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La Ministra d’Afers Exteriors del Principat d’Andorra, presidenta de 

l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera i els presidents de 

les Comunitats Autònomes d’Aragó, Euskadi, Navarra i de les Regions 

d’Occitània i Nova Aquitània, aquesta última, presidència en exercici de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), reunits en Consell Plenari a 

Biàrritz el 9 de novembre de 2017, adopten de comú acord la declaració 

següent: 

 

DECLARACIÓ COMUNA: 

1 – Reunits en un període en què la Unió Europea s’enfronta a reptes importants 

(dificultats econòmiques, terrorisme, crisis migratòries, conseqüències del Brèxit, etc.), 

manifestem la nostra voluntat de participar en la reactivació del projecte europeu. Des 

d'aquest perspectiva, ens congratulem de les propostes polítiques dels qui, al més alt 

nivell, demostren una voluntat d’aprofundir en la construcció europea i ofereixen 

veritables perspectives d’evolució. 

Aquestes propostes no serien suficients si no anessin acompanyades d’iniciatives 

concretes dels actors del territori i, en especial, dels responsables regionals. Per això, 

volem reafirmar l’ambició de la Comunitat de Treball dels Pirineus com a veritable 

espai de cooperació interregional europeu, que simbolitza la solidaritat entre territoris i 

s'erigeix com a interlocutor natural i indispensable per a la posada en marxa de les 

orientacions estratègiques de la Unió Europea. D’aquesta manera, podrem contribuir a 

donar confiança en el projecte europeu situant el ciutadà en el cor de les diferents 

polítiques. 

Amb aquest esperit, i en el marc de les negociacions sobre la política de cohesió 

posterior al 2020, la Comunitat de Treball dels Pirineus proposa reforçar la dimensió 

territorial de la política de cohesió, en especial la Cooperació Territorial Europea, 

mitjançant l’atribució de recursos importants, ja que els fons comunitaris són 

imprescindibles per a l’èxit dels projectes que les autoritats locals i regionals 

desenvolupen. Aquest enfocament també és d’aplicació als microprojectes que 

permeten iniciar cooperacions destinades a ser desenvolupades en un futur, les 

modalitats de finançament de les quals encara són complexes. 
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2 – El 2017, la Comunitat de Treball dels Pirineus celebra el seu desè aniversari com a 

Autoritat de Gestió del Programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra 

(POCTEFA). Es tracta d’un exemple únic en el marc de la Unió europea, en el qual un 

conjunt de territoris de diferents països gestionen un programa de cooperació. 

D’aquesta manera, demostrem any rere any la capacitat que el nostre consorci 

transfronterer té per a gestionar Fons Europeus fonamentada en una cooperació 

contínua i un coneixement mutu reforçat a través de les pràctiques de treball. És sens 

dubte un reconeixement per part de la Comissió Europea i dels Estats membres, en 

aplicació del principi de subsidiarietat, de considerar l’escala regional com la més 

adequada per a gestionar els Fons FEDER de la cooperació transfronterera i 

sol·licitem que aquesta experiència segueixi, es consolidi i es pugui desenvolupar a 

altres llocs d’Europa. 

En aquest marc, després de la primera convocatòria en què es van assignar 71 milions 

d’euros a 58 projectes, ens congratulem de l’èxit de la segona convocatòria del 

programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) que ha permès 

destinar 71 milions d’euros més de Fons Europeus de Desenvolupament Regional 

(FEDER) per a finançar accions en el sector de la investigació i de la innovació, 

l’adaptació al canvi climàtic, la gestió de riscos, la valorització del patrimoni natural i 

cultural, la protecció de la biodiversitat, el desenvolupament del transport sostenible, la 

formació professional i l’ocupació transfronterera, així com l’acció social, la qual cosa 

reforça sense cap mena de dubte les nostres relacions transfrontereres.  

En aquest sentit, expressem també el nostre reconeixement als actors que es 

beneficien d'aquests crèdits europeus per la qualitat dels projectes presentats i a la 

seva capacitat per a contribuir a les nostres polítiques de desenvolupament territorial. 

Els agraïm la creativitat que han posat al servei dels nostres territoris i de la 

cooperació que volem desenvolupar conjuntament.  

 

3. – En el sector mediambiental i climàtic, ens felicitem per les tasques que el nostre 

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic ha realitzat, projecte emblemàtic de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus, plataforma de dades sobre el nostre espai 

transfronterer, la xarxa i domini d’acció del qual no deixen de créixer. Per aquest motiu, 

s’haurà de constituir com un instrument clau de l’estratègia dels Pirineus. 

L’organització del Col·loqui PYRADAPT i la creació d’un Consell Consultiu reunit per 

primera vegada amb motiu d’aquest Consell Plenari permeten la trobada entre 

científics i tècnics, d’una part i altra de la frontera , que aporten el seu coneixement 

sobre un tema fonamental i prioritari en les nostres respectives polítiques. Agraïm a 

tots aquests experts del medi ambient la seva participació i contribució. 

El nostre Observatori contribueix igualment al desenvolupament de la visibilitat dels 

Pirineus a Europa i arreu del món. Permet posicionar els Pirineus com espai motor a 

escala europea i internacional en matèria d’adaptació als efectes del canvi climàtic.  

Amb la presentació del projecte PHUSICOS a la convocatòria “Horizon 2020” de la 

Comissió Europea, reafirmem la voluntat de la Comunitat de Treball dels Pirineus de 
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reforçar els mitjans d’acció d’aquest Observatori en un dels seus eixos estratègics 

prioritaris: la gestió dels riscos naturals relacionats amb el canvi climàtic. 

