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Bon dia,
Senyor Benkhelil, President de la Universitat de Perpinyà,
Senyors Representants de diversos Ajuntaments, de
l'Ajuntament de Perpinyà i del Consell General dels
Pirineus
Orientals,
de
l'Institut
Franco-Català
Transfronterer, en Joan Becat, evidentment, que és a la
primera fila, i que és l'ànima de l'Institut Franco-Català
Transfronterer, i en Jordi Fernández-Cuadrench, que és a
la quarta fila, també, que fa les feines importants de la
delegació de la Generalitat a Perpinyà i n’és el director.
És un plaer de representar la Generalitat en aquestes
jornades organitzades per la Universitat de Perpinyà, que
tenen aquest marc esplèndid de l’Institut Aragó, amb el
qual col·labora la Universitat, un marc amb el port al fons
que de moment ens han tapat perquè vostès ens mirin a
nosaltres en lloc de mirar el paisatge extraordinari que hi
ha a l'exterior,
És un plaer de ser aquí amb tots vostès, Senyores i
Senyors, tècnics i representants dels Ajuntaments, de les
Institucions de caràcter local, de caràcter municipal,
sobretot tenint en compte que aquí es tracta de fer una
jornada de treball, de posada en comú de projectes i
plans d'actuació. Dic això perquè l'amic Lionel ha parlat
avui d'una jornada simultània a la qual el President del
Consell General havia estat cridat, en aquest cas al Nord,
i els puc dic que, i segurament alguns de vostès ho saben
també perquè s'han trobat en la mateixa circumstància,
tenim la mateixa dualitat al Sud: a Barcelona s'està fent
en aquests moments una jornada al CIDOP per parlar de
las municipalitats i la cooperació transfronterera, una
jornada teòrica. Nosaltres aquí estem fent la pràctica,
més ben dit, farem la pràctica a partir de molts breus
moments.
És un plaer de comptar a més a més, ho comentàvem
abans de començar aquesta sessió de presentació, de
comptar, dic, amb una gran quantitat de persones
formades a la Universitat de Perpinyà, de tècnics i
tècniques formades en cooperació transfronterera, perquè
vol dir que en el moment que posem les bases per crear
aquesta Agrupació Europea de Cooperació Territorial,
que es pot convertir en una realitat molt aviat, el 2009
això ho podem tenir constituït, si no hi han entrebancs,
que sembla que no ni hauria d'haver, és una sort, dic, de
poder comptar, ja, amb una plantilla de professionals
provats, professionals que s'han format amb la intenció i
amb la voluntat de treballar en l'àmbit de la cooperació
transfronterera.
No inventarem res. Com no s'ha inventat res desprès
d'aquests 350 anys quasi, l'any vinent fa 350 anys que
tenim aquesta frontera, que en principi sorgí amb la
voluntat de separar-nos, però al llarg d'aquests 350 anys,
persones, institucions, ajuntaments, han trobat la manera
de comunicar-se, han trobat la manera de saltar las

barreres, les fronteres, d'una forma cada vegada més
insistent, fins a arribar en aquest moment present en què
sembla que la possible superació és immediata, d'una
banda per les possibilitats legals que dóna la Unió
Europea, però d'altra banda per la voluntat d'aquests
territoris acostats, aquests territoris a banda i banda de la
frontera que ho poden fer possible. És una sort, doncs, de
poder tenir, d'una banda l'impuls del territori, d'altra banda
els professionals i les professionals formats i en via de
formació, les institucions acadèmiques que permetran
aquesta formació i en garantiran la qualitat, i a més a
més, les institucions que creiem en la cooperació
transfronterera, que creiem en la participació dels pobles
des de baix, que creiem en el treball dels municipis que
malgrat les diferències, malgrat la distància de legislació,
de fronteres d'estat, volem constituir una Europa de la
proximitat. Que aquesta jornada serveixi per posar unes
primeres pedres, unes segones, o terceres o quartes
pedres, en aquest fonament que ens ha d’unir, en
aquesta solida base que estem construint.
En la línia, no més acabant, en la línia que deia l'amic
Lionel, de la col.laboració estreta que portem entre el
Consell General dels Pirineus Orientals i la Generalitat de
Catalunya, els vull dir que estem desenvolupant un acord
comú de cooperació, que ja aquest any començarà el seu
tercer any de realitat, i que fruit d’aquest acord posem a la
seva disposició un fons comú d’ajut a projectes
transfronterers, un fons comú que té uns quants eixos
prioritaris, com són turisme, patrimoni cultural, medi
ambient, desenvolupament socioeconòmic i formació,
joventut i esport. Aquesta és una contribució perquè totes
aquelles institucions que no arribin a poder formalitzar
sol·licituds de programes Interreg o altres programes
europeus (més enllà dels que avui s’exposaran en
algunes línies consolidades), per falta de recursos o
perquè encara estan en una fase molt inicial de detecció
d’interessos comuns, als que necessitin un suport, als
que vulguin començar a treballar en la cooperació
transfronterera, puguin fer-ho.
Varem començar fa molt de temps a posar les bases
d'aquest Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, no
fa encara un any que ens varem reunir a Ceret per crear
el Comitè de Pilotatge de l'Eurodistricte de l'Espai Català
Transfronterer. Semblava una quimera. Per alguns,
aquesta trobada de Ceret era alguna cosa simbòlica amb
expectatives de futur, però segurament, una il·lusió que
no se sabia si arribaria a plec de bé. Un exemple
claríssim que allò no és una quimera, que no és una
il·lusió, si no que és una realitat que està començant a
agafar forma, és avui aquesta sala aquí a Banyuls.
Molt bon treball, molt bona feina i felicitats a tothom per
l'esforç que estan posant en el projecte. Moltes gràcies.

