de les 
ciutats i, per extensió, de les regions, de fer jugar la seva complementarietat amb la finalitat 
de dinamitzar l’Europa del Sud i dotar-la d’un nou impuls. 
Tipus de membres 
Són membres: administració pública local 
Modalitat i organisme de cooperació 1 Modalitat i organisme de cooperació 2 
acord o conveni de cooperació entre agents 
subestatals; sense personalitat jurídica 

estructura de cooperació de facto; amb 
personalitat jurídica 

Xarxa Agrupació econòmica d’interès europeu 
(AEIE) 

Membres 
- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de Palma de Mallorca 
- Ajuntament de València 
- Ayuntamiento de Zaragoza 
- Maire de Montpelier 
- Maire de Toulouse 

El 2000 es va plantejar estendre la xarxa a les capitals regionals de la Prevença-Alps-Costa 
Blava (Marsella) i de les regions del nord d’Itàlia, sense especificar quines (com a mínim 
Gènova i Torí). L’ajuntament de Tolosa no va estar-hi d’acord i s’abandonà la idea. D’altra 
banda, l’ajuntament de Nàpols havia mostrat interès en incorporar-s’hi també. 
Regions representades Regions proposades 

- Catalunya 
- Illes Balears 
- Comunitat Valenciana 
- Aragón 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 

- Campania 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Piemonte 
- Liguria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- història 
- geografia (capitalitat regional) 

Àmbits d’actuació 
- economia 
- ciència (sistema universitari) i tecnologia 
- turisme  
- cultura 
- infraestructures de transport i comunicacions 
- equipaments 
- medi ambient 

Actuacions 
Creació de quatre comissions temàtiques: 
1\ Transports:  

- balanç sobre els enllaços aeris; augment i organització dels serveis diaris 
- elaboració del Llibre blanc de les comunicacions terrestres 
- participació en el desenvolupament de les xarxes de gran velocitat 

2\ Cultura:  
- elaboració d’una agenda dels 10 esdeveniments més importants de cada ciutat 
- elaboració d’un anuari de les personalitats culturals (públiques i privades) de cada 

ciutat 
3\ Turisme: 

-  elaboració del llibre: Ciudades culturales, paseos en color. Análisis, diagnóstico y 
plano de promoción turística de la red C6  

- organització de workshops  
4\ Medi ambient: 
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- elaboració del Libro verde sobre el medio ambiente en la Red C6 
- iniciació d’un programa educatiu sobre medi ambient 

Observacions 
La proposta de creació de la Xarxa C-6, plantejada des de l’Ajuntament de Barcelona, està 
influïda per l’anomenada “Xarxa d’Eurociutats”, integrada per unes 40 ciutats d’Europa. 
L’acte de constitució a València, el 1991, va dur-se a terme a la Llotja de València sota un 
retrat de Jaume I. Va ser un acte molt simbòlic, ja que Jaume I va néixer a Montpeller, educat 
a Montsó (Aragó), nomenat compte i rei a Barcelona, i conqueridor de València i Mallorca. 
Actualment es troba en una mena de “letargia” política (la darrera reunió executiva va ser 
l’any 2001, a Barcelona). Just abans de les eleccions comunals franceses de 2008, 
l’ajuntament de Tolosa va mostrar interès en reprendre l’activitat. Per la seva banda, des de 
Barcelona s’ha plantejat la conveniència d’inserir la xarxa en l’Euroregió Pirineus-
Mediterrània (Fitxa 49), dotant-la de més legitimitat i eficàcia en el marc d’un projecte 
compartit. Aquesta opinió ha estat donada tant per representants de la C-6 com de l’EPM. 
Malgrat constituir-se com a AEIE l’any 1997, l’any 2001 es va plantejar el canvi d’estructura 
formal, ja que aquesta havia convertit la Xarxa en una entitat força rígida i, a més, no els 
permetia optar a alguns fons europeus. 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
DÍEZ, José A. i PINAZO, Javier (2005). “La Euroregión Pirineos-Mediterráneo: una 

evaluación estratégica” a Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió 
Ceriol, núm.52-53, pp. 131-153 

