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“El fracàs no s’improvisa”

DIAGNOSI · L’eurodiputat pel Partit Demòcrata Ramon Tremosa i el seu assessor, Aleix Sarri, assenyalen en un llibre els mals
de la Unió Europea RAONS · La irresponsabilitat a l’hora de complir les normes i el centralisme dels estats en són algunes arrels
Anna Ballbona
BARCELONA

A

ra mateix, fa l’efecte que la
Unió Europea (UE) és de
tot menys unió. La imatge
de la bandera europea estireganyada pels estats més centralistes (com França, l’Estat espanyol, Grècia o la Gran Bretanya) illustra la portada del llibre L’Europa que han fet fracassar (Pòrtic),
que han publicat l’economista i eurodiputat pel PDECat Ramon Tremosa i el seu assessor des del 2011,
Aleix Sarri. Tots dos s’han proposat
posar llum a les raons per les quals
trontolla el projecte europeu, perquè, tal com subratlla, “com l’èxit,
el fracàs no s’improvisa”.
Tremosa i Sarri han volgut fer
“una diagnosi del que no està funcionant a la UE”, que comença per
“una divergència creixent entre el
nord i el sud”. “Els països del sud
només estan interessats en els diners de la UE i només compleixen
les normatives que no alteren el seu
statu quo”, afirma Tremosa. Així,
“cada any la UE obre 1.000 expedients a estats per incompliments
de la normativa comunitària” i “Espanya és el país amb més expedients oberts i queixes de la UE”.
Sovint –diu– hi ha la sensació que
qüestions com aquesta mai apareixen en els mitjans del nostre país ni
formen part del debat polític. “Espanya és la campiona de la desobediència a nivell europeu per incompliment de reglaments”, conclou.
El llibre intenta desballestar alguns tòpics sobre els problemes de
la UE –com ara que “tota la culpa és
de la Merkel”– per mostrar com, en
realitat, “són els estats els que boicotegen el projecte europeu”, sub-

Ramon Tremosa i Aleix Sarri, durant la roda de premsa per presentar el llibre ‘L’Europa que han fet fracassar’ ■ EUROPA PRESS

ratlla Sarri. “La Comissió no té
prou legitimitat democràtica per
enfrontar-se als estats centralistes”, que no estan disposats a deixar anar ni un bri de sobirania. “Els
grans estats centralistes no volen
cedir sobirania per mantenir el seu
statu quo” i són “els que trenquen
la UE”. Dos exemples: la dèria d’Espanya amb Gibraltar o “la influència clara del centralisme anglès en
el Brexit”. Sobre el Brexit, per cert,
Tremosa opina que s’ha de veure
“si serà un foc purificador o destructor”, si ens fixem en els acords
comercials que la primera ministra
britànica, Theresa May, ja ha dit
que vol estendre amb tots els països
membres. En qualsevol cas, després del Brexit i la voluntat escoce-

sa de seguir a la UE, troba que s’ha
fet més evident que el procés català
és “independentista però proeuropeu”.
Tremosa i Sarri censuren “l’europeïsme retòric” que fan servir
“molts governants”, que es concreta a esperar, només, diners de la
UE i no ser coresponsables amb les
normes, cosa que genera “euroescepticisme al nord d’Europa”. “Falta voluntat per donar un lideratge
polític clar a Europa”, amb una comissió “desprestigiada, que només
fa “de secretària dels estats”. Els
autors observen amb preocupació
com “les males pràctiques dels països del sud ara són replicades pels
de l’est”. “Espanya exporta males
pràctiques a la resta de països de la
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El Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) celebra avui, a Barcelona, el
seu primer consell nacional amb el focus posat en
el compliment del règim
d’incompatibilitats que
van recollir els estatuts de
la formació. Unes condi-

cions que obliguen cinc
membres de la direcció a
deixar un dels càrrecs institucionals que assumeixen.
El manifest fundacional es va aprovar al mes de
juliol i, durant els debats
de la constitució del nou
partit, el règim d’incompatibilitats ja va ser una de
les qüestions més polèmi-

ques. No va ser fins a altes
hores de la matinada que
es va acordar que els dirigents puguin exercir un
màxim de dos càrrecs –orgànics o institucionals–, i
després es van nomenar
alguns dirigents sabent
que incomplien el règim,
malgrat que la mateixa
normativa els dóna sis mesos per renunciar a algun

dels seus càrrecs. Entre
els afectats hi ha la consellera de la Presidència i
diputada, Neus Munté,
que també exerceix de
vicepresidenta de la nova
formació, i altres membres de la direcció com ara
el diputat i alcalde de Valls
(Tarragona), Albert Batet;
el diputat i alcalde de Besalú (Girona), Lluís Guinó; la diputada i alcaldessa
de Calella (Barcelona),
Montserrat Candini, i la
directora general de Coordinació Interdepartamental del govern, Elsa Artadi.
El partit té 12.000 associats. ■

Estats petits.
Amb un panorama
de renacionalització i
centralisme dels estats, l’eurodiputat
Ramon Tremosa defensa que els “estats
petits i eficients
s’adaptaran millor a
la UE”. “Són més
conscients del seu
rol al món.”En canvi,
n’hi ha que “tenen
més present el seu
passat imperial que
no el seu futur europeu”, precisa Aleix
Sarri.

UE” incomplint normatives diverses. A més, països com Polònia,
Hongria i Eslovàquia donen mostres de deixar de respectar l’estat
de dret. Aquests països practiquen
“la nacionalització dels èxits i l’europeïtzació dels fracassos”. També
remarquen que els “partits antieuropeus” troben el seu viver de vots
en zones rurals o ciutats petites, les
més afectades per la crisi. Ha estat
“la degradació de la Comissió i el
Parlament Europeu” el que els ha
portat –afirma, cruament, Tremosa– a escriure el llibre. “Aquesta UE
no és la que s’ha dit que és i les males pràctiques segueixen a l’ordre
del dia. Si no s’apliquen reformes,
les urnes poden provocar la seva
desintegració.” ■

Membres de la direcció del PDECat, amb el president Mas i
la vicepresidenta Munté ■ ORIOL DURAN

