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ENTREVISTA |Ramon Tremosa Candidat de CiU al Parlament Europeu
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PP i PSOE hauran de
donar explicacions a
Europa del que està
passant a Catalunya
Com més triguin
els dos grans partits
a reconèixer el
problema, serà pitjor

Ramon Tremosa, candidat de CiU a les eleccions europees, ahir a l’Aula Magna de la URV. FOTO: PERE FERRÉ

Tot Europa llegirà en
clau de referèndum
les eleccions del 25-M.
Hem d’anar a votar

‘No tindrem a Catalunya
un any electoral com 2014’
EDUARD CASTAÑO

- Com resumiria vostè el debat
de dimarts al Congrés dels
Diputats pel dret a decidir?
- PP i PSOE hauran de donar
moltes explicacions a Europa
del que està passant. Li donaré
una xifra: en les últimes eleccions escoceses va votar el 56%
del cens i l’Scottish National
Party només té el 53% del Parlament escocès. Fixeu-vos que
no hi ha cap partit unionista
britànic que estigui dient ‘quina participació tan baixa’, ‘quina majoria tan justeta’ o ‘el
vostre referèndum no és legítim’. Cameron va entendre que
havia de celebrar-se un referèndum sobre la independència.
- Es pot comparar amb Catalunya?
- Nosaltres vam tenir una participació a les eleccions catalanes del 70% el 2012, de les 3 o 4
participacions més altes en els
últims anys a Europa. Tens 2/3
del Parlament explícitament
proconsulta i, segons com, una
part del PSC o tot el PSC si la
consulta fos acordada com a
Gran Bretanya. Per tant, ens
anem als 3/4 dels diputats que
volen la consulta. A Europa
tots estan dient: «però si la vostra demanda de referèndum té
més legitimitat democràtica
que la d’Escòcia’. Europa és democràcia i llibertat. Són pilars
bàsics. Són xifres perquè comparem el ‘no’ espanyol amb la

PERFIL | Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 30 de juny de 1965) és economista i professor titular de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Es va doctorar amb
qualitat democràtica de Cameron i del Parlament Europeu.
Per tant, Espanya té un problema: explicar a Europa per què
no hi haurà una consulta.
- Hi ha l’obligació de convocar el referèndum?
- El president Mas té un mandat democràtic del poble. Té un
mandat del poble de Catalunya.
A Escòcia, Alex Salmond va fer
una primera pregunta i negoci-

❞

S’ha de fer la consulta
perquè el president
Mas té el mandat del
poble català

ant després amb Cameron la
van refer. I això el president
Mas ho ha dit. La doble pregunta no és tancada i oferim renegociar-la amb el govern espanyol. Fixeu-vos que el Finantial
Times ja assenyalava allò de ‘govern espanyol que t’estan oferint fer una doble pregunta’.
- Després del ‘no’, s’ha parlat
sobre quatre vies alternatives per fer la consulta.

una tesi sobre l’impacte de la política monetària sobre els resultat empresarials en
la manufactura catalana. Torna a ser candidat per CiU al Parlament Europeu.

- Jo només sé que Camilo José
Cela va escriure fa ja molts
anys: «en qüestió de separatismes, sempre van ser més els separadors que els separatistes».
Més que de quatre vies jurídiques, perquè jo no sóc advocat,
estem parlant d’un programa
polític. Per això, com més triguin a afrontar el problema polític i conèixer-lo, és pitjor per
als interessos dels dos grans
partits espanyols.
- Com es viu això al Parlament Europeu?
- En l’últim any i mig, el PP ha
estat negant l’existència del
conflicte. Dient que no era un
problema polític, que això era
una erupció social transitòria
causa de la situació econòmica
i d’atur... Però han mogut tota
la maquinària, fins i tot repartint milers de llibres al Parlament Europeu contra la iniciativa amb els seus arguments.
Per tant, reconeixen que negant el problema s’estan equivocant.
- A Europa estan per la negociació?
- Crec que dues declaracions
són significatives. Una, de la
comissària Viviane Reding a
Barcelona, demanant que el go-

vern espanyol negociï amb el
govern català sense línies vermelles. L’altra, Van Rompuy,
president del Consell Europeu,
li diu a Rajoy a Madrid que espera que el govern espanyol sàpiga fer totes aquelles reformes
necessàries si és que vol que el
seu país segueixi a la UE.
- I el 25 de maig hi ha eleccions europees...
- Els catalans votarem però tot
Europa llegirà en clau de referèndum el resultat electoral. I,
sobretot, la participació dels
catalans.
- Per això vostès entenen què
són molt importants aquestes eleccions.
- La frase no és meva, està el
Twitter, però estic totalment
d’acord en el fet que no tindrem un any electoral com el
2014 a Catalunya. Hem d’anar a
votar en massa.
- Doni’m alguna proposta de
CiU per aquestes eleccions.
- Encara estem tancant el programa. Però si ja vam aconseguir el Corredor del Mediterrani, ara treballem per eliminar les barreres físiques de
lliure circulació en l’apartat
econòmic.
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