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La sol·licitud de candidatures  
per al concurs “Frontera espai de cooperació” 

del 8 de maig al 30 de juny del 2012 
 

 
Article 1. Presentació del programa POCTEFA i de l’autoritat de gestió, la Comunitat de Treball 
dels Pirineus 
 
 

POCTEFA és l’acrònim del Programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013. 
Aquest programa constitueix la quarta generació de suport financer comunitari destinat a consolidar la 
integració econòmica i social de la zona transfronterera entre Espanya, França i Andorra. El pressupost 
FEDER concentra el seu ajut en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i 
mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes en favor del desenvolupament 
territorial sostenible. A més, aquest programa ha d’afavorir que els ciutadans percebin la zona 
transfronterera com un espai únic i reduir d’aquesta manera l’efecte de frontera. 

Fins avui, s’han programat 133 projectes en el marc del programa POCTEFA, en el conjunt del 
territori transfronterer. Aquests projectes posen en marxa accions per desenvolupar els territoris en 
matèria d’activitat econòmica, d’innovació i de capital humà, o en temes de valorització dels territoris, 
del patrimoni natural i cultural. Altres projectes tenen per objectiu millorar la qualitat de vida de les 
poblacions a través d’estratègies comunes d’estructuració territorial. I tots, sempre, amb una 
preocupació de desenvolupament sostenible, amb l’objectiu de protegir i gestionar millor els recursos 
mediambientals. 

El 2007, la Comissió Europea i els estats van nomenar la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) per 
gestionar el Programa operatiu de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra per al període 
2007-2013 (POCTEFA).  

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va ser creada el 1983 per iniciativa del Consell d’Europa, 
amb el desig de constituir als Pirineus una estructura de cooperació transfronterera similar a les que 
existeixen en altres àmbits fronterers d’Europa. Els membres de la dita institució són les vuit entitats 
que envolten la cadena dels Pirineus, que són: 

- les 3 regions franceses: Aquitània, Migdia-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló; 

- les 4 comunitats autònomes espanyoles: Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi; 

- el Principat d’Andorra. 

En aquest marc, la CTP és un actor de primer pla en l’àmbit europeu en matèria de cooperació 
transfronterera, i cal recordar que és la primera entitat transfronterera a Europa que gestiona un 
programa europeu. 

El 2012, la CTP celebra 30 anys. 30 anys d’experiència en cooperació al servei del territori. 30 anys de 
cooperació per convertir la frontera en un lloc de trobada i d’intercanvi amb un sol objectiu: el 
desenvolupament harmoniós i durable de tota la zona fronterera. Des de l’octubre del 2011 i durant 2 
anys, la presidència de la CTP l’assumeix la Comunitat Foral de Navarra. 

Les missions de la CTP són: 

- Afavorir l’intercanvi i la cooperació transfronterera entre els territoris i els actors del territori 
de la CTP. 

- Abordar els problemes de la zona transfronterera. 

- Buscar solucions conjuntes per als reptes que s’identifiquen. 

- Emprendre accions compartides i estructurants de caràcter transfronterer. 
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La CTP actua principalment en els àmbits següents: transports i comunicacions, investigació i 
desenvolupament de noves tecnologies, formació, cultura, patrimoni i desenvolupament lingüístic, 
joventut, esports, turisme, medi ambient i desenvolupament sostenible. 

 
 
Article 2. Presentació i objectiu del concurs “Frontera, espai de cooperació” 
El concurs s’organitza en el marc del Dia de la cooperació europea, que se celebrarà el 21 de setembre 
del 2012 en tot el territori europeu. L’organització d’aquest esdeveniment té per objectiu celebrar la 
cooperació territorial a la Unió Europea, mostrar als ciutadans europeus l’acció de la Unió Europea en 
el marc de la cooperació territorial i reivindicar la cooperació com un eix fonamental de la construcció 
europea. 
 
El POCTEFA és un dels programes de cooperació territorial europeus. La CTP, com a autoritat de 
gestió d’aquest programa, organitza aquest concurs d’art per preparar una exposició itinerant que 
s’encetarà el 21 de setembre a Pamplona i que recorrerà cada territori de la zona elegible POCTEFA. 
Aquesta exposició té diversos objectius: 

- Fer visible el programa POCTEFA com a programa de cooperació territorial. 
- Exposar la visió de la frontera dels artistes joves dels territoris de la zona transfronterera 
- Fer visible el treball dels artistes joves dels territoris de la zona transfronterera a tot el territori. 

