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Recuperació socioeconòmica dels territoris de la CTP en el 

context COVID-19 

Resultats del qüestionari sobre la preparació per a la recuperació 

socioeconòmica dels territoris de la Comunitat de Treball dels Pirineus 

(CTP) en el context de la pandèmia COVID-19 

Al juny de 2020, davant la situació provocada per la pandèmia del COVID-19, la 

presidència de la CTP va llançar la iniciativa “Preparació per a la recuperació 

socioeconòmica dels territoris de la CTP”. 

Els efectes de la pandèmia obliguen a una adaptació de l'activitat de la CTP per fer front de 

manera conjunta als desafiaments sanitaris, econòmics, sòcio-sanitaris generats sobre la 

cooperació transfronterera i els territoris de muntanya. 

En el marc de la CTP, es va constituir el grup de treball COVID-19 i es va impulsar 

l'elaboració d'un qüestionari a través del qual cadascun dels territoris ha identificat 

obstacles i bones pràctiques en la cooperació transfronterera dels Pirineus. Els resultats 

serviran per a projectar, a partir de la situació actual, escenaris i propostes d'accions 

conjuntes a mig i llarg termini en el marc de l'Estratègia Pirinenca 2018-2024, adoptada pel 

Consell Plenari de la CTP al novembre de 2018. D'aquesta manera la CTP, a més de fer 

costat als territoris membres mitjançant l'intercanvi d'informació i bones pràctiques, pretén 

contribuir decisivament i des del Sud d'Europa a alimentar les propostes de la UE per a 

integrar la dimensió específica de la cooperació transfronterera de muntanya en el context 

de la cooperació territorial europea. Els resultats que es presenten fruit d'aquest exercici de 

consulta amb els diferents territoris de la CTP pretenen ser útils per a: 

Reforçar la cooperació entre els seus membres: desplegament de l'Estratègia pirinenca 

2018-2024 mitjançant els instruments adequats i adaptats a la situació actual i millorant 

per tant l'impacte de l'actuació sobre la ciutadania. 

 Identificar les prioritats a conservar al Pla de treball de l'actual presidència 

catalana de la CTP per a la reactivació socioeconòmica dels territoris 

transfronterers en el context resultat de la crisi del COVID-19. 

 Proposar eines de cooperació transfronterera adequades que ajudin a 

assegurar la resiliència del territori pirinenc per a afrontar les conseqüències de 

la crisi actual i anticipar-se a futures crisis i a les seves conseqüències. 

 Contribuir a la millora de l'harmonització d'estàndards i coordinació de les 

diferents mesures de contenció adoptades pels Estats a les zones frontereres (els 

territoris fronterers poden veure's afectats per mesures i regulacions heterogènies i 

divergents adoptades pels Estats corresponents a cada frontera).  
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 Contribuir al debat general sobre la cooperació transfronterera a la UE i 

observar les oportunitats que es puguin generar des dels territoris fronterers de 

muntanya. 

Amb aquest exercici, es pretén que la cooperació transfronterera europea sigui un 

instrument al servei de les regions frontereres, una ajuda per a superar la seva situació 

perifèrica i millorar les condicions de vida de la població. 

D'aquí ve que la nova situació generada per la pandèmia ens indiqui la importància de 

treballar per a un model de cooperació inclusiu que abasti les esferes cultural, social i 

econòmica de la vida, sense oblidar la connectivitat entre territoris. 

La CTP, des de la seva doble condició de territori transfronterer i de muntanya, necessita 

un model de recuperació en el qual el benestar de la ciutadania i la valoració de les 

característiques socials, culturals, lingüístiques i econòmiques distintives del veí, es 

converteixin en font de confiança mútua, un requisit previ per a l'èxit de qualsevol 

cooperació transfronterera. 

