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Lapossiblemediacióde laUE

A mesura que avança el
conflicte entre els prin
cipals actors de Catalu
nya iEspanya idavant la

seva incapacitat d’abordar el dià
leg, es reforcen els arguments que
reclamen la mediació europea. La
Comissió Europea ja va tenir un
paper actiu a Irlanda del Nord, fo
mentant el seu desenvolupament
socioeconòmic des del marc de la
política regional de la UE després
dels acords deDivendres Sant. Pe
ròaquestprecedentnoésaplicable
aCatalunyaiEspanya,atesalalògi
ca d’acompanyament d’un acord
de pau bilateral i per la seva lògica
socioeconòmica,nopolítica.
EnelconflicteentreÀustriaiItà

lia per la regió de Tirol del Sud, la
creaciód’unaeuroregióva facilitar
la interlocució directa amb Brus
sel∙les. Hi pot haver un cert pa
ral∙lelismejaqueestractad’unare
gió de la UE, però desapareix per
què són dos estats membres que
vanpreferir europeïtzar el conflic
te recorrent a uns mecanismes
existentscomleseuroregions.
AGibraltar, laComissió es va in

volucrar enviant una missió per
avaluar les denúncies de males
pràctiques a les fronteres. Però ai
xòtampocnoésaplicableaCatalu
nya i Espanya, ja que no es tracta
d’unaqüestió tècnicadecontrolde
fronteres.Finalment, laUEs’ha in
volucrat en el conflicte deXipre, si
bé tampoc no hi ha paral∙lelisme
ambCatalunya,on,adiferènciadel
norddeXipre, sí que s’apliquen les
directivesde laUE.
En el nostre cas, estem davant

d’un repte sense precedents per a
la mediació de la UE. Les conse
qüències d’un procés d’indepen
dència unilateral i una Espanya en
crisi sistèmica posarien en dubte
l’avenird’una jamalparadaUE.És,
doncs, en l’interès general de la
Unió contribuir d’alguna manera
en la resoluciódel conflicte.
El Govern català no encerta si

circumscriu aquesta mediació a la
salvaguarda dels articles 2 (valors
fundacionals) i 7 (sancions en cas

del seu incompliment) del tractat
de la UE. A Brussel∙les insisteixen
que Espanya és una democràcia
consolidadaiquehaactuatd’acord
ambelseumarcconstitucional,en
cara que es reconegui sotto voce
l’ús excessiu de la força en les càr
regues policials de l’1 d’octubre.
Totiaixò,laComissióevitaràpren
dre partit com ho fa amb Polònia,
per molt que el seu últim comuni
cat siguiuntocd’atencióaRajoy ia
launilateralitatdeCatalunya.
Qualsevol iniciativadesdelaCo

missió haurà de tenir el vistiplau,
explícit o implícit, dels governs ca
talà i espanyol. Aquesta iniciativa
podria, malgrat això, promoure la
creació d’una task force per al dià
leg polític entre governs. Sense
precondicions dels elements subs
tancials d’aquest diàleg, aquest
mecanismetindriacomaprincipal
objectiu assolir un acord de cessa

ment de la confrontació actual so
bre la base del compliment d’un
compromísdemínims.
Evitant la lògica directa i bilate

ral, aquesta task force hauria de
promoure la participació d’actors
amb capacitat d’influència en una
solució política. Entre aquests ac
torsnohauriende faltarelsajunta
ments de Barcelona i Madrid,
membres actiusdelParlamentEu
ropeuifinsitotfiguresrespectades
de la societat civil europea.
UnapeticióexpressadelGovern

català i espanyol, una resolució al
Parlament oelCongréshauriende
ser més que suficients perquè la
Comissiómogui fitxa.Altres estats
europeus es podrien afegir a la ini
ciativa, involucrant el Consell Eu
ropeu. Com va dir Juncker en les
negociacions a Xipre, “quan es
tractadelapau,unhadecórrerris
cos. No córrer riscos és el riscmés
gran”.Lafrasenopotsermésrelle
vanthoresd’ara.c
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El Parlament Europeu reclama
diàleg i adverteix contra laDUI
Els grups polítics europeus consideren invàlid l’1O i critiquen la violència
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“Ha arribat el moment de parlar”,
va implorar ahir el vicepresident
primer de la Comissió Europea,
Frans Timmermans, en l’obertura
deldebat sobre la situaciópolítica a
Catalunya celebrat a l’Eurocambra
i marcat pel temor d’una pròxima
declaració unilateral d’indepen
dència(DUI)pelParlamentiperles
imatges de la repressió policial del
referèndumdediumenge.Vaserun
debatnomésambveusde l’exterior
(hi van intervenir els caps de grup i
nohihacapespanyolentreells),en
caraquealmatí,enunaaltradiscus
sió,vansortiralallumlesdiferènci
es entre els partits espanyols sobre
comcalabordar lacrisi.

