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Declaració Comuna de les presidentes i dels presidents 

Consell Plenari 2018  

 

La ministra d'Afers Exteriors del Principat d'Andorra, com a presidenta de l'Organisme Andorrà de 

Cooperació Transfronterera, i les presidentes i els presidents de les Regions d'Occitanie i Nouvelle-

Aquitaine i les Comunitats Autònomes d'Euskadi, Navarra, Catalunya i Aragó, aquesta última en 

exercici de la presidència del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), reunits en 

Consell Plenari el 13 de novembre de 2018 a Saragossa, adopten la següent declaració comuna: 

 

1. Actualment, la Unió Europea afronta un moment clau marcat per les negociacions sobre l'acord de 

retirada del Regne Unit, sobre el proper Marc Financer Plurianual i la política de cohesió post 2020 

que determinaran particularment l'esdevenir de la Cooperació Territorial Europea. Ens trobem davant 

d’una gran fita: les eleccions al Parlament Europeu de maig del 2019. Finalment, els debats sobre els 

reptes com les qüestions de la migració, l'economia circular o la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic 

són significatius i intensos. En aquest context, volem reafirmar l'ambició de la Comunitat de Treball 

dels Pirineus com a veritable espai de cooperació interregional i com a instrument partícip i 

responsable en la construcció de la Unió Europea. 

Els projectes transfronterers promouen l’ideal europeu i són una inversió per al futur d'Europa, ja que 

ajuden a recuperar i a regenerar la confiança i l'entusiasme entre la Unió Europea i els seus ciutadans. 

Per això, la CTP ha de tenir el suport, entre d'altres, de les eines financeres de la política de cohesió 

europea. En el marc de la política regional dels últims anys s'ha impulsat la cooperació transfronterera 

a través dels programes INTERREG, i reclamem que la UE segueixi reforçant aquesta cooperació. En 

suma, cal facilitar el creixement econòmic de les regions frontereres, ja que contribueix a la consecució 

dels objectius de cohesió econòmica, social i territorial d'Europa.  

 

 

2. Per als representants dels membres de la CTP, la cooperació transfronterera i els projectes als quals 

dona lloc s'han d'ubicar en una visió estratègica comuna. 

L'Estratègia Pirinenca aprovada per la CTP en aquest XXXVI Consell Plenari té la vocació de donar 

resposta als problemes més importants, com ara l'accés a tots els serveis públics, la mitigació i 

l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament econòmic al territori pirinenc.  

Aquesta Estratègia és una etapa important que servirà de marc de planificació per al període 2018-

2024, permetrà al Consorci respondre d’una manera encara més eficaç als reptes relacionats amb 

l'assoliment d'objectius comuns. Així, les prioritats per a la zona transfronterera se centraran al voltant 

de reptes clau com l'adaptació al canvi climàtic, la protecció del medi ambient i de la biodiversitat, el 

suport a la investigació i la innovació, la dinamització econòmica dels territoris, la creació d'ocupació 

de qualitat, la formació i la inclusió social o l'impuls de les polítiques de suport al patrimoni natural i 

cultural, entre d'altres.  
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L’Estratègia Pirinenca, finalment, pretén servir, a més, de referència per al disseny del programa 

INTERREG Espanya-França-Andorra 2021-2027. En aquest context, les presidentes i els presidents de 

la CTP es congratulen d’haver assolit un consens per a una Estratègia Pirinenca que s’identifica amb 

les orientacions fundadores de la CTP. 

 

A partir d'aquest Consell Plenari, les presidentes i els presidents de la CTP es comprometen a impulsar 

els àmbits d'actuació de l'Estratègia Pirinenca, per avançar en la definició de les seves accions 

operatives. L'Estratègia Pirinenca es posarà en marxa com un Pla d'Acció viu, dinàmic, susceptible de 

revisió i ajustaments, i que s'estructurarà al voltant de tres eixos estratègics: 

- Protecció ambiental i adaptació al canvi climàtic 

- Promoció d'iniciatives i atractivitat del territori  

- Mobilitat, connectivitat i accessibilitat  

I un eix Transversal, Governança, capitalització i comunicació, que pretén reforçar el paper de la CTP 

com a grup d’influència en l’àmbit europeu i impulsar la seva acció com a referent permanent de 

cooperació territorial. 

