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Els europeus es pregunten qui treballarà
als centenars de cadenes de menjar de

Londres si el ‘Brexit’ se’ls emporta del país

Els joves
rostres
del cafè

LaMarita té 25 anys i en fa gaire
bé quatre que viu a la capital del
RegneUnit. Vamarxar deGrana
da per aprendre anglès amb el
somni de poderhi estudiar, en
cara que un nòvio i un cercle
d’amics espanyols li han retardat
els plans. És a la feina, servint ca
fès al Pret a Manger de Charing
Cross, on més practica l’idioma.
En tot just quinze minuts ha des
patxat una desena de clients.
“Mira, una cosa sí que et diré

–explica mentre la seva encarre
gada fa els ulls grossos–. Si tots
els europeus ens poséssim
d’acord i estiguéssim tres dies
sense treballar, veurien que ben
poques botigues obririen, i potser
ens començarien a valorar”.
La Marita cobra set lliures i

vuitanta centaus (9,5 euros) l’ho
ra en un dels 187 establiments
que la cadena de cafès i menjar
saludable té a Londres. Al Pret de

Charing Cross només cinc dels
seixanta empleats tenen la na
cionalitat britànica. La resta són
joves italians, romanesos, espa
nyols o portuguesos. Al de Strand
Street només el 25% dels em
pleats són locals. I així un rere
l’altre.
“Crecqueels anglesosno tenen

ganes de treballar en un Pret a
Manger; no és la sevaprimeraop
ció. Nosaltres venim aquí perquè
és un dels pocs llocs de treball
que podem aconseguir sense un
anglès perfecte”, explicaMarkos,
un grec d’Agrinio. Ell fa dos anys
que hi és, i li agrada tot menys el
sou.
D’acord amb el National Insti

tute of Economic and Social Re
search, el 2014 gairebé el 22% de
la restauració britànica depenia
dels treballadors europeus. En
total, el Regne Unit fa servir 2,2
milions de comunitaris, a l’hote
leria, la construcció o la recollida
de maduixes. Segons el Financial
Times, els que tenen els sous més
baixos (inferiors a 20.800 lliures,
25.500euros) serienels primers a
veure’s afectats pel Brexit, que ja
ha partit el país en dos. El 94%
dels empleats en restaurants i
bars no tindria els requisits per
demanar visats de treball.
Seria el cas dels cambrers de

Costa Coffee, la principal cadena
de cafeteries del país, ambmésde
1.500 establiments arreu del Reg
ne Unit. A Londres sembla que
els britànics no estan disposats a
cobrar les vuit lliures i vint cen

taus (10 euros) l’hora quepaga als
seus empleats. Al Costa de Co
ventGarden, on treballa enCarlo,
un jove toscà de 26 anys, no hi ha
cap cambrer britànic. “Recordo
que per Nadal va venir una noia
anglesa, peròhovadeixar ràpida
ment”, recorda. Ell combina els
caffè latte, a 2,95 lliures (3,60 eu
ros), amb els seus encàrrecs es
poràdics com a fotògraf, que no li
permeten mantenir l’apartament

que comparteix amb la seva pa
rella.
Whitbread, l’empresa pro

pietària de Costa Coffee i de la
cadena d’hotels Premier Inn, ja
va avisar durant la bruta campa
nya del referèndum que un even
tual Brexit no afectaria a curt ter
mini els seus treballadors euro
peus, però va manifestar la
preocupació de la macrocadena
per la incertesa dels anys que en

cara hand’arribar.Whitbread vol
créixer fins als 2.500 establi
ments al Regne Unit els pròxims
cinc anys i els 2.500 milions
(3.000 milions d’euros) en ven
des davant els 1.500 milions
(1.850 milions d’euros) que va
facturar l’any passat. Alison Brit
tain, presidenta del grup, ha avi
sat en diverses ocasions dels pe
rills que comportarà l’abandona
ment del club europeu. Com un

Senseels joves immigrantseuropeusescenescomaquesta,enunacafeteria londinenca, serien impossibles

“Si tots ens
poséssim d’acord
a no treballar, poques
botigues obririen”,
avisa laMarita

