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La cooperació transfronterera a Europa: una perspectiva històrica 
 
Els antecedents històrics de les relacions transfrontereres sobre la frontera 
pirinenca. Les relacions de veïnatge. Els tractats o convenis de lligues i patzeries 
 
En temps remots, les llengües no coneixien límits de territori: el bearnès, el gascó i el 
català es parlaven a cada costat del Pirineu i els homes i les dones de les comunitats de 
valls es relacionaven freqüentment; en són testimonis les fires, però també els monestirs 
i els hospitals, indrets de refugi prop de colls de muntanya. A l’edat mitjana els drets 
d’usatge de les pastures d’alta muntanya eren objecte d’acords minuciosos. Les valls 
s’organitzaven per a gestionar d’una manera democràtica els béns col·lectius i els drets 
de pas o de pastura. Aquests acords eren, de fet, tractats d’aliança i de pau, de bon 
veïnatge. Anomenats de ligas i patzerias o passeries o patzeries o lies et passeries o faceries1 
(dels mots lligam i pas), foren conclosos, renovats i modificats al llarg de tres segles, 
segons els arxius consultats. Ens permeten conèixer millor l’organització d’aquestes 
federacions pirinenques abans i després del Tractat dels Pirineus de 1659, així com les 
relacions privilegiades entre comunitats veïnes, que salvaven de l’aïllament i de 
l’allunyament.  
 
Mencionarem els tractats de lligues i patzeries conclosos d’oest a est entre:  
 
 La vall d’Aran i el Coserans, renovats el 1513, atorgats per privilegis el 1315 i ratificats 

el 1390. 
 La vall d’Aussau i la vall de Tena (coll del Portalet), amb una carta de patz signada el 

13 d’agost de 1328 i que fou vigent fins a la Revolució Francesa. 
 La vall de Tavascan, Lladorra i Ribera de Cardós (Pallars Sobirà) i Èrce (Coserans), 

renovats el 1633. 
 La val de Vic-de-Sòç i la vall Ferrera, establerts del 1293 al 1784. 
 La vall de Canillo (Andorra) i el marquesat de Gudanes, al llarg dels segles XVII i XVIII.  
 La vall d’Ordino (Andorra) i la vall de Siguer, el 1511, el 1514 i el 1694. 

 
Sense cap dubte, són els primers exemples de cooperacions entre valls pirinenques sobre 
el comerç del bestiar, la compartició de l’ús de les pastures, la lliure circulació dels béns i 
de les persones, la instauració d’un cordó sanitari en cas d’epidèmies i l’ajuda recíproca 
en cas de guerra o de moviment de tropes. Existeix un ritu caracteritzat per tres trets 
fonamentals:  
 
 La data, que generalment correspon a la prevista per a fer pujar el bestiar a pasturar 

a la muntanya (el mes de juny per Sant Joan o Sant Pere).  
 La prestació de jurament dels consellers que representen la comunitat. És un 

jurament polític i religiós alhora, té lloc a l’església parroquial després de la missa i es 
presta amb la mà sobre els evangelis.  

 El caràcter festiu. L’àpat simbolitza la festa i la solidaritat; les danses i els jocs a la 
plaça pública garanteixen el renovament d’aquests tractats de bon veïnatge.  

 

                                                        
1. Martina CAMIADE BOYER (2000-2001), «Els tractats de bon veïnatge i drets entre les Valls 
d’Andorra i les comunitats pastorals veïnes», Estudis d’Història Agrària, núm. 14, p. 123-129.  
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Val a dir que aquestes lligues i patzeries pirinenques van ser produïdes per les comunitats 
muntanyenques sotmeses a una economia pastoral. La seva transformació acompanya la 
gènesi de la frontera que la Revolució Francesa va aturar. 
 