HARGUINDÉGUY, Jean-Baptiste (2004). “La coopération transfrontalière franco-espagnole 
face à ses contradictions” a Revue Études internationales, vol.XXXV, núm.2, pp.307-322 

MORATA, Francesc (1995). “L’Eurorégion et le réseau C-6. L’émergence du 
suprarégionalisme en Europe du Sud?” a Pôle Sud, núm.3, pp.117-127 

MORATA, Francesc (2005). “Les euroregions: experiències i aprenentatges per a la 
l’Euroregió Pirineus-Mediterrània” 

 http://www.recercat.net/bitstream/2072/4943/1/IUEE%2520WP%2520Morata.pdf
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

Réseau C6 
http://www.toulouse.fr/fr-32/toulouse-ma-ville-1/relations-internationales-11/reseau-
c6-259.html
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FITXA: 82 Red Europea de Territorios Corcheros (RETECORK) 

 
Any de fundació 
2006 [14 d’octubre, Palafrugell]: acord de creació 
2007 [20 d’abril, Cassà de la Selva]: constitució 
Seu 
Palafrugell [el Baix Empordà, Catalunya] 
Objectiu general 
Té tres objectius principals: 

- defensar els interessos dels territoris surers, amb l’objectiu de contribuir al seu 
desenvolupament sostenible des d’una perspectiva socioeconòmica, cultural, urbana i 
ambiental 

- assegurar que l’activitat surera continuï sent un important recurs de desenvolupament 
local 

- establir estratègies conjuntes de treball en l’àmbit de la promoció econòmica, el foment 
de l’ocupació i de la competitivitat, l’obertura recíproca dels mercats internacionals i la 
cooperació al desenvolupament 

Tipus de membres 
Poden ser membres: les administracions pública local, provincial i regional; també patronals, 
sindicats, cambres de comerç, universitats, centres educatius, organismes de recerca, 
agències de desenvolupament local i regional, entitats ambientalistes, etc. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa 
Membres 
Espanya: 

- ajuntaments: Palafrugell, Cassà de la Selva, Llagostera, Calonge, Los Barrios, Sant 
Feliu de Guíxols, Mont-ras, Eslida, San Vicente de Alcántara 

- Consell Comarcal Baix Empordà 
- Diputació de Girona 
- Associació de Municipis Salines-Bassagoda 
- Mancomunidad de Municipios Sierra de San Pedro 
- Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK) 
- Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR) [Extremadura] 
- Consorci Forestal de Catalunya 
- GDR Los Alcornocales [Andalusia] 

Portugal 
- Ajuntaments: Coruche, Silves, Vendas Novas, Seixal, Benavente, Chamusca, Grândola, 

Portalegre, Avis, Arraiolos, Mora, Montemor-o-Nova 
- União dos Sindicatos do Distrito de Évora 
- Associação Portuguesa de Cortiça (APCOR) 
- APFC - Associação de Produtores Florestais 

Itàlia: 
- Ajuntaments: Calangianus, Luras, Pattada, Berchidda 
- Comunita Montana Alta Gallura 

França:  
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- Maire de Vivès 
- Institut Méditérranéen du Liège 

En una primera fase la xarxa està oberta només a la Mediterrània occidental europea: les 
regions d’Espanya (s’especifica Castella-la Manxa i Castella i Lleó), França, Itàlia i Portugal. 
En una segona fase, a la resta d’estats d’Europa; i finalment al Magreb (Marroc, Algèria i 
Tunísia). 
Regions representades Regions proposades 

- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 
- Extremadura 
- Andalucía 
- Alentejo 
- Algarve 
- Sardegna 
- Languedoc-Roussillon 

- Castilla-la Mancha 
- Castilla y León 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- garantir la continuïtat de l’activitat 
Àmbits d’actuació 

- activitat surera 
Actuacions 

- accions de lobby 
Observacions 
L’origen de la Xarxa es troba en la primera trobada de territoris surers, celebrada a 
Palafrugell els dies 13 i 14 d’octubre de 2006. Durant les jornades es va aprovar la Carta de 
Palafrugell, que promou la constitució d’una associació de col·lectivitats sureres a nivell 
europeu. 
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Pàgina web 
http://www.retecork.org/
Contacte 
Ajuntament de Palafrugell 
C/ Cervantes, 16 
17200 Palafrugell 
T. + 34 972 61 31 00 
retecork@retecork.org
Més informació a 
Red Europea de Territorios Corcheros 
 http://www.retecork.org/
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FITXA: 83 Regioni Centro Italia (Le Regioni del Centro Italia al centro 
dell'Europa) 

