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XL Consell Plenari de la CTP 
Arantzazu, 30 de novembre de 2022 
 
 
La presidenta de la Regió Occitanie, 
la presidenta del Govern de Navarra, 
la ministra d'Afers Exteriors del Govern d'Andorra, com a presidenta de l'Organisme andorrà de 
cooperació transfronterera, 
el president de la Regió Nouvelle-Aquitaine, 
el president del Govern d'Aragó, 
el president de la Generalitat de Catalunya, 
el president del Govern Basc, aquest darrer en exercici de la 
presidència del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), 
 
Reunits en Consell Plenari el 30 de novembre de 2022 a ARANTZAZU, Oñati, Gipuzkoa: 
 
El Consell Plenari es felicita per celebrar la quadragèsima reunió i pel treball realitzat per la CTP, 
reconeixent la tasca de totes i tots els seus predecessors. 
 
Aquesta efemèride és una oportunitat per reafirmar la voluntat dels membres de la CTP per 
prosseguir i reforçar aquesta cooperació transfronterera exemplar al servei dels habitants dels 
seus territoris. 
 
És també una oportunitat per continuar apostant pels valors de la proximitat, la participació, la 
col·laboració i la integració a la Unió Europea. 
 
En aquestes quatre dècades, hem estat testimonis de fites importants, entre les quals cal 
destacar, per citar-ne només algunes de recents, la designació de la CTP com a autoritat de 
gestió del programa INTERREG-POCTEFA, la creació i consolidació de l'Observatori Pirinenc del 
Canvi Climàtic, l’adopció de l'Estratègia Pirinenca (2018-2024), l'Estratègia de Canvi Climàtic, 
l'Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir), o els acords transfronterers pioners sobre emergències 
mèdiques, pendents de l'aprovació dels Ministeris de Sanitat espanyol i francès. 
 
Però aquests avenços evidents no ens sostreuen dels múltiples reptes a què avui s'enfronta 
Europa. En aquest sentit, el Consell Plenari expressa la seva extrema preocupació per la guerra 
a Ucraïna. Aquest fet, unit a la crisi energètica, el canvi climàtic i el tractament de les 
conseqüències de la pandèmia, requereix respostes conjuntes i solidàries al si de la UE. 
 
El Consell Plenari mostra la confiança i el suport a les mesures adoptades per la Unió Europea, i 
ratifica la Declaració de solidaritat amb el poble ucraïnès i en contra de l'agressió de la Federació 
Russa, iniciada el febrer de 2022, alhora que condemna l'ús del subministrament d'energia com 
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a arma de guerra. En aquest sentit, la CTP i els membres assumeixen el compromís d'accelerar 
la transició energètica.  
 
Dona suport i assumeix les resolucions adoptades a la COP 27 de canvi climàtic que va tenir lloc 
entre els dies 6 i 18 de novembre a Egipte, i lamenta que no hagin estat més ambicioses i 
precises. Així mateix, encoratja a continuar els esforços realitzats en el marc de l'Aliança per a 
les Muntanyes de les Nacions Unides per evidenciar la vulnerabilitat de les zones de muntanya 
davant dels impactes del canvi climàtic. 
 
El Consell Plenari manifesta la confiança que, des d'una visió compartida i a través de la unitat 
d'acció de la Unió Europea, podrà contribuir a superar aquests desafiaments. 
 
 

RESOLUCIONS DE LA COMUNITAT DE TREBALL DELS PIRINEUS EN LA SEVA 
“DECLARACIÓ D'ARANTZAZU” AMB MOTIU DEL XL CONSELL PLENARI  
 
El Consell Plenari de la CTP: 

 
• Reitera el compromís amb la societat civil i la ciutadania dels seus territoris. El benestar dels 

seus habitants i la valoració de les característiques socials, culturals, lingüístiques i 
econòmiques distintives de l'espai transfronterer han de ser al centre de les decisions. 

 
• Insta la Comissió Europea a continuar aprofundint i buscant consensos al voltant del 

Mecanisme Europeu de Cooperació Transfronterera (ECBM) i desenvolupant la seva 
iniciativa b-solutions per resoldre els obstacles legals i administratius a la cooperació 
transfronterera. 