 
Els principis de la cooperació transfronterera 
 
• Recomanació de la Comissió Europea del 14 de juny de 1963 sobre un projecte entre 

França i Bèlgica. 
• Resolució del Parlament Europeu del 1975 a fi que la Comissió prengui iniciatives a 

favor de la cooperació transfronterera. 
• L’any 1975, creació del Fons Europeu de Desenvolupament Econòmic i Regional 

(FEDER). 
• Recomanació de la Comissió del 1981 sobre la coordinació transfronterera en 

l’àmbit del desenvolupament regional. 
• Reglament (CEE) núm. 1787/84, del 19 de juny, relatiu al FEDER. 
• El 1985 la Comissió invita els estats membres a preocupar-se pels problemes dels 

ciutadans europeus que viuen en zones frontereres a resoldre’ls. 
 
 
Què és la cooperació transfronterera?  
 
Segons Maria Lezzi, «són relacions entre regions frontereres veïnes situades que 
pertanyen a estats federals o estats centrals diferents». 
 
La Unió Europea la defineix com una cooperació entre regions veïnes situades al llarg 
d’una frontera. De fet, la cooperació transfronterera es basa en relacions properes, de 
curta distància, entre col·lectivitats situades en una banda i a l’altra de la frontera en 
territoris veïns.  
 
Segons un estudi del 2016 de la Direcció General de la Política Regional i Urbana (DG 
REGIO), servei de la Comissió Europea encarregat del desenvolupament de les regions 
perjudicades de la Unió Europea i de la gestió del FEDER: 
 
• El 35 % dels ciutadans de la Unió Europea viuen i treballen en regions frontereres, les 

quals tenen un impacte directe o indirecte en les seves vides.  
• El 76 % passen la frontera. 
• El 57 % identifiquen les diferències lingüístiques com un problema. 
• Un de cada cinc ciutadans europeus coneix el programa de subvencions europees. 

 
Aquests últims vint-i-cinc anys s’ha intensificat la cooperació transfronterera. Després de 
la Segona Guerra Mundial es van començar a establir contactes entre representants dels 
dos costats de la frontera. La voluntat que hi havia darrere d’aquestes iniciatives era 
millorar les condicions de vida de les zones frontereres per mitjà de la superació de les 
diverses barreres institucionals, econòmiques, socials, culturals i naturals existents. 
Partint de la marginació que patien les zones perifèriques de molts estats, i que en molts 
casos encara pateixen, es va posar l’accent en la necessitat de promoure la cooperació 
transfronterera a fi de superar-ne els efectes negatius. La dècada de 1970 és el principi de 
l’adveniment dels intercanvis internacionals. Als anys vuitanta la major part dels estats 
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europeus comencen una nova etapa: la descentralització. Precisament el 1986 els estats 
espanyol i portuguès entren a la Unió Europea i, amb el mercat únic, s’obren les fronteres 
internes de la Unió, la qual cosa permet accelerar la integració europea amb la 
multiplicació dels intercanvis i l’efectivitat dels fons europeus. 
 
La frontera es presenta a la vegada com un repte per a la integració transfronterera. En 
aquest cas, l’espai és pres en compte explícitament, és actiu i constitueix un factor 
explicatiu més important de les realitats transfrontereres. 
 
El 1987, Jacques Delors, president de la Comissió Europea, parla per primera vegada de 
les zones transfrontereres com a «laboratori viu d’Europa». Avui dia les fronteres internes 
representen els vestigis de les ambicions nacionals dels estats, procés emblemàtic de la 
lògica de competició i d’expansió. Amb el mercat únic, aquestes zones poden encarnar una 
Europa alliberada de les ambicions d’expansions nacionals, una altra manera 
d’ultrapassar la nació amb la forma única de la vida en comú. Aquí es poden inventar i 
aplicar noves formes polítiques per a abordar diferentment el fet del límit i de la relació 
amb l’altre. La frontera continua existint, però té un nou estatut, un espai de pas entre dos 
mons. Per totes aquestes raons, la Unió Europea comença la política dedicada als territoris 
transfronterers. La idea és crear una manera de fer, un voluntarisme que decideix el marc, 
i és solament en l’àmbit local que es pot fer aquesta feina. 
 
