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1.

Pròleg: Una política exterior per fer República

Aquesta ponència ideològica defensa, de forma lleial i coherent amb els principis
fundacionals del Partit Demòcrata Europeu Català (Partit Demòcrata, i a partir d’ara
Partit Demòcrata), que el millor camí que pot seguir Catalunya per tal de projectar-se
al món i defensar l'interès nacional dels catalans és el de dotar-se d’un Estat, situat en
el context d’interdependència que ofereixen les relacions internacionals. Malgrat el clar
i legítim exercici que el poble català va fer del seu Dret a l’Autodeterminació l’1
d’octubre del 2017, sota violència policial, l’efectivitat de la independència ha estat
bloquejada de manera repressiva per l’Estat espanyol. Tot i això, entenem que els
Afers Exteriors catalans han de ser en tot moment els Afers Exteriors d’un Estat sobirà,
tant pel vessant públic (governança) com pel vessant privat (diplomàcia pública). No
poden limitar-se a ser els Afers Exteriors d’una Comunitat Autònoma. Tots els
postulats que aquí es defensen són, en conseqüència, postulats per fer República.

2. Una indispensable visió geoestratègica
El desenvolupament i maduració d'una clara posició del Partit Demòcrata en matèria
de relacions internacionals és indispensable per servir amb eficàcia l'objectiu de
l'establiment efectiu d'un Estat Propi per a Catalunya.
La història ens explica per què el catalanisme polític -avui evolucionat a sobiranisme i
independentisme- no ha desenvolupat una doctrina de relacions internacionals. Mentre
el programa polític del catalanisme era l'establiment d'un règim autonòmic pel país, era
lògic que el pensament geoestratègic no tingués tant de pes. Des del moment en el
qual l’aspiració és fer efectiu el mandat de convertir Catalunya en un estat sobirà en el
concert d'estats sobirans del mon, el nostre grau de reflexió en aquest camp ha
d'augmentar de manera conseqüent.
Els últims anys la causa de la llibertat de Catalunya ha estat profusament disseminada
per l’opinió publica mundial. Per aconseguir aquest grau d’internacionalització de la
nostra causa, sens dubte que hem adquirit expertesa i hem començat a dialogar amb
actors de l'esfera internacional. Més en el camp de l’opinió publica -la clàssica i la de
les xarxes socials- que no pas en el camp de les institucions internacionals. Hem
d'avançar en aquests terrenys fins ara poc explorats, tot i que cal destacar la feina
“d’obrir camí” que s’ha fet a nivell de Parlament Europeu i al Consell d’Europa.
La vocació europeista del Partit Demòcrata esta en l'arrel dels seus principis
fundacionals. I precisament perquè el nostre europeisme es sincer i amb una
mentalitat de sincera contribució a la millora del projecte europeu, no podem deixar
d'afirmar que avui el projecte europeu es troba en un atzucac i que els seus principals
responsables polítics han conduit amb pèssima capacitat política els últims anys de la
anèmica governança europea. No ens ha de fer por ser crítics amb les actuals
polítiques de les institucions europees, per què és la nostra manera d’expressar
lleialtat a l'ideal d'un alt grau d’integració europea.
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La Unió Europea està radicalment inacabada: una unió bancaria a mig fer; una
mutualització dels riscos (deute comú de l’Eurozona) a pas de tortuga i una
homogeneïtzació fiscal als llimbs; incapacitat d'establir una política migratòria comuna i
una política comuna de fronteres; incapacitat de crear un mercat interior d'energia i un
mercat únic de les telecomunicacions.
