
 

 

 

 

EL BREXIT 

 

Aquesta ha estat una setmana transcendental pel futur del Regne Unit i Europa. El Parlament 

britànic, ha tombat l’acord de Brexit de la Primera Ministra britànica, ha descartat un Brexit 

sense acord i un segon referèndum, i ha aprovat, per 432 vots a favor i 202 en contra, demanar 

al seu govern que plantegi a la Unió Europea ampliar el període de negociacions fins al juny. 

El Brexit és una mala notícia per a la Unió Europea. La sortida del Regne Unit de la Unió suposa 

la sortida d’una de les potències econòmiques més fortes, i sobretot, representa la pèrdua d’una 

democràcia liberal sense la qual la consolidació de la democràcia al nostre continent no hagués 

estat el mateix. 

Preferim una Unió Europea on el Regne Unit hi sigui, amb els seus inalterables valors 

democràtics i els seus valors liberals, que han contribuït a una economia oberta i liberalitzada 

en les institucions europees.   

Tanmateix, el PDeCAT, que basa la seva concepció de la democràcia en el respecte a la voluntat  

ciutadana lliurement expressada, reitera el seu màxim respecte pel mandat sorgit de les urnes 

el 23 de juny de 2016, on una majoria de ciutadans britànics (51,9%) es va pronunciar a favor de 

la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. 

El fet que la ciutadania britànica hagi preferit sortir de la Unió ens ha de fer reflexionar i extreure 

conclusions útils pels propers debats sobre el futur d’Europa. Però ara, atès que estan en joc 

qüestions tan importants com  milers de llocs de treball, inversions, la lliure circulació de 

persones i béns i la mateixa cohesió interna del país, creiem que l’acord aprovat al Parlament 

pot facilitar al govern britànic trobar una fórmula per sortir de l’actual atzucac.  

El Regne Unit demostrarà, un cop més, com la política i la negociació són el camí per trobar una 

solució. El PDeCAT desitja que així sigui i esperem que Espanya prengui nota: les solucions als 

grans problemes passen per la democràcia i la voluntat popular representada en els parlaments, 

i no pels tribunals de justícia. 

Siguin quins siguin els termes finals de la separació, el Regne Unit és un aliat indispensable per 

a la UE i, per tant, caldrà negociar en una segona fase sobre la futura relació del Regne Unit i la 

UE. En aquest fase però, considerem prioritari preservar els drets dels ciutadans catalans al 

Regne Unit i britànics residents a Catalunya, així com les nombroses empreses catalanes que 

tenen interessos estratègics i relacions comercials amb el Regne Unit. Preocupació que ja ens va 

dur a instar al govern espanyol a aprovar un Reial decret-llei per que adoptés les mesures de 

contingència necessàries en diversos sectors en cas d’un Brexit sense acord. 

Finalment, el nostre partit reclama respecte per la voluntat democràtica de les nacions que 

conformen el Regne Unit i demana al govern espanyol, una vegada més, que prengui nota del 

profund sentit democràtic britànic: el reconeixement del dret d’autodeterminació d’Escòcia i 

l’acord polític per la celebració d’un referèndum.   