El 1986, l’ampliació de la Unió Europea amb l’Estat espanyol i Portugal posa en relleu les 
disparitats econòmiques, socials i territorials. Al mateix temps, aquests països no volen 
renunciar a protegir les seves economies amb l’obertura de les fronteres; per tant, es fa 
un marxandatge amb els països septentrionals, que són els primers beneficiaris de 
l’entrada dels països del sud. 
 
En aquest moment la política regional és un recurs polític al servei de negociacions 
diplomàtiques. També coincideix amb la represa de la integració europea portada a terme 
per la Comissió amb el reglament Delors el 1988. 2  Es precisen la base jurídica i les 
modalitats de les intervencions comunitàries, a més dels programes d’iniciatives 
comunitàries. Els actors europeus de la DG REGIO invoquen la regla de subsidiarietat i 
permeten als nivells locals d’assumir el problema del seu territori. 
 
El 21 de maig de 1980 es firma el Conveni marc europeu sobre la cooperació 
transfronterera de les col·lectivitats o autoritats locals, dit també Convenció de Madrid. 
Fruit de llargs anys de reflexió, constitueix un punt de partida per a l’emergència del dret 
europeu de la cooperació transfronterera. L’1 de desembre de 1998 entra en vigor el 
protocol addicional de la Convenció de Madrid, que avui dia encara és inaplicable a la 
frontera francoespanyola, ja que Espanya no l’ha firmat. 
 
Cal remarcar que aquest protocol addicional de la Convenció de Madrid presenta un 
interès molt limitat en el marc de la cooperació, ja que la base jurídica més transcendent 
és el Tractat de Baiona, firmat el 1995. Aquest últim dedica un dret a la cooperació 
transfronterera de les entitats territorials per a la nostra frontera pirinenca i permet la 
participació d’organismes nacionals de cooperació transfronterera. En el moment de la 
ratificació del Conveni marc, França refusa la possibilitat de crear organismes 

                                                        
2. Reglament marc (CEE) núm. 2052/1988. 
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plurinacionals, la qual cosa vol dir que, encara que Espanya ratifiqui la Convenció, la 
creació d’organismes amb personalitat jurídica reconeguda en diversos estats no es podrà 
aplicar a la nostra frontera. 
 
L’any 1971 es crea l’Associació de Regions Frontereres d’Europa (ARFE), l’objectiu de la 
qual és impulsar la cooperació entre les institucions europees i les comunitats de 
cooperació transfronterera existents. El 1988 es crea el Comitè de les Regions per a 
representar els interessos de les col·lectivitats locals i regionals a Europa. És en aquest 
moment que els estats es plantegen la política de descentralització. Les col·lectivitats a 
partir d’ara s’han d’encarnar en un territori i promoure’l. 
 
El 4 de febrer de 1995 s’aprova la llei d’orientació i desenvolupament del territori, 
coneguda com la Llei Pasqua. Així, les administracions territorials franceses es poden 
adherir a un organisme públic de dret estranger o participar en el capital d’una persona 
moral de dret estranger. No va ser la primera llei que va facilitar la inclusió de la política 
transfronterera en el panorama del dret francès. Efectivament, el 1992 la Llei 
d’administració territorial francesa ja incloïa que «les col·lectivitats territorials i llurs 
agrupacions poden concloure uns convenis amb col·lectivitats territorials estrangeres i 
llurs agrupacions, en el límit de les seves competències i en el respecte dels compromisos 
internacionals de França».3 
 
La Comissió Europea busca una manera d’emancipar-se dels estats i d’afirmar-se, 
especialment en l’àmbit de la política regional europea. En un primer temps crea una 
comissió especialitzada, després mobilitza un recurs seu que és el poder d’iniciativa i, 
finalment, assigna una part del pressupost comunitari a polítiques no determinades 
únicament pels estats. 
 
