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Ramon Tremosa: «Raül Romeva va
ser el meu soci durant cinc anys a
Europa»
El polític liberal assegura que, sense el reusenc Salvador Sedó a Europa,
«Catalunya ha guanyat un eurodiputat més» | Tremosa va ser a Reus per
presentar el seu llibre 'Let Catalonia Vote'

Ramon Tremosa, eurodiputat per CDC, a la seu de delCamp.cat. Foto: Guillem RS.

Ramon Tremosa és eurodiputat per Convergència al grup liberal europeu i està de gira per
presentar el seu llibre Let Catalonia Vote, un llibre que vol explicar el procés català des d'Europa i
que també serveix per fer un repàs de l'evolució dels mitjans europeus pel que fa al pols de
Catalunya a l'Estat espanyol. Tremosa va passar per Reus per presentar el llibre. Ho va fer al
Centre de Lectura de Reus amb el regidor convergent Marc Arza i el candidat de Junts pel Sí,
Francesc Xavier Grau.
Abans de la presentació va poder conversar amb ReusDiari.cat, l'edició del Baix Camp de
delCamp.cat. El llibre està dedicat a Raül Romeva, el cap de llista de Junts pel Sí, però s'exclama
somrient: «El vam tancar molt abans de fer-se la llista única, ho puc demostrar». «El veritable
soci de coalició que he tingut a Europa durant cinc anys ha sigut Raül Romeva», assegura. A
Europa, liberals i verds treballen conjuntament; «vam signar desenes de preguntes i esmenes de
manera conjunta».
«Ara acusen Raül Romeva de ser comunista». Unió aprofita el seu pas per Iniciativa per fer-ho. Però
Ramon Tremosa el defensa. «Em repugna que li diguin comunista; va ser ell qui l'any 2005 va
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aconseguir que ICV sortís del grup comunista europeu i s'integrés al grup verd». «Els verds
europeus són gent que va amb corbata, que no són ni sectaris ni dogmàtics i que són probusiness».
Per Tremosa, «Romeva ha fet un pas natural venint a Esquerra i Convergència» i assegura que
en molts llocs d'Europa, com Alemanya o Holanda, hi ha governs entre liberals i verds. Posa
d'exemple governs regionals entre la CDU d'Angela Merkel i els verds alemanys.
Una forma de govern que sembla que, si guanya Junts pel Sí, també es pot fer a Catalunya, si
més no, durant els pròxims 18 mesos. Pot funcionar aquí? «El govern post 27-S vol fer un país
normal. Ara tenim un Parlament de fireta que no pot decidir res sobre el tipus impositius, sobre el
mercat laboral o, ja que no té pressupost, sobre grans infraestructures». Quan hi hagi «un país
normal», segons Tremosa, «hi haurà un Parlament normal on pesi la ideologia i on haurem de
decidir les nostres polítiques». «La llista unitària no és per governar un país, és per intentar
capgirar un Estat que ens amenaça», apunta Tremosa.
Però què farem fora d'Europa? «Hi ha 6.000 multinacionals instal·lades a Catalunya que
pressionaran els seus governs per evitar que Catalunya quedi fora de la Unió Europea, de la
moneda única i de la lliure circulació». «Les multinacionals tenen projectes molt ambiciosos que
només tiraran endavant quan Catalunya sigui un país normal», assegura Tremosa. «No és
creïble ni versemblant cap expulsió de res, Europa és de lògica inclusiva, i ho hem vist amb Grècia,
que se'ls ha donat fins a tres oportunitats per evitar la sortida».
Un eurodiputat més per Catalunya
Però CiU l'any 2009 va aconseguir dos eurodiputats, oi? «Sí, però l'altre eurodiputat en cinc anys no
va posar mai els peus al meu despatx», etziba Tremosa. «Ell sempre va estar molt més a prop
del Partit Popular espanyol que de Convergència». Parla de Salvador Sedó, d'Unió Democràtica i fill
de Reus. Ara, després d'evitar la seva repetició com a eurodiputat, el partit de Duran i Lleida l'ha
col·locat al Senat espanyol.
En Romeva no va saltar-se mai cap debat o votació important, posa sobre la taula Tremosa. «No
tots els eurodiputats catalans poden dir el mateix. N'hi ha que estaven quinze dies absents, no se
sap on, finançat per vés a saber qui i sense donar comptes de res a ningú» en referència, altre
cop, al reusenc Sedó. Al llibre hi dedica alguns passatges i també explica que ell, finançat pel grup
liberal europeu, va organitzar una exposició sobre el català al passadís central del Parlament
Europeu, i també detalla que Salvador Sedó «vetat pel Partit Popular espanyol» no va assistir a la
inauguració.
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