Conseqüentment, el tradicional europeisme entusiasta del catalanisme, ha
d'evolucionar cap a un europeisme vigilant, exigent i crític en totes les mancances del
projecte de major integració europea. Hi ha moltes maneres d'expressar criticisme
europeu, el nostre no es per escepticisme sinó per l'insuficient impuls en el projecte
europeu, la manca de sensibilitat als anhels del poble català i manca de
reconeixement per l'1 d'octubre. En aquest sentit, en les properes eleccions al
Parlament Europeu, fàcilment la divisió de forces polítiques no serà nomes de tall
ideològic clàssic sinó de diferenciació entre les euro-entusiastes autocomplaents, les
euroescèptiques i les euro-crítiques per millorar el projecte europeu. El nostre
europeisme no pot ni ha de ser a ulls clucs. Ha de ser un europeisme exigent que
denunciï tot el temps perdut en els últims anys, com la no renovació de certes
institucions europees, ha fet que adoptin mecanismes allunyats dels interessos de la
ciutadania.
De l’1 d’Octubre, n’ha de néixer l'autodeterminisme, que ha de ser un moviment
europeu. És més, l'independentisme català ha portat al cor d'Europa el debat i la
practica del dret a l’autodeterminació. Seguint l'estela del referèndum d’Escòcia i amb
el record viu dels referèndums d’autodeterminació del Quebec, ja ningú podrà dir mai
més amb rigor que l’autodeterminació es un dret nomes per territoris en procés recent
de descolonització. La realitat més radicalment viscuda ha desbordat les doctrines més
tradicionals i conservadores en aquest camp. Avui el moviment “autodeterminista” -el
dret a decidir en llibertat el futur col·lectiu de les comunitats nacionals- ja es un
moviment essencialment europeu. En aquesta línia, observar l'evolució i l'establiment
de contacte amb altres nacions sense estat on hi ha majories sobiranistes, com ara el
País Basc, Flandes i Escòcia, es presenta com una oportunitat pel país. Cal tenir en
compte que l’Aliança Lliure Europea (ALE) ha alçat la bandera de l’autodeterminisme,
però la seva adscripció al partit dels Verds, a més de la seva ideologia intervencionista
i obertament socialista, ha estat un passiu pels partit que s'hi integren. Convé que
aprofundim en aquesta vocació de diàleg amb els altres pobles europeus que de curt o
de llarg es retroben amb la seva identitat nacional i es desvetlla el seu interès en
autodeterminar-se. No posen en crisi en projecte europeu. Just al contrari: el projecte
europeu nomes serà vigorós en la mesura que doni una sortida política i jurídica al
moviment autodeterminista. A Europa també existeix una realitat d'estats de creació
recent, situats a l'àrea centreoriental, al Bàltic i als Balcans, de dimensions semblants
a les de Catalunya, amb una història de submissió nacional al darrere i amb clara
voluntat de mantenir la seva identitat i la seva sobirania en un context de globalització.
Uns països amb qui caldria establir-hi relacions preferents per defensar un model
d'Europa basat en una integració respectuosa amb la diversitat nacional pròpia del
continent i en el protagonisme de les nostres petites grans nacions. El Partit
Demòcrata, creu que cal un anàlisi dels actuals tractats de la Unió Europea i del
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funcionament de la Unió Europea per a fer una proposta pròpia sobre com reformar-la
perquè s’hi pugui encabir el dret a l’autodeterminació.
Finalment, la contribució de la Catalunya Estat al projecte europeu ha d’estar centrada
a l’Europa meridional i al Mediterrani. El projecte català de relacions internacionals ha
de tenir ben perfilades quines son les seves contribucions especifiques i singulars a la
política comuna europea. Enfortir la cooperació política i la visió compartida en
l'Europa meridional i el rellançament d'una política euromediterrània son les dues
contribucions singulars que ha de fer, entre altres, la política exterior catalana. Dintre
de les societats de l'Europa meridional la catalana es una de les mes dinàmiques. Un
cop la nostra societat ha madurat en els seus hàbits democràtics i en l'exercici dels
drets fonamentals, la nostra aspiració ja no ha de ser nomes la de "mirar nord enllà,"
sinó la de liderar aquests alts estàndards democràtics i de defensa dels drets
fonamentals en l’àmbit de l'Europa meridional. Igualment, és el moment de reprendre
una política euromediterrània vigorosa que hagi aprés les lliçons dels encerts i els
errors de les anomenades "primaveres àrabs" i que restableixi un treball sistemàtic de
cooperació entre les dues riberes del Mediterrani. És per tot això que Catalunya ha de
poder, voler i saber ésser líder política, econòmica, financera i cultural en el seu entorn
geoestratègic més proper.