Al principi la Unió Europa es va construir com a espai econòmic i els fons estructurals van 
ser creats per a reduir les disparitats entre les diverses regions europees. Interreg va ser 
presentat, al seu moment, amb un doble objectiu per la Comissió Europea: consolidar la 
cooperació transfronterera ja existent i crear un conjunt de mesures per a anticipar les 
dificultats que resultarien de l’obertura de fronteres prevista el 1992. 
 
Les avançades i les reculades relacionades amb la cooperació transfronterera van lligades 
als dubtes dels estats, inquiets de rompre un poc més el centralisme tradicional. Aquestes 
vacil·lacions són encara més grans, ja que se situen en el terreny conflictual del grau 
d’autonomia de les col·lectivitats locals i de la capacitat d’administrar les relacions amb 
socis estrangers. Aquest conflicte és bastant viu a la nostra frontera, ja que les comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol tenen un marge de maniobra més ampli que les regions 
franceses i el model espanyol s’apropa més a un cert federalisme que el centralisme 
francès. 
 
L’emergència dels territoris transfronterers constitueix una obra de llarga durada que 
canviarà el concepte de fronteres sense fer-les desaparèixer. Seria il·lusori creure que la 
lliure circulació pot esborrar les diferències administratives, polítiques i culturals que 
tenen el límit en aquesta frontera. No obstant això, les fronteres ens obliguen a preguntar-
                                                        
3. Article L1115-1 del Codi general de les col·lectivitats territorials. 
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nos avui, com en el passat, sobre la natura del territori.  
 
Els espais transfronterers tornen a tenir l’estatut de marge que havien perdut en el 
moment de la construcció nacional d’Europa i esdevenen nous espais de pas entre dos 
mons. Avui, però, agafen el lloc central en el context europeu. Les relacions socials i 
familiars que va procurar aquesta proximitat secular van deixar rastres que els conflictes 
nacionals no van poder esborrar. Tanmateix, la representació mental de la frontera ha 
reeixit a imposar-se també als habitants d’aquestes zones; el primer repte de la 
cooperació és, doncs, fer desaparèixer els prejudicis nacionals. 
 
 
L’emergència i l’autonomia de la política pública transfronterera a Europa 
 
La política regional completa les polítiques de la Unió Europea, en particular les 
d’educació, ocupació, energia, medi ambient, mercat únic, recerca i innovació. La política 
regional procura un marc d’ingressos per a atènyer els objectius de l’Estratègia Europa 
2020. 
 
Les polítiques transfrontereres es van consolidar veritablement durant la dècada de 1990 
gràcies als finançaments europeus. El model és la bona governança, la programació i 
l’avaluació. És un concepte de la política defensat i promulgat per mitjà dels fons 
europeus. Tanmateix, cal no oblidar que els estats afavoreixen iniciatives com l’Interreg, 
un programa europeu que promou la cooperació entre les regions europees i el 
desenvolupament de solucions comunes i que és finançat pel FEDER. Per als estats són 
subsidis que no hauran d’atorgar i, a més, no representen cap risc, ja que les competències 
dels beneficiaris són moderades. 
 
 
Els dispositius europeus de cooperació transfronterera 
 
Pel que fa a la frontera pirinenca, el programa Interreg finançat pel FEDER en el marc del 
Programa Operacional s’anomena POCTEFA (Programa Operacional de Cooperació 
Transfronterera Espanya-França-Andorra) des del 2007 i disposa de les iniciatives 
següents: 
 
• L’any 1988 es crea la iniciativa comunitària Interreg, que facilita la cooperació 

transfronterera mitjançant l’oferiment d’ajudes financeres a les iniciatives 
transfrontereres. 