 
Any de fundació 
1999 [10 de març] 
Seu 
Brussel·les [Bèlgica] 
Objectiu general 
Els objectius principals són: 

- oferir informació actualitzada diàriament a les entitats locals i regionals, institucions, 
empreses, associacions i particulars sobre les polítiques, activitats, esdeveniments i 
oportunitats de finançament de la Unió Europea. 

- assegurar una posició reforçada de les regions centrals d’Itàlia a la Unió Europea 
Tipus de membres 
Són membres els governs regionals. 
Modalitat i organisme de cooperació 
s.d. 
s.d. 
Membres 

- Regione Abruzzo 
- Regione Lazzio 
- Regione Marche 
- Regione Toscana 
- Regione Umbria 

Regions representades 
- Abruzzo 
- Lazzio 
- Marche 
- Toscana 
- Umbria 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- teixit productiu comú (basat en les petites i mitjanes empreses) 
- difusió del patrimoni cultural local 
- entorn natural 
- turisme (recurs econòmic i estratègic del futur desenvolupament) 

Àmbits d’actuació 
- lobby 
- política europea 

Actuacions 
- constitució de l’empresa RECIS S.A. (Regioni Centro Italia Servize) 
- publicació d’un revista (Regioni Centro Italia) amb diverses informacions sobre la UE 

Observacions 
Aquesta associació està basada en la Legge 52/1996 que reconeix a les regions el dret a obrir 
les seves oficines en relació amb les institucions de la UE i trobar el camí més curt per a 
obtenir els fons disponibles per al desenvolupament local. 
Pàgina web 
www.regionicentroitalia.org [inoperativa] 
Contacte 
RECIS S.A 
Rond Point Schuman 6 
B-1040 Bruxelles 
Tel. (32 2) 286 85 10 
Fax (32 2) 286 85 18 
recis@regionicentroitalia.org
Més informació a 
Regioni del Centro Italia in Europa. Programmi europei 

http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=266
Centro-italia-europa – ISTITUZIONI 

                                                209

http://www.regionicentroitalia.org/
mailto:recis@regionicentroitalia.org
http://istruzione.umbria.it/id.asp?id=266


http://www.friuliimprese.it/cnt_articles.php~articolo~~~289~~Regioni+e+unione+eur
opea~~categoria~~~3.html
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FITXA: 84 Réseau Littoral Méditerranéen (RLM) 

 
Any de fundació 
1992: acord de formació 
1999: entrada en funcionament 
Seu 
descentralització en comitès regionals 
Objectiu general 

- avaluar la qualitat del medi litoral en les seves diverses components química, física i 
ecològica 

- aportar ajuda en la presa de decisions en matèria d’ordenació del territori, usos del sòl i 
protecció del medi 

- planificar d’acord a la gestió del medi litoral 
- seguir i avaluar les accions desenvolupades 
- sensibilitzar i comunicar 

Tipus de membres 
Poden ser membres tots els agents públics i privats amb responsabilitats dins de la gestió de 
la qualitat de les aigües litorals de la mediterrània francesa. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Association Loi 1901 
Membres 

- Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
- Association pour la gestion de l'étang et son environnement – APOGEE 
- Cellule Qualité des Eaux Littorales de Corse du Sud - DDE de Corse du Sud 
- Cellule Qualité des Eaux Littorales de Haute-Corse - DDE de Haute-Corse 
- Cellule Qualité des Eaux Littorales des Bouches du Rhône          
- Cellules Qualité des Eaux Littorales Languedoc-Roussillon 
- Cellules Qualité des Eaux Littorales Provence-Alpes-Côte d'Azur          
- Conseil Général du Var 
- Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- DDASS – 06 
- DDASS – 11 
- DDASS - 30 
- DDASS – 34 
- DDASS - 66          
- Direction de la Solidarité et de la Santé de Corse 
- Direction Interrégionale des Affaires Maritimes de Méditerranée          
- Direction Régionale de l'Environnement de Corse 
- Direction Régionale de l'Environnement Languedoc-Roussillon 
- Direction Régionale de l'Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur 
- Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Corse  
- Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales 