3. La Catalunya Estat en un món interdependent
Catalunya és capdavantera en múltiples àmbits i vol exercir un lideratge polític,
econòmic i social en la seva regió geogràfica més propera: l'Europa meridional i la
Mediterrània Occidental, essent alhora un far en la defensa dels drets humans,
sobretot en el d'autodeterminació dels pobles i els individus. Catalunya ha de saber
jugar a la geopolítica, per què les narratives heretades de governs amb altres projectes
polítics han provocat que Catalunya no tingui una posició geoestratègica clara i
ambiciosa. Amb visió d’Estat.
3.1. Integració Europea, i institucions multilaterals
El lideratge actual de la UE ha portat el projecte europeu a un profund estancament
que l’allunya dels seus valors fundacionals —pau, democràcia, progrés econòmic i
solidaritat— i alimenta l’euroescepticisme. La solució no passa per desarticular un
projecte que, malgrat els seus defectes, ha portat la pau i la prosperitat al continent
després de segles de guerra. L’Europa intergovernamentalista ha de deixar pas a una
Europa multilateralista i radicalment democràtica per a crear un veritable espai de
sobirania compartida.
El Partit Demòcrata, doncs, defensa una Europa més integrada i propera a la
ciutadania amb un major protagonisme de tots pobles que componen la diversa UE. La
Comissió Europea ha d’esdevenir un govern amb un president elegit mitjançant el
sistema de Spitzenkandidaten. El Consell Europeu ha d’abolir el vot per unanimitat,
una relíquia de l’Europa dels 6 Estats completament desfasada a l’Europa dels 28, i
augmentar la transparència de les seves deliberacions. El Parlament Europeu, veu de
la ciutadania europea, ha de tenir iniciativa legislativa per a exercir les seves funcions
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amb plenitud i exercir un control polític eficaç sobre la Comissió. El Partit Demòcrata
defensa que aquestes funcions es puguin desenvolupar en català. El nombre i la mida
de les circumscripcions europees, així com el sistema electoral, han de garantir la
correcta representació de les nacions europees. En el nostre cas, Catalunya ha de
tenir una circumscripció electoral pròpia en les eleccions al Parlament Europeu.
El dret a l’autodeterminació és un tabú que cal trencar per a una Europa més
democràtica. El concepte jurídic de partició interna existeix en democràcies avançades
i la seva incorporació al dret europeu, lluny de desembocar en l’Europa dels 50 estats
que vaticinen els alarmistes, seria un revulsiu democràtic per al nostre continent. En
realitat, són poques les comunitats nacionals que avui plantegen l'exercici del dret
d'autodeterminació. En el cas d'esdevenir estats independents no representarien cap
trasbals ni amenaça per al conjunt de la UE. La UE té poques competències en drets
humans i encara menys capacitat de fer-les complir. Cal potenciar la seva capacitat
d’acció en aquest àmbit i preveure mecanismes sancionadors.
Els Estats Membres han posat en comú les fronteres interiors amb l’espai Schengen,
però les exteriors segueixin sent competència estatal. El Partit Demòcrata aposta per
una gestió comuna i l’actualització de la Convenció de Dublín per a afrontar els reptes
actuals, sobretot en aquests moments, en què s’està duent a terme la seva revisió per
les institucions europees.
La diplomàcia europea ha de tenir prou recursos i competències per a defensar els
interessos del continent en el seu entorn geopolític i servir de mediadora en conflictes
externs. Cal respondre al terrorisme de manera coordinada, compartint intel·ligència i
garantint la vinculació de tots els cossos policials implicats en la lluita antiterrorista a
Europol.