Amblasevaintervenció,unatan
cadadefensadel’EstatdedretaEu
ropa, Timmermans –socialista, ex
ministred’Exteriorsd’Holanda–va
donar el to del rumb que havia de
prendre la primera gran discussió
política europea sobre la crisi cata
lana.Mentrel’extremadretavator
nar a utilitzar Catalunya com a ar
mallancívolacontra laUE,elsprin
cipals grups polítics van coincidir a
destacar tres idees: la faltade legiti
mitat i validesa del referèndum de
l’1O,elrebuigdel’úsdelaviolència
i la judicialització com a resposta a
un problema polític i, finalment, la
necessitatquelesduespartsposinfi
a l’escalada de tensió i s’asseguin a
negociar. L’esquerra va reclamar, a
més,quehihagiunamediacióeuro
pea.

“El respecte a la llei noésunaco
sa opcional. Si la llei no et dona el
quevols,potsoposart’hiocanviar
la però no ignorarla. És una cosa
fonamental”,varecalcarelvicepre
sident de la Comissió Europea. “El
Govern vadecidir ignorar la llei or
ganitzant un referèndum diumen
ge” iaixò“nocanviaperquètotshà
gim vist imatges tristes d’aquest
diumenge”, va criticar. “Ningú no
volveureviolènciaenlessevessoci
etats,noresol res.Tot i això, eldeu
rede totGovernésmantenir l’Estat
de dret i això de vegades requereix
l’ús proporcionat de la força”, va
afegir, un comentari molt criticat
després dins i fora de l’hemicicle.
La gent volia expressarse, sí, però
“una opinió no és més vàlida que
una altra només perquè s’expressi

capdefilesdelPartitPopularEuro
peu.“Nofacinpassos irreversibles i
recordin que qui se’n va d’Espanya
se’n va de la UE, el mercat únic,
Schengen, l’euro....”, va advertir.
“No proclamin una declaració uni
laterald’independènciaperquèens
portariaaldesastre”, vapregarel lí
derdels socialistes europeus,Gian
ni Pittella, que va criticar la gestió
de la crisi per part deMariano Ra
joy. “Podria ihauriad’haver unaal
tra.ElPSOEielPSChanfetpropos
tes serioses que preveuen la possi
bilitatdecanviar laConstitució”,va
destacar.
El cap de files del grup liberal,

GuyVerhofstadt,vatenir lesparau
les de condemna més dures sobre
l’1O. “Sabien que la majoria de la
gentnohiparticipariaperquènohi
està a favor.Noés casualitat queno
fixessin una participació mínima.
El resultat eraconegutabansdeco
mençar. Comes diu això?Manipu
lació?Engany?”.Declararaixí la in
dependència“seriaunairresponsa
bilitat no només per a Espanya o
Europa sinó per a Catalunya”, va
alertar, al∙ludint a la fractura social.
Verhofstadt va criticar els qui

pensen que “la via judicial pot re
soldre els problemes per si matei
xa” i va animar els polítics de Ma
drid iBarcelonaa“escoltarse” ice
dirperarribarasolucionspactades.
“Noéscapvergonya,jonohefetcap
altra cosa tota lameva vida i encara
soc viu”, va ironitzar l’expremier
belga. Esquerra Unitària Europea
va criticar l’ús de la “política de la
força” (per la DUI) i va demanar a
Rajoy que reconegui l’aspiració
dels catalans d’expressar la seva
opinióenunreferèndumlegal.
SkaKeller (VerdsALE) va posar

l’accent a censurar la intervenció
policialde l’1O(“pensiselquepen
sisdelaindependènciaoelreferèn
dum,nohihaexcusaperalaviolèn
cia judicial”). Els grups antieuro
peus i ultradreta van aprofitar per
criticar la “vara de mesurar” de la
ComissióEuropea. Si s’haguéspro
duït enunaltre país, la seva reacció
“hauria moltmésdura”, vadirRys
zardLegutko (ECR).Timmermans
va tancar el debat amb una rèplica
en què va censurar els elements de
“nacionalisme populista” que veu
enel conflicte i vadefensarque “no
hi ha cap dubte que Espanya és un
Estatdedretrespectat”.Nomésfal
ta, va afegir, “voluntat política” per
dialogar.c
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més alt”, va afirmar Timmermans
cridantaMadridiBarcelonaaman
tenir que “totes les línies de comu
nicacióhand’estarobertes”pertro
bar una solució d’acord amb la
Constitució.
Les conseqüències europees del

conflicte català van ser presents en
totelmomentduranteldebat.“Està
en joc la integritat d’unEstatmem
bre”, va alertar Manfred Weber,

“Elrespecteala lleino
ésunacosaopcional;
sinot’agrada,nopots
ignorarla”,diu
TimmermansalGovern

Els liberals
es desmarquen
del PDECat

]El capde filesdels libe
rals europeos,GuyVer
hofstadt, vaprotagonit
zarunade les intervenci
onsmésapassionadesdel
diad’ahir aEstrasburg, la
mésdurapotser contra el
Govern,malgrat comptar
a les seves files ambel
PDECat. “Verhofstadt és
l’antitesi del pensament
liberal, defensa les recep
tesdelPP”, va criticar la
coordinadorageneral del
PartitDemòcrata,Marta
Pascal. Les seves tesis van
ser, enefecte,moltmés
afins a lesdeCiutadans i
UPyD, acceptats al grupel
2014, quealPDECat,
membrehistòricdels
liberals europeusa través
de l’extintaConvergència.