• L’article 10 del Reglament (CEE) 4254/88, del 19 de desembre, inclou projectes pilot 
transfronterers  

• L’Interreg I (1990-1993) té per objectius desenvolupar i reestructurar des del punt 
de vista econòmic les regions frontereres (800 milions d’ECU). 

• L’Interreg II (1994-1999) té per objectiu donar prioritats a les zones frontereres i a 
l’emergència de la cooperació transnacional (70 milions d’ECU). 

• L’Interreg III (2000-2006) s’estructura en tres apartats: transfronterer, transnacional 
i interregional, amb l’objectiu de promoure un desenvolupament regional integrat 
entre regions frontereres, solucions comunes en tots els àmbits i relacions 
econòmiques entre les PIME, la recerca, la societat de la informació, etc. Es crea 
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l’Instrument europeu de veïnatge i de partenariat (IEVP) i l’Instrument d’ajuda de 
preadhesió (IAP). 

• L’Interreg IV (2007-2013) tracta la cooperació territorial europea (CTE) 
transfronterera, transnacional i interregional 

• L’Interreg V (2014-2020) es basa en l’Estratègia Europa 2020, que vol impulsar un 
creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu al voltant de cinc prioritats: ocupació, 
investigació i desenvolupament; educació; lluita contra la pobresa i l’exclusió social; 
canvi climàtic, i energies renovables. 

 
 
Instruments jurídics  
 
L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT)  
 
És un model únic de sistema d’acció transfronterer que facilita l’aplicació dels programes 
de cooperació territorial europea a les fronteres internes de la Unió Europea. El caràcter 
facultatiu deixa a les col·lectivitats la llibertat d’utilitzar aquesta eina. Això implica que el 
dret aplicable serà el de la categoria i l’estat on hi ha la seu. 
 
És creat el 2006 pel Reglament de la Comissió Europea, i el decret d’aplicació és del 2008. 
És un dels instruments de governança més eficaços que necessiten un conveni de creació 
i uns estatuts. L’AECT de l’Euroregió Pirineus Mediterrània es va constituir el 2009 i va 
ser operacional el 2010, la qual cosa va permetre d’atènyer els objectius fixats per 
l’organisme.  
 
A l’Espai Català Transfronterer hi ha tres AECT:  
 
 L’AECT de l’Euroregió Pirineu Mediterrània. 
 L’AECT Pirineus Cerdanya.  
 L’AECT del País d’Art i d’Història Transfronterer. 

 
 
El Consorci 
 
 És una entitat de dret públic. 
 Es basa en el Tractat de Baiona de 1995, firmat entre Espanya i França, i relatiu a la 

cooperació transfronterera. El de la Comunitat de Treball del Pirineu va ser creat el 
2005. 

 
L’Euroregió Pirineus Mediterrània 

 
 Té tres territoris membres: la regió d’Occitània, Catalunya i les Illes Balears. 
 Conté 15 milions d’habitants. 
 Disposa d’un PIB de 362.372 milions d’euros. 
 Està situada en un context privilegiat per les relacions exteriors: la Mediterrània. 

 
El nord-oest de la Mediterrània és un pol de desenvolupament sostenible basat en la 
innovació i la integració social i econòmica del territori, amb els reptes d’afirmar-se com 
un territori de projectes a escala europea, defensar amb una mateixa veu projectes 
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essencials per al desenvolupament equilibrat i sostenible, millorar la competitivitat i 
convertir-se en un pol d’innovació i creixement mitjançant els vincles teixits entre els 
nostres centres tecnològics, científics i culturals.  

 
 
El funcionament de l’AECT de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
 
 Assemblea General: és l’organisme principal, estableix les orientacions de política 

general i és l’únic que té competències per a definir i aprovar les missions, els 
projectes, els programes i les accions que es posaran en marxa per mitjà de l’AECT. 

 Presidència rotatòria: assegurada per la regió d’Occitània fins a la primavera del 
2017.  