 

4. – Amb motiu d’aquest Consell Plenari celebrem els 35 anys de la Comunitat de 

Treball dels Pirineus. Volem mostrar la nostra profunda preocupació per l’absència 

d’un dels nostres membres, Catalunya, en aquesta declaració. Estem orgullosos 

d'aquesta cooperació llarga i som conscients de la necessitat de renovar-la i 

aprofundir-la. En aquest sentit, anunciem els primers resultats d’un treball que vam 

iniciar fa uns mesos i que consisteix en definir una Estratègia “Pirineus” que fixi les 

orientacions polítiques del nostre Consorci pels propers anys. Aquesta iniciativa 

compta amb el suport i l’estímul de la Comissió Europea i s’inspira en els treballs 

realitzats a altres espais de cooperació territorial a Europa. L’estratègia “Pirineus” 

s’hauria d’incloure al voltant de 3 reptes temàtics i d’un repte transversal: medi ambient 

i canvi climàtic; dinàmiques demogràfiques i atractivitat sostenible; mobilitat i 

connectivitat, i governança; així com altres qüestions que es definiran a l’última fase de 

l'elaboració de l’estratègia. 

La definició d’aquesta estratègia ha de permetre plasmar els reptes de 

desenvolupament dels territoris que componen el nostre Consorci i inspirar el seu full 

de ruta, en relació amb els actors implicats en el territori transfronterer, en especial les 

Euroregions i les Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, en el marc d’una 

governança millorada i eficaç. Desitgem que els objectius de l’estratègia Pirineus 

s’integrin i es tinguin en compte en els programes europeus lligats al territori 

d’aplicació a la zona, més enllà del POCTEFA, tant en els que es puguin dirigir a les 

zones de muntanya, com en els que es materialitzi l’avanç de les estratègies de les 

conques marítimes atlàntica i mediterrània, perquè els nostres actors puguin disposar 

del finançament necessari per a una posada en marxa correcta. 

Sol·licitem a la Comissió Europea el seu suport a aquesta iniciativa amb la finalitat de 

reforçar la cooperació transfronterera que constitueix el vector principal i el símbol de 

la unió dels actors i dels ciutadans europeus al servei del desenvolupament econòmic, 

social i sostenible dels nostres territoris. 

 

5. – Basant-nos en aquesta estratègia, seguirem desenvolupant polítiques de transport 

sostenible que afavoreixin la cohesió dels territoris transfronterers i que permetin una 

millor integració de les valls menys accessibles del massís pirinenc gràcies a una 

xarxa d’infraestructures adaptades, una xarxa que ha de tenir diferents connexions i 

corredors a través dels territoris, cada un d’ells amb les seves especificitats, el seu 

caràcter local o transnacional i la seva prioritat per al transport de viatgers i/o de 

mercaderies. 

En aquest sentit, ens felicitem de les nombroses iniciatives que s’han posat en marxa 

sobre aquesta matèria en el nostre territori, especialment l’avanç aconseguit amb 

l’ajuda significativa d’Europa cap a la reobertura de la línia fèrria Pau-Canfranc-
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Saragossa; aquestes últimes contribueixen a donar resposta al repte de la 

permeabilitat dels Pirineus.   

 

6. – Aquesta estratègia haurà de respondre al repte de l’envelliment demogràfic del 

nostre territori mitjançant el desenvolupament de polítiques a favor de l’atractivitat 

territorial, amb la finalitat d’acollir població nova en benefici de les economies locals.  

Es tracta en particular de detectar noves fonts d'ocupació i d'identificar els oficis del 

futur en el nostre territori transfronterer.  

L’estratègia també s’haurà d'encaminar a millorar la imatge pirinenca cap a l'exterior ja 

que constitueix, juntament amb el sentiment de pertinença, un dels elements 

primordials pel manteniment de la població i de les activitats presents en el territori. 

Destaquem en aquesta ocasió la riquesa del plurilingüisme de la població, testimoni 

d’una multiculturalitat que s’ha de tenir en compte en les diferents polítiques que s’han 

de dur a terme.  

 

7 – Finalment, el pla estratègic vetllarà perquè els actors mediambientals es 

responsabilitzin d’establir cooperacions audaces i compromeses amb la noció de 

continuïtat territorial i transfronterera de les problemàtiques mediambientals.  

Es procurarà vetllar per l'adaptació dels nostres territoris a la transició ecològica, 

especialment sensible en l'espai Pirinenc, sense oblidar que la valorització 

mediambiental a escala transfronterera pot ser un vector d'atractivitat per a la població 

i favorable al desenvolupament del turisme sostenible. La riquesa del patrimoni natural 

és un recurs que cal conservar i avaluar mitjançant projectes ambiciosos on la 

cooperació troba tot el seu valor afegit davant de les problemàtiques comunes que 

hem d’afrontar. 

 

 
8. – Per al conjunt de les accions descrites, els presidents dels territoris membres de la 

Comunitat de Treball dels Pirineus, reafirmen la seva voluntat unànime de seguir 

treballant conjuntament en benefici dels seus territoris. 
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En representació del Govern 
d’Euskadi 
Sra. María Angeles ELORZA ZUBIRIA 
 

 

 

 

 

 

En representació del Govern de 
Navarra 
Sra. Ana OLLO HUALDE 

En representació de l’Organisme 
Andorrà de Cooperació 
Transfronterera 
Sra. María UBACH FONT  

 

 

 

 

 

En representació del Consell 
Regional de la Nova Aquitània 
Sr. Alain ROUSSET  

En representació del Consell 
Regional d’Occitània 
Sra. Pascale PERALDI 
 

En representació del Govern d’Aragó 
Sr. Francisco Javier LAMBAN 

MONTANES  

 

 

 

 

 

 

 


