Discurs : Agermanament

Sóc molt feliç i orgullós d'encapçalar avui la delegació de la Comunitat de Municipis
del Conflent per signar amb vosaltres el conveni d’agermanament amb la comarca del
Ripollès.
Ja, al dos mil nou, haviï celebrat a la Casa de la Vila de Prada el quarantè aniversari
de l’agermanament de Prada amb Ripoll.
Avui eixamplem aquesta col·laboració als territoris que tenen aquests dos municipis
per capitals. I aquesta evolució és lògica, ja que, aquí com a casa nostra, el futur
pertany a les solidaritats entre municipis organitzades a l’entorn d’uns territoris que
disposen d’una coherència, d’una unitat i d’una identitat històrica, econòmica,
cultural i política.
Aquesta solidaritat no té per objectiu de fer desaparèixer els municipis, fins i tot
tenim la convicció que aquestes comunitats han de permetre que els municipis i els
seus habitants prosperin i que refundin el seu paper insubstituïble.
El proper 1 de gener, la Comunitat de municipis del Conflent comptarà trenta-quatre
municipis. El Conflent està situat, ja ho sabeu, al peu del Canigó, al cor dels Pirineus
Catalans. És una terra d’equilibri entre mar i muntanya, banyada pel riu Tet, i que
treu la seva força de diferents valls magnífiques que treuen els seus recursos de
l’agricultura, del termalisme, del turisme i d’unes riqueses mediambientals i
patrimonials excepcionals.
El Conflent, ja ho sabeu, té el cor català. No sé si cal que esmenti Guifré el Pelut,
nascut a Rià al segle nou, i Comte de Barcelona, que us parli de l’abat Oliba a Sant
Miquel de Cuixà o del poeta Jacint Verdaguer. No sé si cal que recordi que el
Conflent va acollir el gran professor Pompeu Fabra o el gran mestre Pau Casals, ni
que d’ençà del 1968 Prada és la seu de la Universitat Catalana d’Estiu.
Estem naturalment girats cap al Ripollés ; el nostre deure és de fer caure les barreres
geogràfiques i sobretot administratives.
El camp de les cooperacions possibles és molt ampli ; aquest conveni en preveu uns
quants, en particular de cara al jovent, i això és molt important. L’esport en particular
és un vector potent d’integració. Proposi que les nostres oficines de turisme s’apropin
i que aprofundim les relacions de caràcter econòmic.

Voldrii regraciar totes aquelles i tots aquells que han preparat aquest conveni i que
són aquí avui.
Dins del mot « agermanament », hi ha « germà ».És un mot bonic que transcriu ben
bé aquesta realitat : sem germans !
Aquesta signatura és la culminació d’un treball preparatori aprofundit ; el camí ja
havia estat obert per Ripoll i Prada. Però aquesta signatura és sobretot un punt de
partida d’una col·laboració i d’una amistat que desitgi que sigui llarga i fructuosa.
Visca !
I ara deixi la paraula a la peça clau d'aquest conveni, la senyora Arlette Bigorre,
batllesa de Fontpedrosa i vicepresidenta de la CMC, encarregada de les relacions
transfrontereres amb el nostre company Gérard Rabat, batlle de Pi.