Seria un error subestimar la importància de la UE per al teixit empresarial de
Catalunya, mitjançant l’accés a un mercat de 500 milions de persones. L’AELC/EFTA
ofereix un accés incomplet al mercat únic i deixa els seus membres sense
representació democràtica en la presa de decisions. Per tant, l’objectiu ha de ser que
Catalunya esdevingui un estat membre de la UE i es mantingui en un mercat únic
europeu cada vegada més integrat.
Encara queden moltes barreres que ens recorden que Europa és un espai en
construcció. Cal completar el mercat europeu de serveis, potenciar la mobilitat entre
les institucions educatives europees i la mobilitat laboral en el si del continent, construir
una unió administrativa que aprofiti les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, etc.
L’eurozona encara no està prou integrada i complementada per a garantir-ne la
sostenibilitat. Cal que hi hagi un tresor europeu, en la forma de l’actual Mecanisme
Europeu d’Estabilitat, el qual hauria d’estar integrat dins del marc legal de la Unió;
aquest tresor hauria de poder emetre eventualment eurobons (amb la condicionalitat
que es redueixi el risc creditici d’alguns Estats Membres) i una cartera de finances i
economia dins del Col·legi de Comissaris, que coordini de forma exclusiva la política
econòmica i impulsi reformes. A més de la unió bancària, cal reformar els mercats de
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capital perquè les empreses (sobretot les petites i les mitjanes) accedeixin fàcilment a
altres fonts de finançament (fons d’inversió, societats de capital de risc, préstecs entre
empreses, marc legal europeu de crowdfunding, marc legal europeu de finances
sostenibles, etc.).
Catalunya i Europa han de tenir una economia oberta, fugint dels impulsos
proteccionistes i aprofitant el potencial dels intercanvis comercials amb països tercers
sense renunciar als estàndards de qualitat i els valors europeus que defensem. El
lliure comerç obre nous mercats per a les empreses i impulsa la creació de llocs de
treball. La prosperitat d’Europa es fonamenta en el comerç amb països d’arreu del
món. L'espai Català Transfronterer és una comunitat de llengua amb forts vincles
històrics, però també de cooperació econòmica de proximitat que mereix una atenció
especial i polítiques pròpies de desenvolupament econòmic i cultural. Cal treballar amb
tots els actors de l'Espai Català Transfronterer i aprofitar una situació geogràfica i
estratègica privilegiades. El territori és una zona de circulació de persones i de
mercaderies que s'ha convertit en un centre logístic de primera magnitud europea i cal
aprofitar-la i potenciar-la.
La Política Agrària Comuna i la Política Pesquera Comuna necessiten una reforma en
profunditat per per tal de garantir que els fons es destinen íntegrament a l’activitat
agrària, eliminar el frau, arreglar el sistema de quotes, garantir la viabilitat de la
producció d’aliments, assegurar la gestió sostenible dels recursos naturals i afavorir el
medi rural i el medi marítim.
3.2. Seguretat i defensa: Forces de Defensa i pertinença a l’OTAN
La Defensa, la Diplomàcia i el Desenvolupament (les ‘tres D’) són els eixos de les
relacions internacionals i la seguretat comuna de la Unió Europea, i Catalunya ha
d’assumir la seva responsabilitat si vol ser considerada un subjecte polític creïble.
Per a Europa, els valors de la pau i el benestar van lligats amb el compromís per la
Seguretat i la Defensa comuna. Aquests són uns valors relacionats amb la solidaritat –
tothom és coparticipant i corresponsable- i també amb l’eficiència –la Defensa
col·laborativa és més econòmica- així com amb la influència política en el món.
Els interessos dels catalans passen cada cop més per allò que es decideix en els
àmbits de la Seguretat i Defensa comuna, ja sigui intracomunitària com és el cas de
l’Agència Europea de Defensa, o el marc de l’OTAN.