Rosa Amorós i Capdevila 

Delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran 

Secretària General de la Comunitat de Treball dels Pirineus 
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Principals Resultats 

La lluita contra el canvi climàtic, element transversal i necessari en el Pla 

de recuperació socioeconòmica de la zona pirinenca 

Des de l'òptica del canvi climàtic, la qüestió prioritària és que les mesures de reactivació 

econòmica posteriors a la crisi del Covid-19 siguin coherents amb els objectius de la 

transició ecològica i energètica. Cal tenir en compte que els territoris de muntanya ja són 

zones altament vulnerables al canvi climàtic i que àmbits clau com la recerca, la 

cooperació agroalimentària o la falta de competències per a la prevenció de riscos naturals 

a nivell transfronterer, s'han vist afectades de manera negativa. 

En la recuperació socioeconòmica de la zona pirinenca s'han identificat les següents 

prioritats: 

 Una recerca orientada a l'acció que permeti crear coneixements aplicats i afavorir 

la transferència d'aquests als agents econòmics i socials. 

 La creació de fons específics destinats a lluitar contra el canvi climàtic i que 

aquests no es desviïn a altres finalitats causades per la pandèmia i la crisi 

econòmica conseqüent. 

 L'adopció de criteris climàtics transversals uniformes i posant de manifest l'interès 

estratègic en matèria de formació i educació eco-social. 

En aquest context i en matèria de relacions transfrontereres dels territoris de muntanya, 

des de la CTP es destaquen les següents actuacions a impulsar en clau de canvi climàtic a 

l'àmbit europeu: 

 Priorització de les zones de muntanya com a espai d'actuació d'acord amb els 

objectius del Pacte Verd Europeu. 

 Participació activa en iniciatives de cooperació transfronterera contra el canvi 

climàtic com a instrument de desenvolupament i innovació sostenible. 

 Presentació de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC) com a plataforma 

de referència a la UE en matèria de coneixement en adaptació al canvi climàtic en 

ecosistemes de muntanya. 

Remoure els obstacles a la cooperació transfronterera per a impulsar un 

model de promoció i atracció del territori. 

La promoció i atracció del territori és una de les prioritats de la CTP, ja que és l’àmbit més 

afectat arran de la pandèmia des de la seva doble condició transfronterera i de muntanya. 

No obstant això, aquest territori ofereix oportunitats úniques que afavoreixen les relacions i 
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la cooperació transfronterera. Així mateix, la pandèmia ha posat en relleu les necessitats 

urgents de col·laboració en l'àmbit i en el sector estratègic de la salut. 

Entre les mesures prioritàries, la CTP proposa: 

 Donar suport al teletreball, la formació online i la digitalització de les activitats 

econòmiques. 

 Adoptar l'estatut del treballador transfronterer; 

 Reforçar les àrees funcionals transfrontereres territorials en projectes de promoció 

socioeconòmica; 

 Concretar ajudes per a actors locals amb dificultats; 

 Diversificar les plataformes de comercialització i adoptar mesures que potenciïn el 

turisme de proximitat i el suport al sector cultural. 

En l'àmbit de la sanitat, la CTP proposa adoptar mesures com el reforç de la formació de 

personal sanitari en el territori; la necessitat d'oferir una atenció sanitària més integrada i 

centrada en la persona; estendre l'ús de les noves tecnologies per a una atenció més 

eficient; establir protocols d'actuació en matèria de cooperació territorial; agilitzar i ampliar 

el reconeixement mutu de qualificacions a escala europea i adoptar convenis de 

col·laboració sanitària estables. 

Des de la CTP s'impulsaran les següents actuacions amb la finalitat de presentar els 

Pirineus davant les institucions i actors de la UE com una àrea dinàmica amb projecció de 

futur i amb l'objectiu de posar en relleu el valor socioeconòmic d'aquest territori: 

 Col·laborar perquè la cooperació transfronterera no sigui l'assignatura pendent del 

procés d'integració europea. La CTP serà especialment activa defensant la 

permeabilització dels territoris fronterers per facilitar que es generin noves maneres 

de pensar i organitzar el territori en benefici dels ciutadans que l'habiten proposant 

actuacions adaptades per a reactivar l'economia i l'ocupació. 

 Identificar i seleccionar iniciatives d'èxit (de projectes POCTEFA i altres) per a 

donar a conèixer bones pràctiques en les àrees de: turisme, agroalimentació, 

economia circular, innovació, diversitat i inclusió, patrimoni cultural, natural i 

lingüístic, serveis de proximitat i seguretat. 