Europaentraen fasedesconeguda

E l que no et mata et fa
més fort”. Recordeu
aquestes paraules
pronunciades per
Donald Tusk, presi

dentdelConsellEuropeu,perquè
passaran a formar part dels lli
bres d’història de la Unió Euro
pea. Amb el Brexit el paradigma
de societat oberta i cosmopolita
que representa el Regne Unit
s’allunya del continent i deixa la
sensació de buit emocional prò
pia de qualsevol ruptura senti
mental.
Continuarem admirant els bri

tànics, però d’ara endavant ens
haurem de considerar, en el mi
llor dels casos, socis i ja no pas

germans d’un projecte polític
compartit.
L’ideal d’“una unió cada vega

da més estreta” va quedar malfe
rit en les negociacions del Con
sell Europeu del mes de febrer
passat. L’euroescepticisme es va
plasmar en un acord polític que
desdibuixava la integració euro
pea com a destí final dels pobles
d’Europa.
Aleshores es tractava de matar

el principi per no posar fi a la
Unió. Avui la Unió Europea con
tinua sense estar davant un risc
imminent de desaparició. Però la
pèrdua de la seva segona econo
mia i els efectes del Brexit sobre
els equilibris entre els estats
membres es faran notar en els
anys que vindran.
La Unió Europea ja no és un

projecte que només coneix la via
de la integració i la seva am

pliació a nous membres. Després
del Brexit, també és un exercici
de desconstrucció efectiva en
què per primera vegada s’activa
rà la clàusula de sortida d’un
dels seus estats per voluntat prò
pia (l’article 50 del tractat de
Lisboa). Tusk té por que aixòma
ti la Unió.
Però, per molt fort que sigui el

sotrac, el propòsit últim de la
Unió Europea continua vigent.
Preservar la cooperació entre
estats, el benestar i la cohesió
social dels pobles i la sevapresèn
cia global són objectius impres
cindibles.
L’ideal europeu, plasmat en la

renúncia progressiva de la sobi
rania estatal a favor de més quo
tes de cooperació internacional,
continua sent un exemple únic
en les relacions internacionals.
Així, a laUnióEuropeadesprés

del Brexit se li plantegen dos es
cenaris: la sortida suau del Regne
Unit o l’abrupta. En el primer cas,
un cop activat l’article 50, els
27 socis restants provaran de di
buixar amb Londres una relació
beneficiosa per a les dues parts.

Evitant fomentar una “Europa a
la carta”, s’establirà un marc nou
de cooperació entre socis al si
de l’Espai Econòmic Europeu,
amb les mínimes traves possibles
a l’intercanvi comercial i la lliure

circulació de treballadors.
En aquest escenari el Regne

Unit es trobarà en una situació
semblant a la de partida, contri
buint al pressupost europeu i aca
tant les regulacions europees
senseparticipar en lapresadede
cisions. Tot i això, es forjarà un
partenariat hereu de 40 anys de
cooperació efectiva.
Mentrestant, la Unió Europea

aprofitarà per reformar la seva
arquitectura institucional i crear
un nucli dur d’estats que plantin
cara als dèficits estructurals: el
dèficit democràtic, la construcció
a mitges de la unió econòmica i
l’apuntalament de la lliure circu
lació de persones amb una políti
ca d’asil comuna i la reforma de
Schengen.
Amb un Estat menys, els

27haurandeser capaçosde supe
rar la trampa institucional que

Gràcies al ‘Brexit’,
la UE ja no és només
integració, sinó
també un exercici
de destrucció efectiva
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terç de les empreses britàniques.
“No tinc por que em facin fora,

però sí que em veig rebutjat per
un país en què em sentia com a
casa”, lamenta Christopher, un
polonès de 25 anys que treballa al
petit Costa Coffee a prop de Pic
cadillyCircus.De ladesenad’em
pleats del local ningú no és origi
nari del Regne Unit.
La situació es repeteix als Star

bucks, Eat o Caffè Nero, i s’estén

des dels cambrers corrents a la
selecció de personal. En els qua
tre anys que fa que la Raminta,
una lituana de 24 anys, viu i
treballa a Londres mai no ha
arribat a lliurar el currículum a
un encarregat britànic en una
cafeteria.
“A la feina només he conegut

