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COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS 

CONSELL PLENARI 2014 

DECLARACIÓ COMUNA DELS PRESIDENTS 

 

Els Presidents de les Regions d’Aquitaine, Languedoc-Roussillon i Midi-

Pyrénées, de les Comunitats Autònomes d’Aragó, Catalunya, Euskadi i 

Navarra ; el Ministre d’Assumptes Exteriors del Principat d’Andorra, President 

de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera i President de torn de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus, reunits en Consell Plenari a Andorra la 

Vella el 5 de novembre de 2014. 

En primer lloc expressem el nostre condol per la mort, el passat mes d’agost, 

del President del Consell Regional de Languedoc-Roussillon, el Sr. Christian 

Bourquin, i demanem al seu successor que traslladi als seus familiars i a les 

institucions de la Regió aquest sentiment de condol i d’amistat, així com també 

de reconeixement pel seu esforç continu i la seva contribució vital a favor de la 

cooperació i de la Comunitat de Treball dels Pirineus. 

I adoptem de comú acord la següent: 

 

DECLARACIÓ COMUNA:  

 

1-. Considerem que l’evolució de la Comunitat de Treball dels Pirineus durant 

els seus més de 30 anys d’existència li ha permès adaptar-se als canvis interns 

dels seus membres i a l’evolució de la Unió Europea i de la seva política 

regional. Això ha permès que se li hagi confiat, des de l’any 2007, el rol 

d’Autoritat de Gestió del Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera 

Espanya-França-Andorra (POCTEFA), que ha de consolidar-se en el transcurs 

del període de programació actual 2014-2020. 
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També observem que el reforçament de la importància de la Cooperació 

Territorial, durant el període 2014-2020, representa un repte major per la CTP i, 

en especial, la Cooperació Transfronterera, amb noves orientacions i objectius 

alineats amb les prioritats de l’Estratègia Europa 2020 de la UE per garantir un 

creixement intel·ligent, sostenible i integrador dels seus territoris. 

Afirmem la voluntat de continuar amb la millora del funcionament de la CTP, a fi 

i efecte de reforçar la seva contribució al desenvolupament de la cooperació 

transfronterera i promoure la governança multinivell per garantir una posada en 

funcionament del POCTEFA que sigui el més eficient possible. 

 

2.- Assenyalem la importància pels territoris de les temàtiques prioritàries 

fixades en el POCTEFA i ajustades a l’Estratègia Europa 2020. El seu objectiu 

és dinamitzar la innovació i la competitivitat; prendre en consideració el canvi 

climàtic i fomentar la prevenció i gestió de riscos; promoure la protecció, la 

valorització i l’ús sostenible dels recursos locals; afavorir en els territoris la 

mobilitat de béns i persones, això com reforçar les competències i la inclusió 

social per mitjà de la cooperació. 

Considerem que les temàtiques escollides responen a les nostres necessitats, 

reptes i potencialitats, al mateix temps que afavoreixen les inversions en R+D, 

les capacitats d’innovació de les empreses, la internacionalització de les pimes 

i les sinèrgies amb els organismes de recerca.  

Estimem necessari promoure les accions de prevenció i adaptació al canvi 

climàtic i als riscos ambientals, la protecció i valorització del patrimoni natural, 

cultural i de la biodiversitat, així com millorar els sistemes de transport poc 

contaminants amb l’objectiu d’assegurar la permeabilitat del Pirineu per als 

viatgers i les mercaderies i la multimodals. A més, hem de desenvolupar els 

accessos als serveis socials, cultural i recreatius, i afavorir el treball de qualitat i 

de llarga durada. 

Així mateix, juntament amb un compromís institucional ferm i decidit, volem 

destacar que el desenvolupament del territori de la CTP es troba enfortit pels 

projectes transfronterers dels diferents actors del territori, els quals 

contribueixen a la cohesió social i territorial europea. 

Conscients que la CTP, a banda de continuar exercint el seu rol d’Autoritat de 

Gestió del POCTEFA, ha d’ocupar una posició destacada en la cooperació 

transfronterera del territori que representa, ens comprometem a impulsar la 

generació de projectes estructurants i de proximitat. 
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3.- La CTP es compromet a garantir la continuïtat de l’Observatori Pirinenc del 

Canvi Climàtic, projecte que funciona des de la seva creació l’any 2010 i que ha 

esdevingut un emblema de la CTP. En aquest sentit es vol que l’Observatori 

participi en la propera XXI Conferència de les Parts (COP21) de la Convenció 

Marc de les Nacions Unides del Canvi Climàtic (CMNUCC), que se celebrarà a 

Paris el 2015, per tal de donar visibilitat als Pirineus i a les accions que hi 

desenvolupa. 

 

4-. Manifestem que la Comunitat de Treball dels Pirineus ha de promoure la 

participació dels seus membres i dels actors del territori en altres programes de 

la Unió Europea, com ara els relatius al medi ambient, a la investigació i 

innovació, als transports, cultura, ciutadania i joventut, i reforçar així la dimensió 

espacial de cooperació transfronterera i transnacional. 

 

5.- Sol·licitem a les institucions europees així com a les autoritats espanyoles i 

franceses que facilitin la implicació dels territoris de països tercers amb relació 

de veïnatge, especialment, aquells que són enclavaments en fronteres 

intracomunitàries en la gestió de programes de cooperació.  

 

6.- Sol·licitem al President de l’Organisme Andorrà de Cooperació 

Transfronterera i Ministre d’Afers Exteriors del Govern d’Andorra que, com a 

President de torn de la Comunitat de Treball dels Pirineus, faci arribar aquesta 

declaració a les màximes autoritats espanyoles, franceses i andorranes, així 

com als presidents de les principals institucions de la Unió Europea.  
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Per l’Organisme Andorrà   

de Cooperació Transfronterera 

Sr. Gilbert Saboya Sunyé 

 

 

 

 

 

Pel Consell Regional de Llenguadoc-

Rosselló  

Sr. Damien  Alary 
 
 

 
 

 

 

 

Pel Govern d’Aragó 

Sra. Luisa Fernanda Rudi 
 

 

 

 

 

Pel Consell Regional de Migdia-Pirineus 

Sr. Martin Malvy 
 

 

 

 

 

Per la Generalitat de Catalunya 

Sr. Artur Mas 

 

 

 

 

 

Pel Govern de Navarra 

Sra. Yolanda Barcina 

 

 

 

 

 

Pel Govern del País Basc  

Sr. Iñigo Urkullu 
 

 

 

Pel Consell Regional d’Aquitània 
 
Sr. Alain Rousset 
 
 
 

 