 
Els candidats han de presentar una obra d’art sobre el tema “Frontera, espai de cooperació” que 
tradueixi una visió de la frontera, la relació amb el territori veí, la cooperació com a relació entre 
territoris veïns… 
 
 
El concurs “Frontera, espai de cooperació” està finançat pel fons FEDER en el marc del Programa de 
cooperació territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013. 
 
Article 3. Modalitats del concurs 
 
3.1 Condicions de participació 

El concurs “Frontera, espai de cooperació” és obert a tots els artistes que resideixen a la zona elegible 
o a la zona de contigüitat del POCTEFA, és a dir: 

 
- Llista dels territoris elegibles:  

Espanya: Guipúscoa, Navarra, Osca, Lleida, Girona 
França: Pirineus Atlàntics, Alts-Pirineus, Alta-Garona, Arieja, Pirineus Orientals 
 

- Zones de contigüitat a la zona elegible del PO: 
Espanya: províncies de Barcelona, Tarragona, Saragossa, la Rioja, Biscaia i Àlava 
França: departaments d’Aude, Tarn, Garona, Gers i Landes. 
 

- Zona elegible fora de la UE: Andorra 
 
 
3.2 Categories  
 
El concurs “Frontera, espai de cooperació” es compon de 2 categories: 

- 14-18 anys  
- Artista jove (18-30 anys) 
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3.3 Restriccions tècniques del concurs d’arts plàstiques “Frontera, espai de cooperació” 
 
En aquest concurs s’accepta qualsevol tipus de treball artístic en què es facin servir materials flexibles 
o sòlids modelats o modificats de qualsevol forma a voluntat de l’artista. El concurs inclou les 
categories següents: pintura, fotografia, muntatge fotogràfic, dibuix, procediments i tècniques mixtes, i 
escultura. 
 
Les mides de les obres no poden excedir de 130 x 100 cm en qualsevol dels seus costats. Si es tracta 
d’una obra formada per més d’una peça (díptics, tríptics, etc.) es computarà el conjunt de totes les 
peces a l’efecte de complir les dimensions màximes establertes. En aquest cas s’han d’annexar 
instruccions de muntatge. 
Per la categoria d’escultura, les obres no poden excedir els 50 cm d’amplada i 70 cm d’alçada i els 25 
kg de pes. Han de ser manipulables fàcilment per una persona sense l’ajuda de cap màquina. 
 
Les obres seleccionades s’han d’entregar a la CTP embolcallades amb un protector reutilitzable. Les 
despeses d’enviament i de devolució són a càrrec de la CTP. 
 
3.4 Condicions generals 
 

 Les obres han de ser originals. 
 Les obres no poden haver obtingut cap premi en cap altre certamen artístic. 
 Si el Jurat comprova que una obra podria haver estat plagiada l’eliminarà del concurs. 

L’organització renuncia a tota la responsabilitat legal sobre aquest aspecte. 
 El contingut de les obres no pot ser difamatori, racista, sexista, xenòfob, discriminatori, 

pornogràfic, violent, o contrari a la legislació vigent. 
 Participació individual o col·lectiva: si hi ha participació en grup es permetrà que un màxim 

del 35% incompleixi els requisits de residència/veïnatge i edat. 
 
 
3.5 Terminis de participació 

La sol·licitud de candidatures del concurs “Frontera, espai de cooperació” comença el dia 8 de maig 
del 2012. 

Els participants han d’enviar l’expedient de candidatura degudament omplert i d’1 a 5 fotografies de 
l’obra, abans de les dotze de la nit del 30 de juny del 2012, a l’adreça electrònica 
concours.cooperation@ctp.org. 
L’expedient de candidatura ha de contenir els documents següents: 
1. Còpia del DNI, NIE o passaport de l’artista o els artistes. 
2. Justificant de residència o naixement en un dels territoris elegibles (vegeu article 4.1). 
3. Currículum artístic en què s’especifiqui la trajectòria de l’artista (2 pàgines com a màxim). 
4. El formulari de candidatura.  
5. Fotografies de l’obra. 
 

Els candidats han d’enviar aquests documents degudament omplerts juntament amb les fotos de 
les obres, abans del 30 de juny de 2012. 
 
