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Fa pocs dies, en una reunió entre universitats d’ambdós cos-
tats dels Pirineus, es va plantejar el dubte de si té sentit par-
lar de projectes transfronterers en l’era de la globalització, 
en un moment en el qual estem avançant en la construcció 
de l’espai europeu d’educació superior, en l’espai europeu 
de recerca i, en definitiva, en l’Europa del coneixement. En 
un moment en el qual les fronteres politicoadministratives 
d’Europa (també la de la  Jonquera!) es van desdibuixant.

En aquest breu escrit, volem apuntar algunes idees sobre 
el significat i el sentit de la projecció transfronterera de la 
Universitat de Girona i la seva ubicació geoestratègica i, en 
definitiva, fer palesa la consciència transfronterera de què 

gaudim des de fa anys i que constitueix una oportunitat per 
projectar-nos internacionalment en un futur proper.

Una llarga experiència d’intercanvi i mobilitat 

Fa més de vint anys que la UdG participa en projectes trans-
fronterers i, encara que no sempre des d’una dimensió insti-
tucional, comptem amb algunes iniciatives pioneres. Una de 
les primeres experiències en aquest sentit va ser la mobilitat 
d’estudiants de pràctiques dels estudis de Mestre de la UdG 
a les escoles La Bressola, projecte que posteriorment es va 
convertir en una col·laboració més continuada i sistemàtica. 
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Aquesta col·laboració ha quedat recollida en un capítol del 
llibre La realitat d’un somni. Trenta anys d’escoles catalanes 
a la Catalunya del nord.

Progressivament, però, els projectes transfronterers s’han 
anat diversificant i s’han anat consolidant. Gràcies, d’una 
banda, a la consciència transfronterera de la nostra comuni-
tat universitària i, de l’altra, a l’aparició de programes euro-
peus que potencien els projectes interregionals i transfronte-
rers. Un tercer factor contextual d’incidència que no podem 
oblidar són els acords presos pels governs per a la creació de 
l’Eurodistricte i de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

Actualment, la Universitat de Girona participa en cinc 
projectes POCTEFA (Programa de cooperación territorial 
España-Francia-Andorra 2007-2013) i es posiciona com la 
universitat catalana amb proporcionalment més participació 
en aquest programa. Aquest programa preveu el finança-
ment a través dels fons FEDER de projectes que afavoreixin la 
percepció per part dels ciutadans de la zona transfronterera 
com un espai únic i que disminueixin l’efecte frontera. 

Els projectes en curs abasten àmbits tan diversos com ofe-
rir cursos de llenguatge i cultura professional en català i 
francès (CULTURPRO); reforçar la integració transfronterera 
donant valor als aspectes complementaris en l’àmbit de les 
activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà 
(TRANSVERSALIS); establir un centre transfronterer de for-
mació i investigació sanitària i social (ETFERSASO); establir 
un procés de qualitat per a un turisme actiu i sostenible en 
l’espai pirinenc transfronterer (RES’PIR), i establir un centre 
transfronterer de formació i investigació interdisciplinari per 
reforçar la integració en l’Espai Català Transfronterer, en el 
marc de la política regional comunitària de la Unió Europea 
(Euroinstitut Català Transfronterer, EICT). Us convidem a co-
nèixer aquests projectes amb més profunditat a través de les 
seves pàgines web, que podeu trobar a l’adreça http://www.
udg.edu/projectestransfronterers.

Els primers en l’àmbit transfronterer

A més d’aquests projectes de cooperació territorial, cal des-
tacar que en el darrer any la UdG ha fet un pas important 
en l’àmbit transfronterer. El dia 22 de març de 2010 es va 
signar a la Universitat de Girona un conveni per constituir el 
Pol de Recerca i Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrani 
(PRES PM), que pretén crear un espai transfronterer de for-
mació i transferència de coneixement únic i inèdit en el marc 
de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. És un projecte impulsat 
per les universitats de Girona i Perpinyà Via Domítia, en el 
qual també participen les universitats de Lleida, Illes Balears 
i Pierre et Marie Curie - París VI, a través de l’Observatori 
Oceanogràfic de Banyuls de la Marenda (per obtenir més 
informació, vegeu www.pres-pm.cat).

El projecte del PRES PM ha estat presentat a les autoritats 
acadèmiques, a les institucions i a les autoritats polítiques 
d’ambdós costats de la frontera i s’ha iniciat l’elaboració 
d’un pla estratègic i les accions per crear un corredor de co-
municació que faciliti l’intercanvi d’informació i la realització 
de projectes compartits entre els professors i investigadors 
de les universitats participants, així com la projecció social 
de les activitats de formació i recerca que es vagin desenvo-
lupant en aquest marc. Per tal de coordinar i donar suport 
tècnic a tots aquests projectes, i donar especial rellevància al 
PRES PM, s’ha creat l’Oficina de Projectes Transfrontereres, 
que depèn del Vicerectorat de Política Internacional (vrpi.
opt@udg.edu).

Voldríem acabar aquestes línies posant de manifest que el 
treball realitzat en l’àmbit transfronterer ha estat reconegut 
en la resolució dels Campus d’Excel·lència Internacional, en 
què la Universitat de Girona ocupa, en l’àmbit transfron-
terer, la primera posició entre les universitats espanyoles, i 
s’han concedit recursos dins les accions d’enfortiment per tal 
d’avançar i consolidar la feina en aquest àmbit.

“Les universitats de Girona i Perpinyà 
volen crear un espai transfronterer 
de formació i transferència de 
coneixement únic i inèdit en el marc 
de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània”