 Direcció (Perpinyà): executa les orientacions polítiques, llança convocatòries de 
projectes euroregionals i coordina l’execució de projectes en els quals l’AECT és el cap 
de fila amb la implicació dels departaments sectorials dels territoris membres. 

 Secretariat General (Barcelona): duu a terme accions de lobby i de coordinació 
entre els membres i centralitza les accions de comunicació. 

 
 
Les principals accions de l’AECT de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 
 
 Convocatòries per a projectes de cooperació entre els actors regionals (per exemple, 

de cultura, medi ambient o l’Eurocampus). 
 Subvencions per a activitats que tenen en compte les prioritats de treball de 

l’euroregió i en les quals participen diferents territoris membres (per exemple, 
trobades, seminaris o jornades). 

 Accions de lobby i de posicionament sobre l’escena europea (per exemple, sobre el 
futur de la política de cohesió). 

 Paper de cap de fila en el marc de programes europeus que associen socis 
euroregionals (per exemple, el projecte Creamed). 

 
 

L’hospital transfronterer de la Cerdanya 
 
Un dels projectes més importants és el de l’Hospital de Cerdanya, a Puigcerdà, l’únic 
hospital d’Europa pensat, creat i construït en un marc de la salut sense fronteres. 
 
La història d’aquest hospital comença el 2003 amb el projecte Interreg III, que n’inclou 
l’estudi de viabilitat, que conclou: 
 
 La necessitat d’un hospital general bàsic per a pacients aguts que atengui la població 

de les dues bandes de la frontera. 
 La ubicació a Puigcerdà i la integració amb les dues xarxes assistencials. 
 La importància de la voluntat política i de la unió de recursos i esforços. 
 La integració de les dues cultures assistencials. 
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L’hospital es beneficia de l’estatut innovador de l’AECT i s’inscriu en aquest marc 
reglamentari per la Convenció constitutiva de cooperació sanitària transfronterera i de 
constitució de l’AECT HC, firmada el 26 d’abril de 2010. 
 
 
L’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer (ECT) 
 
L’Espai Català Transfronterer es compon del Departament dels Pirineus Orientals i de les 
comarques de Girona. Reuneix 453 municipis i 13 comarques històriques de cada banda 
de la frontera. 
 
Aquest territori comprèn uns 10.000 km2 i té una població de més d’un milió d’habitants. 
La creació d’aquest espai per part de les autoritats públiques dels dos costats de la 
frontera emana d’una voluntat d’harmonitzar i estructurar aquesta conca de vida 
transfronterera mitjançant la configuració d’unes estratègies de cooperació comuna. 
L’objectiu final d’aquest plantejament és la creació d’un eurodistricte que legitimaria 
políticament i jurídicament l’existència de l’Espai Català Transfronterer.  
 
A fi de donar suport a les associacions que no es poden presentar al POCTEFA a causa de 
l’autofinançament, el Consell Departamental dels Pirineus Orientals i la Generalitat de 
Catalunya van crear, el 2008, un dispositiu financer: el Fons de Suport als Microprojectes 
Transfronterers de l’ECT. Fins avui se n’hi han presentat dos-cents cinquanta. És una de 
les iniciatives locals més importants i va teixint una teranyina transfronterera en tot l’ECT.  
 
 
En conclusió: el territori és un actor local i global  
 
És innegable que els finançaments europeus afavoreixen la integració europea. Però, 
alhora, la política de fons estructurals com el FEDER, les iniciatives comunitàries, les 
mesures innovadores i els projectes pilot impliquen el desenvolupament d’una 
diplomàcia territorial. En un context caracteritzat per la globalització, la forta 
interdependència econòmica i les relacions descentralitzades en diferents nivells, les 
col·lectivitats territorials desenvolupen processos d’internacionalització i de diplomàcia, 
paradiplomàcia i/o protodiplomàcia que les converteixen en uns actors essencials de 
l’escenari internacional.  
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