 
 
3.6 El jurat  

 

El jurat estarà format per artistes o experts en art del territori fronterer. 
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La tasca del jurat es desenvoluparà d’acord amb la documentació que s’hagi aportat. Els membres, per 
unanimitat, podran decidir declarar el concurs desert sense que es pugui presentar cap recurs contra 
aquesta decisió. 

 

3.7 Modalitats de selecció 

La selecció de les candidatures es durà a terme en tres etapes: 
 

 La fase d’admissió 

Aquesta fase consisteix a comprovar que les candidatures del concurs “Frontera, espai de cooperació” 
responen a tots els criteris que s’exigeixen en l’article 4 del reglament.  
   

 El 1r nivell de selecció 

El jurat seleccionarà les obres que formaran part de l’exposició durant el mes de juliol del 2012 
d’acord amb els criteris següents:  

- La qualitat de l’obra artística presentada. 

- La qualitat de la candidatura: claredat, visió i argumentació (formulari de candidatura). 
- El caràcter innovador de l’obra. 

La llista de les obres preseleccionades es comunicarà durant el juliol del 2012 al web de la CTP.  
Es contactarà personalment amb els artistes seleccionats perquè enviïn les obres a Pamplona.  

Les obres seleccionades s’han d’enviar en el termini de 15 dies.  
 
 

 La selecció final 

El jurat comunicarà els premiats al mes de setembre. 

Les obres seleccionades es retornaran a l’artista en el termini d’un mes després de la clausura de 
l’última exposició.  
 
La participació al concurs implica l’acceptació d’aquest reglament. 
 
Article 4. Premis  
 
Les obres seleccionades per formar part de l’exposició itinerant “Frontera, espai de cooperació” 
s’exposaran en diverses sales del territori elegible POCTEFA. Les dates i les sales d’exposicions es 
publicaran al web de la CTP.  
 
El jurat entregarà tres premis: 

- Premi categoria 14-18 anys: 1.000 € en material o formació, a elecció del guanyador 
- Premi categoria artista jove: 1.000 € en material o formació, a elecció del guanyador 
- Gran premi: 3.000 € en material o formació, a elecció del guanyador 

 
Article 5. Lliurament oficial dels premis 

El lliurament oficial del gran premi del concurs “Frontera, espai de cooperació” tindrà lloc el dia de la 
inauguració de l’exposició que se celebrarà a la Sala d’Armes de la Ciudadela de Pamplona, entre el 
17 i el 21 de setembre del 2012. 
 
Els dos altres premis es lliuraran als territoris dels guardonats el dia que s’inauguri l’exposició al 
territori corresponent.  
 
Article 6. Responsabilitats 

Els organitzadors i els membres del jurat no tenen cap responsabilitat davant de qualsevol recurs que 
es pugui interposar quant a l’originalitat de les obres presentades. 
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Els organitzadors no tenen cap responsabilitat si aquest concurs s’anul·la. 
 
Les incidències que es puguin produir en el desenvolupament del concurs i totes les qüestions no 
previstes en aquestes bases seran resoltes per la CTP. 
Alhora, la CTP té la facultat de resoldre les qüestions que es puguin plantejar en relació amb la 
interpretació i l’aplicació d’aquestes bases. 
La CTP no es fa responsable de les opinions ni dels continguts que incloguin les obres, així com de les 
presentacions admeses a concurs, ni s’hi identificarà. 
La CTP també està exempta de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra 
transgressió de la legislació vigent en què, en matèria de propietat intel·lectual, puguin incórrer els 
participants. 
 
Article 7. Protecció de dades 
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica espanyola 15/1999, del 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades pels participants s’inclouran en un 
fitxer automatitzat, responsabilitat de la CTP, amb la finalitat de facilitar les comunicacions i els 
intercanvis d’informació amb totes les persones i les entitats que tenen competències i funcions en 
relació amb el concurs. Qualsevol persona pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de la informació que l’afecti, adreçant-se per escrit a la CTP. 
 
 
Article 8. Presentació del reglament del concurso “Frontera, espai de cooperació” davant notari 

El reglament i el formulari de candidatura s’han presentat al despatx del notari: 
Sr. Pedro Martínez Víamonte 
Avinguda de la Jacetania, 6, principal 
22700 Jaca (Osca) 
Espanya 
 
Aquests documents també es poden obtenir: 
- Al Consorci de la CTP (C/ Juan XXIII, núm. 17 - Palau de Congressos - 22700 Jaca – Tel.: +34 974 
36 31 00). 
- A la pàgina web de la CTP (www.ctp.org). 
 
 