 

3. En l'exercici de la seva missió al servei d’un projecte europeu ambiciós, la CTP té vocació de 

representar un paper destacat en el marc del diàleg que els Estats membres i les institucions europees 

han començat sobre el futur de la política de cohesió post 2020. En aquest sentit, la CTP aspira a 

contribuir a la configuració dels programes futurs i al manteniment d'un marc favorable per a la 

cooperació transfronterera. Amb aquesta finalitat, s’ha presentat la “Declaració Política de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus” com a resposta a les propostes de la Comissió Europea sobre el 

proper Marc Financer Plurianual (MFP) i la política de cohesió per al període 2021-2027. 

Entre les observacions a realitzar en les propostes sobre la política de Cohesió post 2020, la CTP 

subratlla la importància de la Cooperació Territorial Europea (CTE) i lamenta la reducció 

pressupostària anunciada per a les Polítiques de Cohesió i Agrícola Comuna. Els signants advoquen 

per mantenir assignacions financeres significatives per a la cooperació territorial en general i 

transfronterera en particular. Per acabar, s'oposen fermament al canvi de mètode de càlcul de les 

dotacions dels programes de cooperació territorial europea proposat per la Comissió Europea. 

L’aplicació d’aquest nou mètode suposaria una disminució significativa de la dotació per a la propera 

programació i un fort desavantatge en comparació amb altres zones transfrontereres de major 

densitat de població.  

 

La CTP destaca el greu problema que representa la despoblació en algunes zones dels Pirineus, on es 

troben densitats de fins a 4 hab/km2, caracteritzades pel desequilibri i la despoblació enfront d'altres 

territoris. 

 

4. La CTP, a causa del seu àmbit de cobertura geogràfica i del seu paper d’autoritat de gestió del 

Programa Europeu INTERREG Espanya-França-Andorra, des del 2007, constitueix un interlocutor clau 

en la concepció, l’elaboració i la posada en marxa de la política de cooperació transfronterera al 

territori Pirinenc. En aquest sentit, les presidentes i els presidents dels membres de la CTP mostren la 

seva satisfacció per l’eficàcia d’aquest programa transfronterer, que es tradueix en 120 projectes 

programats que representen un total de 142 milions d’euros de FEDER destinats als actors del nostre 

territori.  
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5. D'altra banda, les presidentes i els presidents de la CTP acullen amb satisfacció el dictamen 

prospectiu del Comitè Europeu de les Regions, aprovat el 5 de juliol de 2018, La governança climàtica 

després del 2020 des d'una perspectiva europea i global: una contribució a la COP24 de la CMNUCC 

que subratlla que "els objectius d'una Unió de l'Energia resilient amb una política climàtica ambiciosa 

es poden assolir millor a través d'una acció coordinada en els nivells de la Unió, nacional, regional i 

local, i mitjançant la promoció de la investigació, de les activitats de sensibilització i de solucions i 

sistemes de subministrament d'energia eficients a escala local". Això és necessari perquè els membres 

de la CTP avancin cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les 

Nacions Unides.  

 

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les 169 metes de l'Agenda 2030 de Nacions 

Unides han de marcar un camí cap al desenvolupament sostenible i l’adaptació al canvi climàtic. Per 

això, la CTP contribueix a aquest repte global a través de l’Informe transpirinenc sobre els efectes del 

canvi climàtic als Pirineus, vulnerabilitats i adaptació, que realitza en el marc del projecte OPCC2 i 

cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, a través del POCTEFA 2014-2020 

i per les ajudes 2016-2019 de la Fundació Biodiversitat adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica 

d'Espanya.  

 

Convençuts de la necessitat d'aquest tipus d'iniciatives de cooperació enfront de les problemàtiques 

ambientals, les presidentes i els presidents de la CTP, a través de la signatura d'aquesta declaració, es 

comprometen a mantenir i ampliar les accions de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic.  

 

 

6. Finalment, les presidentes i els presidents, amb la signatura d’aquesta Declaració, reafirmen la seva 

voluntat unànime de continuar treballant junts en el marc de la cooperació territorial, que ens 

permetrà contribuir a l‘Europa del futur, per al desenvolupament i la implementació de les polítiques 

transfrontereres en el nostre territori europeu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