 

• Manifesta la seva disconformitat pel tancament des de fa més d'un any de vuit passos 
fronterers als Pirineus, amb el consegüent perjudici per a la ciutadania transfronterera, 
decisió que podria estar vulnerant l'esperit del Tractat de Schengen.  
 

• Es felicita per les conclusions del Consell de la Unió Europea del 21 de juny de 2022 en relació 
amb les negociacions de l'Acord d'Associació d'Andorra amb la Unió Europea i reconeix la 
importància de treballar sobre la base d’un full de ruta ben definit per concloure les 
negociacions abans de finals de l'any 2023.  

 

• Dona suport a les negociacions en curs entre els Estats per desenvolupar infraestructures 
transpirinenques d'interconnexió que contribuiran a diversificar les procedències de 
l'abastament energètic, així com a fomentar la descarbonització mitjançant l'ús de fonts 
d'energia renovables, com ara l'hidrogen verd i el biometà. Així mateix, reclama que les 
regions i les comunitats autònomes siguin incorporades al procés de decisió.  

 

• Lamenta que la proposta de la Comissió Europea per a la revisió de les Xarxes Transeuropees 
de Transports (TEN-T) contempli la reorientació cap al mar del Nord i el Bàltic, i no cap al 
Mediterrani, dels corredors que condueixen cap a Ucraïna. Per això, sol·licita als governs 
francès i espanyol una aposta decidida perquè reivindiquin una configuració més favorable 
als interessos del sud-oest europeu. 
 

• Es compromet a impulsar l'adopció d'un Protocol de cooperació transpirinenca per a la 
promoció de l'hidrogen renovable, amb l'objectiu de crear un espai transfronterer de 
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desplegament de l'economia de l'hidrogen, tot reforçant el posicionament dels territoris i 
permetent assolir els objectius de descarbonització fixats a les estratègies estatals i 
europees. 
 

• Aposta pel desplegament de l'Estratègia Pirinenca de Canvi Climàtic que duu a terme 
l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic amb l'aprovació del Pla Operatiu 2030.  
 

• Manifesta el seu compromís amb la joventut i, en aquest sentit, celebra l'èxit del II Fòrum 
Transpirinenc de la Joventut a Hondarribia (Euskadi), que té com a finalitat fomentar un 
diàleg entre la joventut i les persones amb responsabilitats polítiques als 7 territoris 
pirinencs, el qual s’ha consolidat particularment aquest any 2022, Any Europeu de la 
Joventut.  

 
• Es felicita per l’aprovació recent per la Comissió Europea del programa POCTEFA 2021-2027, 

que contempla un augment significatiu de pressupost Feder (243 M €) i la primera 
convocatòria de projectes del qual està prevista per al 2023. 
 

• Destaca el caràcter innovador del programa POCTEFA 2021-2027, especialment a través del 
seu objectiu polític 5 (Una Europa més propera a la ciutadania). A més, valora positivament 
els procediments participatius empresos als espais transfronterers, com a model de 
governança multinivell. 
 

• Felicita i agraeix a les Euroregions Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarra i Pirineus-
Mediterrània i l'AECT Pirineus-Pyrénées per la col·laboració duta a terme a la convocatòria 
de microprojectes per al territori pirinenc, així com pel paper que, juntament amb la CTP, 
estan cridades a tenir a l'hora de desenvolupar l'objectiu polític 5 del POCTEFA 2021-2027.  

 

• Confirma la necessitat d'enfortir la cooperació transfronterera com a eina essencial per al 
desenvolupament d'una política de cohesió que respongui a les necessitats de la ciutadania 
transfronterera i als reptes de l'actual període de transició energètica, digital i social. 

 

• Agraeix als socis institucionals del programa la feina feta i destaca la bona col·laboració amb 
la Comissió Europea. 

 

 
 
 
Sr. Alain Rousset 
Sr. Francisco Javier Lambán Montañés 
Sr. Pere Aragonès i Garcia 
Sra. Carole Delga 
Sra. María Chivite Navascués 
Sra. Maria Ubach Font 
Sr. Iñigo Urkullu Renteria 
 


