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President, anomeneu-ho estatalitat dins la UE

Unacrisieconòmicasen-
seprecedentsquecom-
porta una gran factura
social, l’excessiva de-
pendència respecte als

creditors externs que ens impedeix
fer polítiques públiques pal·liatives
i lesreiteradesamenacesd’interven-
ció per part deMadrid estan situant
Catalunya,elsseusciutadans ielseu
autogovern en els moments més
greus des de lamort del dictador.

Elpaísestàpatintcomfadècades
que no ho feia, hi ha centenars de
milers d’aturats i cadadiahi ha em-
presesquepleguen.Lesadministra-
cions públiques del país pateixen
per arribar a final de mes, sectors
sencers de l’economia catalana es-
tandesapareixent, els jovescomen-
cenaemigrar (mésde20.000enels
darrersdosanys) ielpercentatgede
poblacióenriscd’exclusiósociales-
tà assolint nivells alarmants.

Catalunyanecessita teniraccésa
instruments polítics adequats per
superar aquesta situació, i aquests
instruments no són ni a Barcelona
niaMadrid, sinóaBrussel·les, aEs-
trasburgoaFrankfurt,onnoméste-
nen accés els estats. Catalunya,
doncs, necessita un estat propi per
participar en la recerca d’una res-
postaeuropeaa lacrisi, totcompar-
tint la seva sobirania amb els altres
estatsmembres.

Segonselsexperts,vorael70%de
la legislacióqueafectaelciutadàeu-
ropeuprovédirectamento indirec-
ta de les institucions europees. Si
Catalunya, com a actor polític, vol
participaren lapresad’aquestesde-
cisions a escala comunitària i no li-
mitar-se a ser-ne un simple espec-
tador, necessita un estat propi.

Amb un estat propi, el govern de
Catalunya podria participar en les

conferències intergover-
namentals en què es re-
formen els tractats co-
munitaris (les regles de
joc bàsiques dins la UE),
el seu primer ministre
participaria a les reuni-
ons del Consell Europeu
i els seus ministres a les
del Consell de la UE. Un
estat català podria pro-
posar un dels membres
delaComissióEuropeai,
amb7,5milionsdeciutadans, liper-
tocarien una quinzena d’escons al
Parlament Europeu (ara només té
mitja dotzena d’europarlamenta-
ris). Aixímateix, el govern de Cata-
lunya tindria accésdirectealTribu-
naldeJustíciade laUEquanespro-
duís un conflicte de competències i
podriaescollir-neundelsmembres.
I, evidentment, amb un estat propi,
l’oficialitat del català a la UE seria
automàtica.Enresum,sensepropo-
sar-s’ho, el procés de construcció
europea s’ha convertit en un dels
principalsargumentsafavordel’es-
tat propi. Si Catalunya vol disposar
d’uncertgraudesobirania(compar-
tidaamblarestad’estatseuropeus),
necessita el seu propi estat.

que la UE doni suport a la secessió
d’un dels seus estats membres (els
tractats no ho preveuen), un cop
s’hagiproduïtel fetpolític (la seces-
sió), no hi ha cap dubte que, dema-
neramésomenysautomàtica, arri-
barà el fet jurídic que el legitimi
(una decisió ad hoc de la UE per
acomodar la nova realitat).

La carta que cal jugar, doncs, és
la de l’estatalitat en el marc de la
UE. Independència és un terme de-
cimonònic,massa lligat als proces-
sos dedescolonització i queno res-
pon adequadament als planteja-
mentsquecal ferdins laUnióEuro-
pea del segleXXI.Catalunyano vol
un estat propi per aixecar fronte-
res, emetremoneda catalana i cre-
ar un exèrcit propi. Catalunya for-
mapartde laUE ivol seguir-ne for-
mant part, com a actor polític que
comparteix la sevasobiraniaambla
de la resta d’estats europeus. El
nostrepaísvolparticiparenelsme-
canismes de presa de decisions a
Brussel·les, codecidint amb la resta
de socis sobre les polítiques públi-
quesmésadequadesper sortirde la
crisi, defensantels seus legítims in-
teressos i participant d’una de les
experiències de construcció políti-
camés agosarades de la història: la
unificació europea.

Avui, 9 de maig, homenatgem
els polítics visionaris que, enmig
de les runesde la IIGuerraMundi-
al, van imaginar un horitzó de pau
i prosperitat en una Europa unida
en la diversitat. Avui, que el nostre
país viu moments greus, necessi-
ta avançar capaunnouhoritzóque
garanteixi un futur deprogrés i co-
hesió social. I aquest horitzó no
pot ser altre que l’estatalitat dins
d’Europa.

Feliç Dia d’Europa!

Paral·lelament, lahis-
tòria recent del conti-
nent europeu ens mos-
tra una gran quantitat
d’exemples de nous es-
tats que avui dia, en la
seva majoria, estan to-
talment homologats i
integrats en la gover-
nança europea. En els
darrers vint anys, Euro-
pahavist comnaixien19
nous estats dins els seus

confins.Denordasud:Estònia,Le-
tònia,Lituània, laFederacióRussa,
Bielorússia, Ucraïna, Moldàvia, la
RepúblicaTxeca,Eslovàquia,Eslo-
vènia,Croàcia,Bòsnia iHercegovi-
na, Sèrbia, Montenegro, Kosovo,
Macedònia, Geòrgia, Armènia i
l’Azerbaidjan. D’aquests estats, ja
n’hi ha sis que sónmembres de ple
dret de la UE (als quals s’hi suma-
ràCroàcia l’any que ve) i tres són ja
dins la zona euro. Si la majoria
d’aquests estats, que inicialment
partiend’unagrandistànciaeconò-
mica i política respecte de lamitja-
na de la UE, ja són dins la UE o en
camídeser-hi, és evidentqueCata-
lunya podria seguir els mateixos
passos.Malgratquenoésprevisible
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Catalunya
vol construir

Europa
i nohi ha

dubte que la
UE donarà
legitimitat a
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