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El president confia que ajudarà a desbloquejar el tram del TGV entre
Catalunya i França / Crida els govern d'Aragó i el País Valencià a
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La idea la va tenir Pasqual Maragall el 2004, però fins ara l'Euroregió
Pirineus Mediterrània no existia jurídicament per a Brussel·les. José
Montilla i els seus homòlegs de les Illes Balears i dels Consells Regionals
de Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus van dotar ahir la criatura de la
personalitat jurídica necessària perquè la Comissió Europea li obri l'aixeta
de les subvencions que li calen per convertir-se en el pol d'innovació i
creixement

sostenible

que

Maragall

havia

somiat

basat

en

la

interconnexió de centres industrials, científics i tecnològics .

Montilla vol fets i confia que el rellançament servirà per desbloquejar "els
problemes pendents de les infraestructures i les comunicacions", és a
dir, la construcció de l'eix ferroviari d'alta velocitat Figueres-Perpinyà.
Brussel·les ha renyat reiteradament el ministeri espanyol de Foment pel
retard a fer arribar el TGV a la frontera francesa i oferir trens de
Barcelona a París.

La nova Agrupació Europea de Cooperació Territorial -l'instrument legal
de l'Euroregió- tindrà la seu a Tolosa, Barcelona mantindrà la secretaria
general i el govern de Montpeller acollirà a les seves oficines de
Brussel·les la representació de l'organisme davant les institucions

europees. L'Aragó i el País Valencià, que s'han despenjat de l'invent de
Maragall, així com Andorra, tenen les portes "més que obertes" per
tornar-hi, segons Montilla.

El President ja havia fet una crida al govern de Francisco Camps, aquest
dilluns a Palma, per recuperar el llegat de Jaume I en el 800 aniversari del
seu naixement a través del projecte de l'Euroregió. "La unió dels nostres
països no és una suma, sinó una multiplicació", va proclamar ahir el
balear Francesc Antich, en signar el conveni de constitució i els estatuts.

El president aragonès, Marcelino Iglesias, va girar l'esquena a l'Euroregió
el 2006 per la disputa de 113 obres d'art sacre amb Catalunya i ahir,
com Camps, no va viatjar a Brussel·les.

Sumar esforços

D'altra banda, Montilla va defensar ahir a Brussel·les la necessitat de
"sumar esforços" per part de "totes les institucions" de la Unió Europea,
govern espanyol i català per "buscar solucions" a la caiguda en la venda
de cotxes i presentar projectes que garanteixin "el futur de la indústria
de l'automòbil".

"Avui tots els plans són necessaris, però es pot dir que segurament tots
es quedaran curts", va admetre per afegir tot seguit: "Es tracta que
totes les institucions que tenen responsabilitat siguem capaces de sumar
esforços per solucions a curt, mitjà i llarg termini".