Languedoc-Roussillon          
- Directions Régionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales Provence-

Alpes-Côte d'Azur          
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- DRASS - Languedoc-Roussillon 
- DRASS - PACA   
- GIPREB 
- GIS Posidonie 
- Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
- Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 
- Institut National des Sciences de l'Univers 
- Office de l'Environnement de la Corse 
- Port Autonome de Marseille 
- Préfecture de Région Maritime de Toulon          
- Région Languedoc Roussillon  
- Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon 
- SIAT (Syndicat Intercommunal de l'Aire Toulonnaise) 
- SIVOM du Littoral des Maures 
- Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée 
- Ville de Marseille 

Regions representades 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Languedoc-Roussillon 
- Corse 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- localització geogràfica (regions riberenques de la Mediterrània) 
Àmbits d’actuació 

- medis litoral, marítim i de les llacunes 
Actuacions 

- creació de xarxes complementàries amb objectius més concrets i operacionals (com la 
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Réseau Intégrateurs Biologique o le Réseau de Suivi Lagunaire) 
- definició d’indicadors ecològics i realització d’estudis específics 
- elaboració d’una plataforma de modelització: el Système d'Evaluation de la Qualité des 

Milieux Littoraux o " SEQ Littoral " 
Observacions 
 
Pàgina web 
http://siecorse.eaurmc.fr/rlm/index.php
Contacte 
 
Més informació a 
Le Réseau Littoral Méditerranéen 
 http://siecorse.eaurmc.fr/rlm/a-propos/rlm.php
Charte du Réseau Littoral Méditerranéen (RLM) 
 http://siecorse.eaurmc.fr/rlm/a-propos/charte-rlm.php
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FITXA: 85 Réseau Transfrontalier d'Agents de Développement Local 
(Aragón-Midi-Pyrénées) 

 
Any de fundació 
2002 
Seu 
Zaragoza [Zaragoza, Aragón] 
Objectiu general 
Els objectius són: 

- reforçar les relacions entre els agents de desenvolupament local i rural, i entre aquests i 
les universitats que treballen aquest tema  

- reforçar les relacions entre els cursos en desenvolupament rural en la zona 
transfronterera d’Aragó i Midi-Pyrénées 

Tipus de membres 
Poden ser membres les agències de desenvolupament local, les administracions públiques i 
les universitats. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Associació 
Membres 

- Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
- Réseau des Agents de Développement Local des Hautes-Pyrénées 
- Université de Toulouse Le Mirail 
- Centre d'Études de l'Ariège 
- Comité Bassin d’Emploi de Comminges (CBE de Comminges) 
- Universidad de Zaragoza 
- Red Aragonesa de Desarrollo Rural (RADR) 

Regions representades 
- Aragón 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges en la modalitat i organisme de cooperació 
Àmbits d’actuació 

- desenvolupament local 
- recerca 
- formació 

Actuacions 
- diversos intercanvis, estudis 
- projecte Interreg “Territoria Universitates” 

Observacions 
Mapa de l’àmbit territorial d’actuació 
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Amb anterioritat a la formació de la xarxa ja existien contactes entre els diferents agents 
Pàgina web 
http://www.aragonrural.org/territoria/index.htm
Contacte 
Mateo Andrés (Gerente de RADR) 
Javier Blasco 
coordinacion@aragonrural.org 
Tel. +(34)-976-204514 
Fax +(34)-976-390301 
Més informació a 
CNCD 
 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncd/consult/descr_action.asp?Id=386&cl_id=171
Territoria Universitates 
 http://www.aragonrural.org/territoria/index.htm
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Société d’Économie Mixte des Alpes Maritimes (SEMAM) FITXA: 86 
Syndicat Intercommunal pour le Développement Économique 
Local Transfrontalier (SIDELT) 