En aquest sentit, el Partit Demòcrata va establir en el seu Congrés fundacional el seu
compromís ‘amb les polítiques de seguretat i defensa de les organitzacions
internacionals en l’àmbit de la seguretat, dins del marc de l’OTAN’, i és per això ha
d’impulsar una política de Defensa coherent amb els interessos dels catalans a l’hora
que també sigui respectuosa amb els interessos dels països del nostre entorn.
El reconeixement de Catalunya en el món depèn de molts factors, i un dels més
importants és el compromís català amb la Seguretat i la Defensa comuna, on –
recordem-ho- Catalunya avui ja hi participa mitjançant Espanya. Catalunya no pot
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visualitzar-se en l’exterior com un possible factor d’afebliment de l’actual estructura de
seguretat europea, i per això cal que el Partit Demòcrata vetlli pels compromisos i
interessos internacionals.
Actualment la Unió Europea impulsa la Cooperació estructurada permanent (PESCO
en les seves sigles en anglès) amb l’objectiu de coordinar els interessos, les inversions
i les futures operacions de defensa i de pau dels països europeus que en formen part.
Aquesta cooperació serà complementària amb l’OTAN, i determinarà les relacions
internacionals i de seguretat del continent en els propers anys.
Europa avui assumeix, com estableix el PESCO, un “Nou Nivell d’Ambició” en
l’enfortiment de la Unió Europea, amb l’adopció d’un nou Pla de Seguretat i Defensa
europeu, escenari que es complementa amb l’objectiu d’un nou repartiment de l’esforç
pressupostari de l’OTAN, amb el repte d’arribar a cada país membre a una inversió en
Defensa del 2% del seu PIB tenint en compte la situació econòmica de cada país.
Aquesta realitat requereix un compromís i seguiment des de Catalunya a l’alçada de la
seva importància.
És per això que el Partit Demòcrata ha d’establir un posicionament polític en matèria
de seguretat, defensa i relacions internacionals, partint dels riscos, amenaces i
oportunitats que planteja la ubicació geoestratègica i geopolítica de Catalunya. Com a
partit de govern, l’objectiu ha de ser el d’assessorar en aquelles àrees de
responsabilitat institucional que siguin necessàries, i aportar una perspectiva pròpia als
debats estratègics globals. Difondre i promoure el pensament i el debat estratègics en
la societat catalana, un debat que fins ara ha estat absent de la nostra esfera pública.
Cal identificar els riscos i les amenaces en matèria de seguretat que afecten Catalunya
i definir la nostra pròpia estratègia de seguretat nacional, integrada en el nostre context
europeu, Occidental i mediterrani, partint dels mitjans de què disposem actualment i
definint els mitjans de què s’hauria de dotar el país en el futur per garantir la nostra
seguretat, i defensar aquest posicionament polític en els Parlaments i institucions
nacionals i internacionals on es decideixin les polítiques d’aquest àmbit.
Com a partit polític relacionat amb el món, el Partit Demòcrata ha de fer un seguiment
dels acords presos a l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE), l’Agència Europea de Defensa (EDA) i l’OTAN, i de tots aquells àmbits
institucionals o de debat internacional de caire estratègic.
4. Els afers exteriors de Catalunya
Els esdeveniments polítics succeïts en els darrers temps a Catalunya han afectat
substancialment el marc conceptual i estratègic de l’acció exterior del Govern de
Catalunya, i en conseqüència el Partit Demòcrata, ha d’adaptar els seus plantejaments
en quant a l’acció exterior que vol projectar a través del Govern.
El 27 d’octubre el Govern de Mariano Rajoy anunciava el cessament dels delegats del
Govern a l’exterior i l’extinció de les delegacions en aplicació de l’article 155 de la
Constitució espanyola (CE). Seguidament, la societat catalana es feia ressò que una
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part dels membres del Govern, encapçalats pel president de la Generalitat, havien
decidit emprendre el camí cap a l’exili. Dies més tard, els consellers que no havien
marxat eren internats, en una decisió sense precedents, a la presó, entre ells el
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.