tres britànics”, explica. Diven
dres es va despertar plorant per
què pensava que el seu somni
d’acabar la carrera de gestió cul
tural a Londres s’esvaïa. “A mi
ningú nom’ha preguntat què vull
votar. No entenc què els hem fet;
en tot aquest temps no se m’ha
acudit mai demanar beneficis de
les arques britàniques, i em pago
la carrera servint cafès. Abans del
Brexit ningú no esmentava la im
migració”, protesta.
La seva amiga Egles, que

aquest diumenge tenia torn al
Caffè Nero de Leicester Square,

hi està totalment d’acord. Els
cambrers creuen que les cadenes
de cafeteries no serien capacesde
suplantar lamà d’obra comunità
ria amb britànics, “que no estan
disposats a fer aquesta feina” pel
mateix sou.

XUESONG LIAO / GETTY / ARCHIVO

confereix dret de veto a cadascun
dels estats i aniran a totes a l’hora
de reforçar un nucli que envolti
socis preferents (entre els quals
el Regne Unit).
L’escenari de ruptura abrupta

es traduirà en una pèrdua de con
fiança mútua i l’efecte crida del
Brexit a altres membres de la
Unió Europea. Els Països Baixos,
Suècia, Dinamarca i, fins i tot,
França es plantejaran exercicis
similars, però abans que res pre
dominarà la paràlisi a les sales de
reunions de Brussel∙les. La divi
sió entre partidaris de donar al
RegneUnit unbon tracte i els que
advoquen per un correctiu se su
marà a l’herència de les crisis de
l’euro idels refugiats: nordcontra
sud, est contra oest.
La UE ha entrat en una fase

desconeguda. Però sortir refor
çats del cop del Brexit dependrà
de lamanera com abordem el de
bat polític i institucional de fons.
Probablement requerirà passar
de la inexorable lògica de la inte
gració a una nova diversificació
de la Unió.c

“S’apujaria tot: el preu del ca
puccino, el sou mínim i, fins i tot,
els vols. No saben on s’han ficat”,
assevera.
El Regne Unit va crear l’any

passat més de 400.000 llocs de
treball que sense la lliure circula

ció de persones es veuria incapaç
d’ocupar, segons va dir a Bloom
berg James Hick, el gerent de
l’agència de llocs de treball Man
power, que proveeix les empre
ses britàniques de 30.000 treba
lladors per setmana. Segons el
seu parer, els aturats són a les zo
nes equivocades del país o tenen
les habilitats incorrectes.
Mentre Boris Johnson i els

partidaris del Leave mostraven
cartells amb els números dels co
munitaris que desembarquen en
un país amb una taxa d’atur de
només el 5%, les empreses que
confien en aquestamàd’obra avi
saven que haurien de començar a
fer retallades de personal si el
Brexit els impedia de contractar
los.
EnGregor, un arquitecte londi

nenc de 60 anys, ho té clar: “És
terrible. Sense els joves europeus
la màquina no roda”.c

Més de tresmilions de firmes
]El Parlament britànic ja
havia rebut fins ahir a la nit
més de 3,2 milions de firmes
en sol∙licitud d’un segon
referèndum sobre la perma
nència a la UE. L’allau de
peticions va arribar dissab
te a col∙lapsar el web. No
obstant això, la comissió de
peticions de la Cambra dels
Comuns va assenyalar que
havia eliminat 77.000 fir

mes perquè les considerava
fraudulentes. La presidenta
de la comissió, Helen Jones,
va dir que es prenen la peti
ció “molt seriosament” i
continuaran investigant
la procedència de totes les
rúbriques. Segons la prem
sa, algunes firmes proce
dien de països estrangers,
entre els quals hi ha Corea
del Nord.

* Font: elaboració d’Aena a partir d’ACI-Món.

A la xarxa d’aeroports d’Aena
t’ho posem fàcil

• La millor oferta d’oci, restauració i botigues
• La gamma d’aparcaments més gran i al millor preu
• Sales VIP renovades
• Wifi gratuïta...

I tots els serveis que necessites per començar a gaudir del
viatge abans d’arribar a la destinació.

Preparat per viatjar?

|Descarrega’t la nostra app:

Núm. 1 del món en gestió d’aeroports
per nombre de passatgers.*
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