 
Any de fundació 
1990 
1993: refundació en SIDELT 
Seu 
Menton [Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur] 
Objectiu general 
La seva principal tasca consisteix en adoptar un programa de treball i dirigir la cooperació 
transfronterera de veïnatge (Coopération Transfrontalière de Proximité, CTP), l’objectiu de 
la qual és construir un territori transfronterer mitjançant la planificació conjunta i les 
iniciatives de desenvolupament. 
Tipus de membres 
Són membres les administracions públiques locals (ajuntaments) 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Societat d’economia mixta (SME) 
Membres 

- Maire de Menton 
- Comune de Ventimiglia 

1993: 
- Maire de Villefranche-sur-Mer 

Regions representades 
- Liguria 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- avantatges de la modalitat i organisme de cooperació 
- construcció d’un espai transfronterer 

Àmbits d’actuació 
- serveis públics (abastament d’aigua, tractament de residus...) 
- sanitat 
- urbanisme 
- desenvolupament econòmic 
- serveis laborals 
- recerca, desenvolupament tecnològic i innovació 

Actuacions 
- construcció del “Centre d’Innovació d’Economia” transfronterer (Trans BIC Riviera) 
- fundació d’un centre universitari i un institut tecnològic universitari franco-italià 
- tractament conjunt de residus sòlids urbans 
- harmonització dels plans de desenvolupament urbanístic 
- posta en funcionament i coordinació d’un EURES, que dóna lloc a l’Eures-T Eurazur 

(Fitxa 44) 
- establiment d’acords per a l’ús comú dels serveis sanitaris 

Observacions 
L’acord de Menton/SEMAM (1990) es va signar en combinació amb la cimera per a la 
cooperació transfronterera firmada a nivell regional entre la província d’Imperia i el 
departament dels Alps-Marítims. Posteriorment, el 1991, els municipis de Menton i 
Ventimiglia van signar el “Protocole d’intention sur la coopération transfrontalière de 
proximité”. 
Els acords establerts en matèria de cooperació sanitària dugueren a la creació de la 
Communauté de santé transfrontalière Menton – Vintimille (Fitxa 32). 
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Pàgina web 
 
Contacte 
SEMAM 
Agence de Menton, Agora 
Rue de la République, 12 A 
F-06500 Menton 
Tel: +33 - 93 - 28 58 36 
Més informació a 
ARFE (dir.) (2000). Guía Práctica de la Cooperación Transfronteriza. Granau: ARFE 
MUÑOZ, Xavier (1995). Les polítiques europees de cooperació transfronterera. El context 

normatiu, institucional i de finançament als Pirineus Orientals. Vilassar de Mar: Oikos-
Tau 

MOT (2007). Atlas de la coopération transfrontalière. Paris: MOT 
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FITXA: 87 Territoire transfrontalier Vallée de la Garonne 
 
Any de fundació 
2000 [17 de juny, Vielha]: signatura del protocol d’acord 
Seu 
Vielha [era Val d’Aran, Catalunya] 
Objectiu general 
L’acord de cooperació pretén definir els principis d’una gestió global i concertada del Garona 
(Vall d’Aran i Alta Garona), per a la que s’ha de: conèixer millor el Garona i compartir 
aquest coneixement i valoritzar i protegir el riu. 
Tipus de membres 
Són membres l’administració pública. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
s.d. 
Membres 

- Generalitat de Catalunya 
- Conselh Generau d’Aran 
- Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne 

Regions representades 
- Catalunya 
- Midi-Pyrénées 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- geografia física: la Garona 
- unió històrica, cultural i humana 
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Àmbits d’actuació 
- rius 
- medi ambient 

Actuacions 
- diversos projectes finançats a través del programa Interreg IIIA 

Observacions 
D’ençà el 1992, el Conselh Generau dera Val d’Aran té establerts diferents acords de 
cooperació per a projectes Interreg. Així, per exemple, el 1992 juntament amb la 
Communauté de communes de Comminges (Haute Garonne) desenvolupen un projecte de 
promoció turística. 
Pàgina web 
http://www.garona-i-garonne.com/
Contacte 
 
