Declaració del president de la Generalitat sobre la reunió
amb el síndic d’Aran
Vielha, 11 de març de 2019
La disposició addicional primera de la Llei de l’Aran reconeix el dret d’autodeterminació
del poble aranès d’aquesta manera: “El Parlament de Catalunya reconeix el dret del
poble aranès a decidir el seu futur”. És així com la llibertat i la democràcia s’obren
camí el segle XXI. I és per això que Catalunya reconeix a les realitats nacionals un
dret que també vol veure reconegut per a ella.
Compartir amb l’Aran un trajecte plegats és vist per nosaltres com una riquesa a
preservar i, sobretot, a potenciar. Riquesa lingüística, cultural, històrica, econòmica,
natural, ecològica i social, que cal que tingui tot el seu esplendor. I és per això que em
plau de ratificar avui en aquesta reunió amb Magnífic Senyor Síndic del Conselh
Generau d’Aran, Carlos Barrera, l’acord de finançament que tindrà una validesa de
cinc anys i que dóna una estabilitat molt desitjada al Consell General.
Com és sabut, avui el consell de govern de la Generalitat celebrarà per primera vegada
una reunió a l’Aran, que servirà per aprovar un paquet de mesures destinades a
reforçar l’autogovern aranès i a potenciar un territori singular amb personalitat pròpia.
N’estem molt satisfets i esperem que aquests actes d’avui tinguin un resultat molt
positiu pel conjunt dels aranesos.
Nosaltres entenem que el benestar, el progrés i la prosperitat dels aranesos
beneficiarà sempre el benestar, el progrés i la prosperitat dels catalans. És així com
entenem la manera de relacionar-se entre nacions. Establint ponts, millorant les
condicions de vida, intercanviant cultura i llengua, respectant les realitats històriques
i, sobretot, els anhels de present i de futur.
Aquest reconeixement de l’Aran, a més de la llei de 2015, s’ha traduït en la creació
d’una Secretaria del Departament de Presidència de la Generalitat per a dotar les
relacions amb l’Aran d’una eina de rang superior. És la voluntat del Govern que
presideixo, desplegar la llei que defineix el règim especial de l’Aran en totes les seves
capacitats i possibilitats.
En el món actual, la flexibilitat, la proximitat a les persones i al territori i l’adaptació de
les voluntats ciutadanes a l’acció política són i seran decisives per a construir societats
reeixides on cap ciutadà no es quedi enrere i tothom disposi de les mateixes

oportunitats per a progressar, satisfer i tirar endavant els seus projectes de vida,
personals i professionals. Tot això que volem per Catalunya, ho volem també per
l’Aran, una part prou singular de la realitat occitana, que també ens agradaria veure
renéixer els pròxims anys.
Les millors opcions de l’Aran tenen a veure amb aquest desenvolupament de
l’autogovern, amb un finançament just, i amb les noves oportunitats que es presentin
en els pròxims anys. Un exemple de camí que cal explorar i que és una aposta del
Govern són els Jocs Olímpics d’Hivern a través de la candidatura Pirineus-Barcelona.
Cal que sapiguem aprofitar tots plegats aquest projecte per a situar tot el Pirineu al
lloc on realment pot arribar.
Des del temps de la Querimònia —costums i privilegis establerts el 1313— fins avui,
l’Aran i Catalunya han viscut situacions ben canviants, moments de progrés i moments
de dificultat. Es tracta que aprofitem les sinèrgies actuals per a consolidar un moment
de plenitud en les relacions bilaterals entre tots dos països, entre totes dues realitats
nacionals.
Si bé Catalunya viu actualment un estat d’emergència democràtica, degut a les
persecucions, la repressió i la regressió de drets i llibertats civils i col·lectives, que han
portat una part del govern a l’exili i l’altra a la presó, cal que sapiguem reforçar aquesta
entesa catalana-aranesa per a reforçar els nostres països com a baluards de la
democràcia i la llibertat en un moment canviant i incert.
Aquest és el meu compromís, la nostra proposta i un desig compartit per la gran
majoria de la societat catalana i aranesa. I és per això que treballarem sense descans.
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