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Ramon Tremosa Diputat del PDeCAT al Parlament Europeu

“El centralisme ineficaç
està trencant Europa”
REFERÈNDUM · L’eurodiputat considera que la conferència del president Puigdemont a Brussel·les va aconseguir
l’objectiu d’explicar el procés sense els filtres de Madrid BOICOTS · Denuncia que l’executiu espanyol del PP fa anys que mira
de posar entrebancs als contactes de l’executiu català amb els governs i mitjans de comunicació internacionals
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Ramon Tremosa i Balcells
(Barcelona,
1965) és diputat
a Europa des del
2009. Doctor en
economia i professor de teoria
econòmica a la
UB, ha estat
membre de les
comissions de
transports i
d’economia, i
actualment ho
és de les d’economia i de comerç internacional de la
cambra europea. ■ R. E.

amon Tremosa, eurodiputat del PDeCAT, és
un dels polítics catalans
que en el seu dia a dia té
la feina d’explicar el procés a la
resta d’europeus.
Vistes les reaccions que hi hagut a la conferència del president Carles Puigdemont a
Brussel·les, en un sentit i un altre, quina valoració en fa?
Molt positiva. Hem de tenir en
compte la pressió espanyola
brutal que hi ha, des de fa molt
temps, perquè no sortim a cap
foto. A través dels funcionaris
que té a Brussel·les, el govern
espanyol està constantment demanant, anant porta per porta,
tota mena de boicots.
De fet, el ressò que se n’ha fet
la premsa internacional ha estat més aviat discret.
Tenim sospites que moltes televisions volien retransmetre l’acte i des del Parlament europeu
se’ls va denegar el permís. No
obstant, hi ha hagut algun mitjà
que ha remarcat el fet d’haver
reunit un nombre insòlit, per
elevat, d’eurodiputats. No hi ha
actes al Parlament europeu
amb trenta eurodiputats. Nosaltres vam deixar gent dreta a la
sala més gran del Parlament.
Però aquests eurodiputats ja
eren gent ‘convençuda’.
Era gent que anava a escoltar,
que volia ser informada. Amb la
conferència del president volíem arribar a un perfil determinat. Per exemple, sabem que
moltes ambaixades van enviar
gent seva a prendre nota del
que es deia.
En aquest sentit, l’objectiu s’ha
aconseguit?
Totalment. Sabem que hi va haver comunicadors importants,
periodistes que havien estat enviats pels seus mitjans, interes-

Ramon Tremosa, fotografiat la setmana passada a Girona, on va presentar el seu darrer llibre, escrit junt amb Aleix Sarri, ‘L’Europa
que han fet fracassar’ ■ QUIM PUIG

sats a saber què diu el president
de Catalunya sense filtres, sense manipulacions. No tant per
fer una peça periodística, sinó
per saber de primera mà què
pensa el president de la Generalitat.
Tan important és per al procés
explicar-se a nivell internacional?
Sí. Com a molt tard al setembre
hi haurà una convocatòria de
referèndum, i era molt important donar aquest missatge a
l’Europa política i mediàtica,
sense filtres de Madrid.
Entenc que aquesta estratègia
d’explicar-se a fora tindrà continuïtat.
Ja s’està fent una gran feina,
consistent a parlar amb els governs exteriors. El que passa és
que hem de pagar un preu: par-

lar en un reservat, sense cap
mena de publicitat. I ens ho demanen. Jo no he demanat a ningú quedar per parlar de Catalunya, sinó que m’han vingut a
buscar. En els últims anys he
tingut centenars d’entrevistes.
Els explico que en els darrers
cinc anys hi ha hagut sis eleccions a Catalunya: municipals,
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El que genera
euroescepticisme
són les males
pràctiques, com les
de l’Estat espanyol

nacionals, europees, espanyoles... Que hi ha hagut participacions rècord i els partits independentistes i pro referèndum
sempre les han guanyat. I que, a
més, els dos grans partits de
l’statu quo espanyol, a Catalunya, estan en mínims històrics.
En el llibre ‘L’Europa que han
fet fracassar’, escrit amb Aleix
Sarri, sosté que alguns estats
estan perjudicant Europa.
Nosaltres diem: què tenen en
comú Grècia, Itàlia, França,
Bèlgica, Espanya...? Una capital
molt forta, una única agència
tributària i un únic agent regulador d’aeroports, ports i trens.
Què tenen en comú els països
nòrdics i Alemanya, que és un
estat federal? Agències tributàries petites i capacitat de gestió
de les infraestructures des del
propi territori.

Les dues Europes.
Sí, la de les bones pràctiques, la
del federalisme financer i fiscal,
la del regionalisme, contra la del
centralisme ineficaç. Això és el
que està trencant Europa. En el
llibre defensem la tesi que Europa ha fracassat (el Brexit és un
gran fracàs) perquè els països
del sud incompleixen sistemàticament les lleis europees. La UE
no va de repartir diners, sinó de
bones pràctiques, per això Espanya no té res a aportar, ja que
lidera tots els rànquings negatius. La Comissió Europea obre
cada any mil expedients per
males pràctiques i Espanya
l’any passat va ser el país líder.
És això el que genera euroescepticisme entre els països nòrdics. No és un sentiment antieuropeu, sinó en contra
d’aquesta manera de funcionar. ■