Més informació a 
“Cooperación transfronteriza franco-española. La situación actual” a Espaces 
transfrontaliers, núm.19 (juny 2005), pp.2-3 
Vallée de la Garonne, un territoire transfrontalier 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
Vallée de la Garonne, un territoire transfrontalier 
 http://www.garona-i-garonne.com/
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FITXA: 88 Túnel del Perthus AEIE 
 
Any de fundació 
2003: constitució 
2005: aprovació 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
Els objectius generals són: 

- projecció del túnel del Pertús 
- perforació i construcció del túnel del Pertús 

Tipus de membres i de col·laboració 
Són membres empreses relacionades amb la construcció i concessionàries d’infraestructures 
de transport. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Agrupació econòmica d’interès europeu (AEIE) 
Membres 

- Eiffage [Asnières-sur-Seine (Île-de-France)], a través de la filial Eiffage Travaux 
Publics Mediterranée\APPIA Aude Roussillon [Saleilles i Narbonne (Languedoc-
Roussillon)] 

- ACS-Dragados [Madrid] 
- Tp Ferro Concesionaria,S.A. [Figueres (Catalunya)] 

Regions representades 
- Catalunya 
- Madrid 
- Llenguadoc-Rosselló 
- Île-de-France 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- construcció del túnel 
Àmbits d’actuació 

- infraestructures de transport: construcció de túnels 
Actuacions 
Estudis i construcció del túnel, entre el 2005 i el 2007. El túnel té una longitud de 8,2 Km, 
dels quals 7,3 són en territori francès. 
Observacions 
1/ L’empresa Tp Ferro Concesionaria, S.A. (formada equitativament amb capital de les 
empreses Eiffage i ACS-Dragados, les mateixes empreses que formen l’AEIE) tenen la 
concessió per a la construcció i gestió del tram de la línia de TGV entre Figueres i Perpinyà 
(de 44’4 Km) (la “secció internacional” de la línia Madrid-Perpinyà) per a un període de 50 
anys. 
Un primer estudi sobre el traçat de la línia de TGV Barcelona-Perpinyà-Montpeller, en el que 
es contemplava el tram Figueres-Perpinyà, va ser fet per l’Eurorregió Catalunya-Llenguadoc-
Rosselló-Migdia-Pirineus (Fitxa 48). 
Pàgina web 
 
Contacte 
 
Més informació a 
Eiffage - Histoire du 8ème groupe européen de la construction et des concessions 
 http://www.eiffage.fr/cms/le-groupe-eiffage/histoire.html
TP Ferro finaliza mañana las obras del Perthus de la línea del AVE entre Figueres (Girona) y 
Perpignan (Francia) 
 http://www.lukor.com/not-esp/locales/0711/22175925.htm
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FITXA: 89 Xarxa de Cambres de Comerç de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània 

 
Any de fundació 
2005 [10 de novembre, a Palma de Mallorca]: declaració conjunta 
Seu 
Barcelona [el Barcelonès, Catalunya] 
Objectiu general 
La posada en marxa d’una xarxa estable de Cambres de Comerç persegueix integrar una 
plataforma d’actuació comuna per a la promoció exterior conjunta, la potenciació del mercat 
interior i la transferència d’experiències entre els seus membres. És així com les Cambres 
volen impulsar l’Euroregió Pirineus Mediterrània, tot donant suport a les empreses presents. 
Tipus de membres 
Són membres les cambres de comerç, indústria i navegació, així com les cambres regionals i 
els consells de cambres de les regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 
Modalitat i organisme de cooperació 
acord o conveni de cooperació entre agents subestatals; sense personalitat jurídica 
Xarxa de cooperació 
Membres 

- Aragón: Huesca, Teruel i Zaragoza 
- Catalunya: Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de 

Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa, Valls, Consell de Cambres de 
Catalunya 

- Illes Balears: Mallorca, Eivissa i Formentera i Menorca 
- Languedoc-Roussillon: Alès, Béziers, Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, Lozére, 

Montpellier, Narbonne, Nimes, Perpignan, Sète-Frontignan-Méze, Chambre Régionale 
Languedoc-Roussillon 

- Midi-Pyrénées: Albi, Ariège, Castres-Mazamet, Gèrs, Lot, Millau Saint-Affrique 
Rocafort, Montauban i Tarn i Garoa, Rodez, Villefranche i Espalion, Tarbet et Hautes-
Pyrénées, Toulouse, Chambre Régionale Midi-Pyrénées 

