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Eurodistrictes 
i euroinstituts
El 21 de novembre de 2008 es va presentar a l’Auditori de Girona 
el Llibre blanc que ha de servir de full de ruta per consolidar l’euro-
districte de l’Espai Català Transfronterer (ECT), els objectius del qual 
queden concretats de la manera següent: dissenyar una estratègia de 
desenvolupament compartida; dur a terme polítiques transfrontere-
res vertebradores; crear un lloc de concertació i una plataforma d’in-
tercanvis per als diferents actors d’aquest espai; assessorar i acompa-
nyar els impulsors de projectes transfronterers, i donar més visibilitat 
i projecció exterior a l’ECT.

Dins aquest marc, la Universitat de Girona i la Universitat de Perpinyà 
Via Domícia treballen conjuntament en la creació de l’Euroinstitut 
Català Transfronterer, amb la finalitat de poder disposar d’un centre 
de referència aglutinador, integrador i potenciador de les activitats 
transfrontereres per mitjà de l’organització d’activitats de formació, 
recerca, transferència de coneixement i innovació dins l’àmbit trans-
fronterer, per tal de contribuir, així, al progrés de la regió en totes les 
dimensions possibles.

Aquesta estructura ha d’incorporar els projectes de cooperació que ja 
hi ha entre ambdues universitats, i també n’ha d’incentivar de nous, 
desenvolupant eines específiques per a la cooperació transfronterera, 
desenvolupant mètodes i programes de formació adaptats al context 
transfronterer i realitzant activitats de formació específiques. 

En aquest projecte no es parteix de zero. La cooperació entre la Uni-
versitat de Girona i la Universitat de Perpinyà té una llarga histò-
ria que s’ha concretat en projectes Interreg, en la cooperació en el 
programa de les jornades doctorals i en la mobilitat d’estudiants i 
professorat, entre altres. Això permet pensar en la viabilitat de crear 
l’Euroinstitut Català Transfronterer i en el valor afegit que representa 
en aquest moment de desenvolupament de l’eurodistricte. 

Dins aquest acostament transfronterer, actualment destaquen dues 
activitats en fase de preparació. La primera és la 2a Trobada de la 
Cooperació Territorial Europea: “La gestió dels recursos naturals i els 
riscos per al desenvolupament sostenible en l’Espai Català Transfron-
terer” (La Bisbal d’Empordà, 27 de març de 2009). La segona és la 
3a Trobada de la Cooperació Territorial Europea: “La salut en l’Espai 
Català Transfronterer: l’hospital transfronterer de Puigcerdà i el marc 
jurídic en les actuacions transfrontereres”, que es farà a Puigcerdà el 
dia 11 o 12 de juny de 2009.