Interconnectar el territori transfronterer i fer dels Pirineus un espai 

accessible als seus ciutadans com a prioritat 

La situació de pandèmia ha posat en evidència l'existència del gran volum de persones 

que circulen per la frontera per raons quotidianes, posant en relleu la importància de 

l'accessibilitat, i de les comunicacions, amb especial atenció als mitjans de transport i 

l'accés a les connexions digitals de qualitat. Accessibilitat i connectivitat resulten 
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primordials per a tota la ciutadania, però molt especialment per a la d'un territori d'aquestes 

característiques. 

Entre les mesures prioritàries, destaca la necessitat de: 

 Prioritzar projectes d'infraestructures sostenibles i serveis de transport col·lectiu; 

 Crear el ‘estatut’ de ciutadà (resident/treballador) transfronterer; 

 Facilitar la connectivitat digital i la formació que permeti adaptar-se a la 

interconnectivitat econòmica digital (teletreball). 

La CTP propugna l'impuls de la telemedicina per a afavorir una atenció més eficient i 

integrada amb centres intel·ligents i equips multidisciplinaris itinerants. 

La CTP sol·licita que la UE prioritzi la mobilitat sostenible transfronterera (transport públic i 

no contaminant) i la connectivitat digital (en l'àmbit de les TIC) transfronterera com a mitjà 

per a millorar la competitivitat de les empreses d'aquests territoris i perquè les zones 

frontereres i de muntanya deixin de ser perifèriques a efectes econòmics. 

La frontera com a espai de convivència i gestió eficient: facilitar la 

coordinació i impulsar el paper dels actors territorials en la governança 

transfronterera 

Durant la pandèmia s'han identificat deficiències en la coordinació de les polítiques de 

protecció civil i sanitat pública a conseqüència d'obstacles jurídics i administratius. Les 

diferències competencials, determinades decisions en la gestió en les mesures de 

mitigació preses lluny dels territoris i les pròpies dificultats administratives derivades de les 

diferents legislacions han aflorat com els principals reptes per a millorar i aconseguir una 

gestió transfronterera més eficient. 

Destaquen les propostes següents: 

 Impulsar accions amb impacte a les persones (“ciutadania transfronterera”) i donar 

suport a “la declaració d'interès transfronterer”, que pot ajudar a disminuir les 

barreres legals transfrontereres. 

 Facilitar la cooperació jurídica i administrativa, així com flexibilitzar i agilitar els 

procediments legals i administratius; 

 Promoure espais multinivell d'intercanvi i cooperació reforçada entre actors locals, 

regionals i les institucions socials i econòmiques dels territoris. 

En l'àmbit sanitari, encara que l'Hospital transfronterer de la Cerdanya s'ha erigit com una 

bona pràctica en la gestió de la pandèmia, també s'han evidenciat llacunes derivades del 

fet que l'hospital va tenir una sobrecàrrega de pacients, derivada de les necessitats 

mateixes de la pandèmia i d'un increment de la població que durant el confinament es va 

desplaçar a aquesta zona. Des de la CTP es demanda establir convenis de col·laboració 
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sanitària estables entre les autoritats competents per a garantir el bon intercanvi de 

pacients en situacions de crisi sanitària. 

La CTP considera prioritari afavorir la promoció d'una governança transfronterera àgil i 

participada pels actors territorials a través de: 

 Suport als programes europeus de cooperació territorial reforçada a la nova 

programació europea de cohesió i finançament per a les xarxes de cooperació 

transfronterera. 

 Impulsar una governança transfronterera europea flexible que superi els obstacles 

a la integració i que compti amb instruments de gestió adequats. 

 Promoure la cooperació amb xarxes i amb altres espais transfronterers de la UE. 

 Impulsar una nova governança transfronterera adaptada a les noves necessitats, 

col·laboració de tots els nivells d'administració i participació de la societat civil 

(impulsant per exemple una consulta ciutadana). 

Barcelona, 16/09/2020
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