Regions representades 
- Aragón 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Midi-Pyrénées 
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Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a posteriori basada en: 

- estructura de cooperació territorial prèvia (EPM) 
Àmbits d’actuació 

- innovació i noves tecnologies 
- formació 
- comerç exterior i internacionalització 
- empresa: turisme, indústria... 
- infraestructures 

Actuacions 
- serveis oferts per les cambres de comerç, indústria i navegació 
- participació en projectes europeus de cooperació amb altres cambres de comerç 

Observacions 
El 2003 es constituí el “Partenariat entre les CCI et Perpignan et de Girona” format per les 
cambres de comerç de Perpinyà [Llenguadoc-Rosselló] i Girona [Catalunya], amb l’objectiu 
de desenvolupar una sinèrgia entre les cambres a partir d’una reflexió territorial 
transfronterera (Fitxa 75). 
Amb objectius similars es constituí l’Association des Chambres de Commerce et d’industrie 
de la Méditerranée (ASCAME) (Fitxa 20). 
Pàgina web 
http://www.euroregio.eu/qu_redcamaras.html
Contacte 
 
Més informació a 
Xarxa de Cambres de Comerç 
 http://www.euroregio.eu/qu_redcamaras.html
Partenariat entre les CCI et Perpignan et de Girona 
 http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
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Institut Universitari Joan Lluís Vives FITXA: 90 
Xarxa Vives d’Universitats 

 
Any de fundació 
1994 [28 d’octubre, a Morella (Els Ports)]: acta de constitució 
Seu 
Castelló de la Plana [Castelló, Comunitat Valenciana] 
Objectiu general 

- Liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a les universitats membres 
i a la societat.  

- Consolidar la representació col·lectiva de les universitats membres en l’àmbit 
internacional. 

- Assolir i reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats per part de les diverses 
societats que composen l’entorn d’influència de la Xarxa. 

Tipus de membres 
Són membres les universitats. Per a certs projectes es pot comptar amb altres entitats i 
institucions. 
Modalitat i organisme de cooperació 
estructura de cooperació de facto; amb personalitat jurídica 
Associació 
Membres 

- Universitat Abat Oliba CEU 
- Universitat d’Alacant 
- Universitat d’Andorra 
- Universitat Autònoma de Barcelona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Girona 
- Universitat de les Illes Balears 
- Universitat Internacional de Catalunya 
- Universitat Jaume I 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Miguel Hernández d’Elx 
- Universitat Oberta de Catalunya 
- Universitat de Perpinyà Via Domitia 
- Universitat Politècnica de Catalunya 
- Universitat Politècnica de València 
- Universitat Pompeu Fabra 
- Universitat Ramon Llull 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Universitat de València 
- Universitat de Vic 

Entitats i institucions col·laboradores\ Convenis: http://www.vives.org/docs/convenis.php
Regions representades 

- Catalunya 
- Comunitat Valenciana 

                                                226

http://www.vives.org/docs/convenis.php


- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Andorra 

 
Justificació de l’espai de cooperació 
Construcció a priori basada en: 

- vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns 
Àmbits d’actuació 

- informació i divulgació del coneixement  
- llengua 
- cultura 
- desenvolupament acadèmic: docència i recerca 
- relacions internacionals 

Actuacions 
Creació de grups de treball l’objectiu dels quals és la gestió de la prestació de serveis i el 
desenvolupament d’activitats. Totes les comissions estan constituïdes per 20 membres, un 
per cada universitat. Actualment, existeixen 11 comissions: 

