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Declaració Comú dels presidents i les presidentes 
Consell Plenari 2019  

 
 
La ministra d'Afers Exteriors del Principat d'Andorra, com a presidenta de l'Organisme Andorrà de 
Cooperació Transfronterera, i els presidents i les presidentes 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 28 de novembre del 2019 a Jaca (Osca), seu del Consorci de la Comunitat de 
Treball dels Pirineus (CTP), adoptem la declaració comuna següent: 
 
 
1. Observem que, en el moment actual, en què la nova Comissió Europea iniciarà el seu mandat i 
encara es troba pendent d'aprovació el proper Marc Financer Plurianual 2021-2027, la Unió Europea 
ha d’enfrontar-se a desafiaments apressants, com ara: la lluita contra el canvi climàtic; una transició 
energètica socialment justa i equitativa; la desacceleració econòmica; les guerres comercials i 
proteccionistes; els efectes del Brexit; o la gestió de la política migratòria.   
 
2. Manifestem la necessitat de mantenir una posició consensuada i coherent amb els Tractats 
Fundacionals i l'esperit de la Unió Europea, i reafirmem l'ambició de la Comunitat de Treball dels 
Pirineus de consolidar-se com a veritable espai de cooperació transfronterera i com a instrument 
partícip i responsable en la construcció de la Unió Europea.  
En aquest sentit, la CTP s'uneix al consens internacional i europeu sobre la necessitat d'aconseguir 
una Europa sostenible el 2030 i avançar envers l'acompliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l'Agenda de les Nacions Unides. Tot això, a través de grans transformacions en àmbits, 
com ara: la transició energètica, el consum i la producció sostenible o la reducció de les desigualtats. 
 
3. Davant d'aquests reptes, mostrem la nostra satisfacció amb l'impuls que la Comunitat de Treball 
dels Pirineus ha donat a l'Estratègia Pirinenca 2018 - 2024 (EPI), amb l'objectiu d'aconseguir una 
cooperació eficient entre els territoris que componen el Consorci, basada en la complementarietat i 
la diversitat per créixer junts. 
Manifestem la voluntat que, a partir del 2020, els eixos de l'Estratègia siguin una realitat. A aquest 
efecte, per a l'efectiva implementació de l'EPI, la CTP es compromet a configurar i dinamitzar els 
instruments dels eixos de l'Estratègia. Així, doncs, l'"Acció pel clima" s'ha consolidat a través de les 
actuacions de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC) que l'han dotat d'un caràcter més 
operatiu. La "Promoció d'iniciatives i atractivitat del territori" s'ha impulsat a través de la 
constitució dels Grups de Treball de patrimoni cultural, salut i joventut i la creació de la Unitat de 
desenvolupament i dinamització de la CTP (UD2). Considerem el plurilingüisme dels territoris 
pirinencs com un atribut de la multiculturalitat. L’Estratègia Pirinenca integra aquest caràcter en 
totes les seves accions. 
 
La "Mobilitat, connectivitat i accessibilitat" rellançarà les tasques de la Comissió d'infraestructures, 
transport i comunicacions iniciades anteriorment. Finalment, des de la "Governança, capitalització i 
comunicació", hem de reforçar la CTP com a interlocutor necessari dels Estats i les institucions 
comunitàries com a referent permanent en matèria de cooperació transfronterera. D'aquesta 
manera, el Consorci s'ha inscrit com a grup d'interès en el Registre de Transparència de la UE; el 
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document Border Orientation Paper (Spain-France-Andorra) de la Direcció General de Política 
Regional i Urbana de la Comissió Europea es fa ressò de l’Estratègia Pirinenca. 
D'altra banda, manifestem el nostre interès per seguir liderant projectes com el projecte B-Solutions 
"When Emergency Medical System (EMS) erase borders" (Quan el sistema mèdic d'emergència 
elimina les fronteres). Aquesta iniciativa d'emergències sanitàries transfrontereres té com a objectiu 
millorar l'accés de la població als serveis sanitaris d'emergència a través de l'eliminació dels 
obstacles administratius, per la qual cosa es procedirà a la signatura de convenis de cooperació entre 
les administracions sanitàries de tots els territoris transfronterers i d’acords entre col·legis de 
metges. 
 
