COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA PIRINENCA:
UN NOU IMPULS PER AL DESENVOLUPAMENT
DE PROJECTES DE PROXIMITAT






La primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera per als Pirineus
ha programat 25 iniciatives. 78 entitats dels territoris es beneficiaran dels 575.000 €
atribuïts per aquesta convocatòria.
La cultura, el medi ambient i l'educació són els principals temes que abordaran els
projectes programats. Avui comença l'execució dels projectes, que duraran com a màxim
18 mesos, fins al novembre del 2023.
Al territori de la zona est, coordinada per l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, 9 projectes i
24 entitats beneficiàries rebran finançament per un import total de 191.666,66 €.

Jaca, 16 de juny de 2022. La primera convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera
entre Espanya, França i Andorra ha publicat avui la seva programació definitiva: 25 noves iniciatives
que es posaran en marxa properament als territoris de la Comunitat de Treball de Pirineus (CTP) en
coordinació amb l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Zona Est), l'AECT Pirineos Pyrénées (Zona Centre)
i l'Euroregió Nova-Aquitània Euskadi Navarra (Zona Oest). La finalitat d'aquestes subvencions és
dinamitzar la cooperació transfronterera mitjançant el finançament i la promoció de projectes petits que
dinamitzen i aporten valor afegit als territoris. Un total de 575.000 euros, dividits en 191.666,66€ per
zona, permetrà finançar fins a 25.000 euros de despeses per projecte. Les iniciatives seleccionades
s'emmarquen en totes les àrees temàtiques de la convocatòria, i els projectes culturals són els més
nombrosos (33%), seguits pels projectes relacionats amb el medi ambient (19%), els projectes
educatius (12%), els turístics (9%) i els esportius (8%). Els projectes relatius a salut, agricultura i sector
agroalimentari, acció social i joventut completen la convocatòria. A partir d'avui comença l'execució dels
projectes, que tindran una durada màxima de 18 mesos, fins al novembre del 2023.
9 projectes a la zona Est, coordinada per l’Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM)
191.666,66 € es distribuiran entre 9 projectes al territori de la Zona Est, cobrint Catalunya, Andorra i els
departaments francesos de la Haute-Garonne, Ariège i Pyrénées Orientales, amb la participació
possible de les Illes Balears, amb fons diferents. Els 24 beneficiaris seleccionats a la Zona Est són
entitats públiques i privades que, per la seva mida o capacitat financera, no solen presentar-se a grans
convocatòries europees. Amb aquest finançament es permet que vegin la llum i es desenvolupin
projectes petits més propers al territori i que tindran, gràcies a aquest suport inicial, l'oportunitat
d'accedir a projectes de més envergadura. Els projectes seleccionats en aquesta zona Aquest són:













NEOUSMONT | Kit educatiu per a nous usuaris de la muntanya: Projecte desenvoupat per la
Régie Observatoire de Montagne (Ajuntament d’Orlu, Ariège), amb la Societat catalana
d’Educació ambiental (Barcelona) i la Fundació Vida silvestre mediterrània (Iles Balears), per un
import de 25.000€;
AGROECOPYR | Intercanvis agroecològics transpirinencs: Projecte desenvoupat per ERA –
Espai de Recursos Agroecològics (Barcelona), amb Arbre et Paysage 66 (Pyrénées Orientales),
per un import de 24.998€;
RINS | Ruta inclusiva natura sonora: Projecte desenvoupat per Sound Earth Legacy
(Barcelona), amb AR+I - Andorra Recerca i Innovació (Andorra) i Es Far Cultural (Illes Balears),
per un import de 22.470€;
SOSPYR | Biodiversitat i canvi climàtic als Pirineus: Projecte desenvoupat per l’Associació CEA
Alt Ter (Girona), amb l’Association Environnementale Pyrénées-Est (Pyrénées Orientales), per
un import de 25.000€;
PAYART | Comp(art)int el paisatge: Projecte desenvoupat pel Consorci de les Gavarres
(Girona), amb la Providence Centre d’Art Vivant (Pyrénées Orientales), per un import de
24.450€;
JACTRA | Juventut activa transfronterera: Projecte desenvoupat per ATICA (Haute-Garonne),
amb l’Ajuntament de Bossòst (Lleida), l’Ajuntament de Marignac (Haute-Garonne) i el Comité
des Fêtes de Marignac (Haute-Garonne), per un import de 11.715€;
BESTIES | Bèsties fantàstiques del Pirineu: Projecte desenvoupat per la Federació Agrupació
del Bestiari festiu i popular de Catalunya (Barcelona), amb l’Associació Casal del Conflent
(Pyrénées Orientales), per un import de 25.000€;
SYLVONATUR | Intercanvis sobre la silvicultura multifuncional: Projecte desenvoupat per
l’Associació Forestal de la Vall de Lord (Lleida), amb l’Associació de Propietaris del Montnegre
i Corredor – APMC (Barcelona) i el Parc Naturel Régional Sylvestre GDF (Ariège), per un import
de 25.000€;
TRANS-PYR-POM | Recreant el teixit transpirinenc en pomologia: Projecte desenvoupat per
Amics de l’Observatori de Varietats Ribagorçanes (Lleida), amb la Fédération Renova (Ariège)
i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Lleida), per un import de 8.032,74€.

Sobre les entitats gestores de la convocatòria:
La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) fundada l'any 1983, està formada per les regions
d'Euskadi, Navarra, Aragó i Catalunya, a la part francesa per Occitània i Nova Aquitània, i per Andorra.
Des de l'any 2007 és l'Autoritat de Gestió del Programa de Cooperació Territorial Interreg entre
Espanya, França i Andorra (POCTEFA). L'any 2018 va posar en marxa l'Estratègia Pirinenca, a partir
de la qual es va llançar aquesta convocatòria de microprojectes.
L‘AECT Pirineos-Pyrénées: Instrument de cooperació transfronterera entre la Comunitat Autònoma
d'Aragó, la Diputació d'Osca, el Departament dels Alts Pirineus i el Departament dels Pirineus Atlàntics
creat amb l'objectiu d'estimular i reforçar la cooperació i l'acció conjunta en aquests territoris.
Eurorégion Nouvelle-Aquitaine – Euskadi - Navarre: instrument de cooperació transfronterera entre
la Comunitat d’Euskadi, la Regió de la Nova Aquitània i la Comunitat Foral de Navarra. El seu objectiu
és dur a terme accions que contribueixin al desenvolupament econòmic, social i cultural arreu del
territori de l'Euroregió; facilitar i promoure la cooperació transfronterera entre els seus membres amb
l'objectiu d'enfortir la cohesió econòmica i territorial dins de la Unió europea.
Euroregió Pirineus-Mediterrània: projecte de cooperació política entre Catalunya, les Illes Balears i
Occitània que té com a objectiu crear al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament
sostenible basat en la innovació i la integració social i econòmica del territori, contribuir a la construcció
d'una Europa unida, solidària i propera a la seva ciutadania.
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