- Llengua 
- Política Lingüística 
- Publicacions 
- Comunicació i Imatge 
- Coordinació d’Activitats Culturals 
- Coordinació d’Activitats d’Estiu 
- Estudis de Postgrau 
- Programes de Mobilitat 
- Relacions Internacionals 
- Solidaritat i Cooperació Internacional 
- Comissió Científica de la Biblioteca Virtual "Joan Lluís Vives" 
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Observacions 
La Xarxa Vives és una associació d’universitats sense ànim de lucre que potencia les 
relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, 
Catalunya Nord i Andorra i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, 
culturals i lingüístics comuns.  
Pàgina web 
http://www.vives.org/
Contacte 
Xarxa Vives d’Universitats 
Edifici Àgora 
Universitat Jaume I 
Campus del Riu Sec 
12071 Castelló de la Plana 
Tel.: +34 964 72 89 93 
Fax: + 34 964 72 89 92 
Més informació a 
Xarxa Vives d’Universitats 
 http://www.vives.org/  
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FITXA: R1 Euroregió de la Mediterrània occidental (MEDOCC) 
Any de recomanació 
1985 
Organisme recomanant 
Banco Exterior de España 
Objectiu general 
Els objectius principals haurien de ser: 

- facilitar la localització de gran part dels nous desenvolupaments tecnològics, 
mitjançant accions coordinades a llarg termini de recerca i innovació 

- dissenyar un entorn de creixent qualitat ambiental, a fi de respondre a la propensió 
heliotròpica de la societat post-industrial 

- estudiar la implantació d’una nova capital de la CEE a l’arc de la Mediterrània 
nordoccidental 

- suavitzar el desequilibri territorial de l’actual espai comunitari europeu 
Tipus de membres 
Principalment agents privats (empreses, cambres de comerç...) sens detriment de les 
administracions públiques 
Regions representades 

- Andalucía 
- Murcia 
- Comunitat Valenciana 
- Catalunya 
- Illes Balears 
- Languedoc-Roussillon 
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Rhône-Alpes 
- Corse 
- Liguria 

- Piemonte 
- Lombardia 
- Toascana 
- Lazio 
- Campania 
- Basilicata 
- Calabria 
- Sicilia 
- Sardegna 

 
Àmbits d’actuació 
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- activitats de R+D+I 
- medi ambient 
- turisme 
- política europea 
- activitats de lobby 

Observacions 
 
Més informació a 
SÁENZ DE BURUAGA, Gonzalo (1985). “Potencial de la Eurorregión del Mediterráneo 

Occidental” a I Conferència Econòmica de la Mediterrània Nord-Occidental. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, pp.302101-302115 
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FITXA: R2 eurorregió Còrsega - Toscana 
Any de recomanació 
2000 
Organisme recomanant 
Associació de Regions Transfrontereres d’Europa (ARFE) 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Administració pública 
Regions representades 

- Corse 
- Toscana 

 
Àmbits d’actuació 
s.d. 
Observacions 
S’han desenvolupat projectes finançats pels programes Interreg (com el programa 
operacional Interreg IIA França-Itàlia Còrsega-Toscana) 
Més informació a 
Southern Europe 
 http://www.aebr.net/
Corse 
 http://www.aer.eu/VICARDS/pays/F/CORSE.html
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FITXA: R3 eurorregió Còrsega - Sardenya 
Any de recomanació 
2000 
Organisme recomanant 
Associació de Regions Transfrontereres d’Europa (ARFE) 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Administració pública 
Regions representades 

- Corse 
- Sardegna 

 
Àmbits d’actuació 
s.d. 
Observacions 
S’han desenvolupat projectes finançats pels programes Interreg (com el programa 
operacional Interreg IIA França-Itàlia Còrsega-Sardenya) 
Més informació a 
Southern Europe 
 http://www.aebr.net/
Corse 
 http://www.aer.eu/VICARDS/pays/F/CORSE.html
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FITXA: R4 eurorregió Sicília - Malta 
Any de recomanació 
2007 
Organisme recomanant 
Associació de Regions Transfrontereres d’Europa (ARFE) 
Objectiu general 
s.d. 
Tipus de membres 
Administració pública 
Regions representades 

- Sicilia 
- Malta 

 
Àmbits d’actuació 
s.d. 
Observacions 
S’han desenvolupat projectes finançats pels programes Interreg (Programa Operacional 
Interreg IIIA Itàlia-Malta) 
Més informació a 
Crossborder Cooperation Areas 2007 

http://www.euroregion-
erzgebirge.de/elemente/mediacenter/IHIK4TNCZHLXJRTLT23K0S3ON/karte_der_r
egionen_grenzubergreifender_zusammenarbeit_2007.pdf
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