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MIRANT EUROPA

Sense Catalunya
Europa és incompleta

POL PAGÈS
Què ha aportat la Unió Eu-
ropea als Països Catalans?
En primer lloc, Europa és 
sinònim d’estabilitat, ha 
democratitzat el nostre 
entorn. Avui un 23-F és im-
pensable. Des de la posada 
en marxa dels tractats co-
munitaris els europeus que 
hi formem part hem deixat 
d’anar a la guerra uns con-
tra altres. Gràcies a aquesta 
estabilitat i al clima de 
pau s’obre la porta a nous 
escenaris, com per exemple 
un hipotètic referèndum 
d’independència.

I en segon lloc?
Creixement econòmic. El 
benestar del catalans del 
2008 és molt superior al de 
1986 —any en què l’Estat 
espanyol va entrar a la Co-
munitat Econòmica Euro-
pea—. La causa fonamental 
d’aquest creixement és l’en-
trada a la CEE, avui UE.

En què més hi guanyem 
formant part de la UE?
Formar part de la UE ens 
permet participar en el 
procés de construcció euro-
pea. Decidir què ha de ser 
Europa i cap a on ha d’anar 
el món, perquè Europa és 
avui el gran líder en la lluita 

contra el canvi climàtic, en 
la lluita a favor de la pau, en 
la lluita contra la pobresa... 
Ser partícips de tot això és 
positiu pel país. A més d’ai-
xò, hi ha la moneda única, 
el programa Erasmus, la 
reducció en el telèfon... 

Quins són els objectius 
d’Horitzó Europa?
Estrènyer ponts entre el 
catalanisme i l’europeisme, 
dos moviments que sempre 
han coincidit. 

Per què Europa sembla 
tan lluny pel ciutadà?
Els Estats són els primers 
interessats a donar aquesta 
visió de la UE. D’aquesta 
manera quan alguna cosa 
no és correcta se’n respon-
sabilitza les institucions 
comunitàries, però quan 
la UE aporta millores els 
governs dels estats sempre 
se n’apropien el mèrit. La 

gent ha de saber que el pit-
jor que pot fer és dimitir del 
deure cívic de fer política, 
perquè si no la fan ells, la 
faran uns altres. Amb això, 
vull recordar que més del 
70% de la legislació que ens 
afecta directament prové 
de la UE.

Com feu arribar el vostre 
missatge?
A través de la nostra pàgina 
web, organitzant actes 
públics, fent conferències 
a les universitats, a través 
d’articles de premsa —tenim 
un conveni amb el diari El 
Punt— i, fi nalment, a través 
d’un cicle d’activitats que 
organitzem a l’Ateneu Bar-
celonès. Nosaltres entenem 
que la informació és la base 
d’una bona participació.

La Unió Europea no reco-
neix la nostra llengua com 
a ofi cial?
La UE és una unió d’estats, 
i si no es reconeix la nostra 
llengua és perquè l’Estat 
espanyol no vol que sigui 
ofi cial. Per tant, l’enemic 
no és Europa, sinó l’Estat 
espanyol. És una equivoca-
ció relacionar la UE com un 
enemic nostre. A Europa, o 
ets un Estat o senzillament 
no existeixes. 

Com ens hem d’encai-
xar els Països Catalans
a la UE?
Hem de vendre la nostra 
singularitat. Tenim més 
raons que cap altra na-
ció sense estat d’Europa 
per normalitzar la nostra 
situació. Som forts cultu-
ralment, econòmicament, 
políticament i, en certa 
mesura, demogràfi cament. 
Deixant de banda els quatre 
o cinc grans Estats-nació, si 
fóssim independents seríem 
un estat mitjà de la Unió 
Europea.

Com podem fer europeis-
me des d’aquí?
Hem de ser actius en els 
grans debats perquè tenim 
moltes coses a aportar. Som 
un actor seriós i hem de su-
mar la manera catalana de 
veure el món. Si volem tenir 
un Estat hem d’actuar amb 
sentit d’Estat, així veurien 
que no som un moviment 
d’exaltats, sinó un actor 
amb qui es pot debatre i 
arribar a acords positius 
per les dues parts. Sense 
nosaltres Europa és incom-
pleta, li falta una nació que 
sempre n’ha format part, a 
més a més som una potència 
del sud amb una clara visió 
mediterranista. 
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Horitzó Europa

Horitzó Europa és una 
associació transversal, 
apartidista, catalanista 
i europeista que es va 
constituir a Catalunya al 
2007. Va néixer a partir de 
la constatació que hi ha 
una gran distància entre la 
ciutadania de Catalunya i 
el projecte de construcció 
europea. Aquesta distància 
empobreix el debat polític, 
econòmic i social a Catalu-
nya i fa de l’Europa actual 
una estructura burocràti-
ca, llunyana i poc sensible 
a la seva veritable diversi-
tat. L’associació creu que 
Europa no hi és tota sense 
Catalunya, sense entendre 
i reconèixer la seva apor-
tació, actual i històrica. 
La història mil·lenària de 
Catalunya ha estat indes-
triablement lligada a la 
història de l’Europa occi-
dental i mediterrània. Cal 
enfortir la tradicional vo-
cació europeista, mediter-
rània i internacionalista del 
nostre país en un context 
mundial tan favorable. 
L’objectiu d’Horitzó Europa 
és promoure el debat so-
bre els afers europeus i 
internacionals així com la 
contribució de Catalunya 
en el procés de construc-
ció europea. 

www.horitzo.eu

«A Europa
o ets un Estat
o senzillament
no existeixes»
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associació transversal, 
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