El Pirineu dempeus
per la Vegueria i la República

Des del Pirineu, l’obertura del procés constituent de la República ens ha de servir per abordar
la creació d’una estructura política arrelada al territori, la vegueria, que des del Pirineu debati
i decideixi a favor d’aquest, superant les actuals estructures de les províncies imposades pel
franquisme que sistemàticament han marginat, silenciat i menystingut el nostre territori i per
tant, els seus veïns i veïnes.
Actualment les polítiques que afecten al Pirineu es decideixen des del Parlament, i pel que fa
al pressupost i inversions, aquestes venen de forma important a través de les províncies de
Lleida i Girona, on el Pirineu té un pes decisori irrisori a part d'estar hi dividit. Aquesta divisió
i minorització fan que sigui impossible afrontar un debat real sobre la situació al Pirineu i les
polítiques a impulsar-hi.
És evident que les diferents valls del Pirineu compartim una geografia, orografia i context
socioeconòmic semblants que ens doten d’unes característiques pròpies i peculiars. És per
això que cal començar a treballar de forma decidida en la constitució de la Vegueria del
Pirineu com a pedra angular per a poder descentralitzar el poder de forma real, per a poder
afrontar des del territori els diferents problemes, i per a aprofitar tot el potencial i oportunitats
que tenim. Ens cal un òrgan territorial, que pensi, debati, decideixi i treballi des del Pirineu i
per al Pirineu.
Aquesta estructura arrelada al territori i que respongui a les necessitats reals dels pirinencs i
pirinenques ha de ser una lluita central en aquest procés constituent. Mentre no hi hagi una
vegueria amb capacitat real d’incidir en el territori i definir les polítiques que l’afecten,
aquestes continuaran essent decidides pels diferents lobbys que actuen al Pirineu i aprovades
secretament des dels seus despatxos.
La Vegueria del Pirineu, no és un capritx sinó una necessitat imperiosa com es pot veure en
diverses problemàtiques que posen en evidència la marginació a l’hora de decidir polítiques
del Pirineu.
• A nivell sanitari, l’actual model de centralització d’especialistes en grans hospitals i de
desmantellament progressiu i falta d’impuls dels Hospitals Comarcals, provoca una
manca d’especialistes en aquests. Fet que genera trasllats sanitaris que no es
cobreixen de forma pública als centres de referència, convertint-se en un peatge
econòmic terrible per als veïns i veïnes del Pirineu que necessiten accedir al sistema
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sanitari. Entenem que d'aquesta manera s’està excloent del dret a la salut a una bona
part de la població sense recursos.
A nivell educatiu, la manca de suport a les escoles rurals (i fins i tot la seva
persecució), la manca d’estudis superiors i les ridícules ajudes que es reben per anar a
fora del territori a estudiar, suposen també un greu motiu d’exclusió de bona part de la
població, del sistema educatiu públic, a part d’afavorir l’abandonament de la població
jove de les diferents valls del Pirineu.
A nivell socioeconòmic, seguir amb el model actual centrat únicament amb el turisme i
amb la visió del Pirineu com a espai d’esbarjo de la ciutat té com a conseqüència un
gran percentatge de feines temporals, molt precàries i estacionals. Cal una alternativa
global al model econòmic de totxo i neu que afavoreixi feines de qualitat i estable.
A nivell d’infraestructures, l’actual model radial està pensat únicament per permetre el
flux de transit de la ciutat a la muntanya i té com a conseqüència una precarietat
d’infraestructures total pel que fa a la interconnexió del territori Pirinenc, amb ports de
muntanya pesats i llargs.
A nivell de patrimoni natural i cultural, hi ha unes necessitats específiques per a
protegir, conservar i potenciar aquest patrimoni aconseguir que esdevingui viu i
dinàmic.
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• A nivell feminista, les dones seguim immerses en estereotips de gènere i en rols
sexistes de mans del patriarcat. Les discriminacions i agressions que patim en el
nostre dia a dia tenen moltes formes, però és en territoris i nuclis petits i aïllats on és
més difícil combatre-les i per tant on es més fàcil que es perpetuïn. Calen polítiques
reals d’igualtat al territori, que treballin per la visibilització del problema, la
conscienciació de la societat i l’empoderament de les dones, polítiques que trenquin
amb el tabú del feminisme al Pirineu.
És per això que es vital per al Pirineu aprofitar aquesta finestra de canvi i transformació social
que obre el Procés Constituent de la nova República per tal de superar les províncies i
impulsar la vegueria. És clau, com a Pirineu, aconseguir governar-nos a nosaltres mateixes.
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