4. Ens reafirmem en el compromís de la CTP com a autoritat de gestió del Programa INTERREG V-A 
Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), i ens congratulem d’haver completat la 
programació. Ja són més de 160 els projectes del programa que contribueixen a millorar cada dia la 
vida dels habitants del territori. En aquest sentit, manifestem el nostre interès per continuar sent 
Autoritat de Gestió, i ja hem donat les primeres passes de cara a la gestió del futur POCTEFA 2021-
2027. 
 
5. Durant la cimera del clima del 23 de setembre del 2019 a Nova York, el secretari general de l'ONU 
ha advertit que el món necessitaria augmentar els seus esforços entre tres i cinc vegades per 
afrontar la crisi climàtica i evitar els danys que ja s'estan produint a tot el món, danys que, de 
manera particular, es posaven de manifest a l'informe de canvi climàtic als Pirineus, objecte de gran 
difusió. 
En la mateixa línia, expressem el nostre compromís amb la necessitat de reduir les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle per complir amb l'Acord de París i treballar en l'objectiu 13, Acció pel 
Clima, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Per la seva banda, la Comunitat de Treball dels Pirineus està consolidant l'Observatori Pirinenc de 
Canvi Climàtic com a iniciativa integradora de cooperació transfronterera en aquesta matèria. La 
CTP va llançar aquest observatori el 2010 gràcies al finançament del fons europeu de 
desenvolupament regional del POCTEFA 2007-2013 i, més tard, a través del POCTEFA 2014-2020 per 
al seu desenvolupament. La CTP ha aconseguit diversificar les fonts de finançament per dur a terme 
noves accions en cooperació amb altres zones de muntanya europees, tot participant en diversos 
projectes i liderant el projecte OPCC ADAPYR POCTEFA del 2020 al 2022.  
A més, el 2019, la CTP ha tingut l'ocasió, gràcies a la invitació del Govern d'Andorra, de presentar a la 
seu de les Nacions Unides les conclusions de l'informe de canvi climàtic als Pirineus.  
 
6. Mantenim viu l'esperit de la Declaració Política de la Comunitat de Treball dels Pirineus a les 
propostes de la Comissió Europea sobre el proper Marc Financer Plurianual (MFP) i la futura política 
de cohesió 2021-2027, amb la finalitat de reclamar el manteniment d'un marc favorable per a la 
cooperació territorial i de l’acció transfronterera en particular. 
Reiterem la voluntat de trobar solucions compartides als problemes estructurals que genera la 
despoblació i l’envelliment demogràfic. Per aquest motiu, manifestem la necessitat de persistir en la 
planificació i, si s'escau, l’execució d'infraestructures transfrontereres per facilitar la connectivitat, el 
turisme, la salut, la cultura, etc., que serveixin de palanques de desenvolupament econòmic i 
cohesió social entre els actors locals dels territoris pirinencs. 
 
7. Finalment, ens comprometem a continuar abordant tots els reptes territorials definits a 
l'Estratègia Pirinenca, tot mantenint la CTP al capdavant de la cooperació transfronterera entre els 
seus territoris i contribuint, d'aquesta manera, a la política de cohesió territorial de la Unió Europea. 
8. Agraïm a la comunitat autònoma d’Aragó pels dos anys de Presidència, que ha ajudat a esbossar el 
marc d’accions per als propers anys. Desitgem el major dels èxits a la Presidència catalana. 
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Sra. Maria Ubach Font 

Presidenta  

Organisme Andorrà  

de Cooperació Transfronterera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Francisco Javier Lambán Montañés 

President 

Govern d'Aragó 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Alain Rousset 

President  

Consell Regional de Nouvelle-

Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Joaquim Torra i Pla  

President  

Generalitat de Catalunya  

 

Sr. Iñigo Urkullu Rentería  

President  

Govern Basc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Carole DELGA 

Presidenta  

Consell Regional d'Occitanie 

 

Sra. María Chivite Navascués 

Presidenta  

Govern de Navarra 
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