Innegablement l’aplicació de l’article 155 en tota la seva extensió, així com la repressió
contra els membres del Govern, ha estat devastadora pel que fa a la tasca duta a
terme en els darrers anys pel departament responsable dels afers exteriors, i per les
estructures que s’havien anat establint els darrers anys en aquest àmbit. Entre d’altres,
l’aplicació d’aquest article ha comportat el tancament de pràcticament totes les
delegacions (onze de les dotze existents), l’acomiadament de tot el seu personal i el
posterior cessament d’alts càrrecs del departament. També ha comportat
l’acomiadament de gran part de la plantilla del departament.
El Partit Demòcrata pensa que cal definir de manera consensuada quines són les
noves prioritats i objectius polítics de l’acció exterior catalana en el context actual. En
aquest sentit, ja de definir una estratègia pròpia de relacions internacionals i amb la
Unió Europea, en el qual hauria d’establir les ambicions polítiques de Catalunya en
matèria d’afers exteriors. Aquesta estratègia s’hauria de dur a terme a través d’un
procés de diàleg i concertació amb actors rellevants de la societat catalana vinculats
al món de les relacions internacionals.
El Partit Demòcrata pensa que cal definir de manera consensuada quines són les
noves prioritats i objectius polítics de l’acció exterior catalana en el context actual. En
aquest sentit, s'ha de definir una estratègia pròpia de relacions internacionals i amb la
Unió Europea, que estableixi les ambicions polítiques de Catalunya en matèria d’afers
exteriors. Aquesta estratègia s’hauria de dur a terme a través d’un procés de diàleg i
concertació amb actors rellevants de la societat catalana vinculats al món de les
relacions internacionals. Aquest Pla s’hauria de dur a terme a través d’un procés de
diàleg i concertació entre tots els actors que participen en la definició i execució de
l’acció exterior de Catalunya, així com amb altres actors rellevants de la societat
catalana vinculats al món de les relacions internacionals: des del món acadèmic,
passant per la societat civil, el món empresarial, el cultural, el científic o l’esportiu,
entre d’altres.
A nivell exterior, el Partit Demòcrata ha de vetllar perquè el Govern treballi per la
projecció d’influència cinc àmbits prioritaris, com són 1) l’europeu 2) el Nord-americà 3)
el bilateral 4) multilateral 5) el del servei i suport als catalans a l’exterior. En aquest
sentit, és clau per l’èxit d’aquesta nova etapa, que les noves actuacions es basin en el
principi de les “lliçons apreses” i, per tant, es nodreixin i es construeixin també des de
l’experiència acumulada en els darrers anys d’acció de Govern. Aquestes prioritats han
d’incloure els següents objectius:
1.- Àmbit europeu:
Rellançar una política de col·laboració i cooperació amb sectors claus de les
institucions europees, extensiu a actors claus del Parlament Europeu i de l’entorn
d’aquestes institucions (famílies europees de partits, mitjans de comunicació, líder
d’opinió, think tanks, grups de pressió). Catalunya ha d’impulsar iniciatives que
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promoguin i acompanyin els ciutadans catalans que vulguin esdevenir funcionaris
europeus, per a poder així assolir una major petjada.
2.- Àmbit nord-americà:
Rellançar les connexions amb institucions de caràcter nacional i internacional que
tenen seu als Estats Units. Cal entendre que tot i que l’executiu nord-americà actual no
sigui el més popular entre els executius Occidentals, Estats Units és el seu president,
però també les seves institucions. En aquest sentit, les relacions exteriors catalanes no
es poden oblidar de la importància capital de Washington pel que fa a l’ordre
internacional.
3.- Àmbit bilateral:
Reforçar la relació amb els països prioritaris, tant a nivell europeu com a nivell global.
Definir les zones prioritàries d’incidència –més enllà d’Europa- establint estratègies
d’acció ad hoc.
4.- Àmbit multilateral:
Reprendre i reforçar les relacions de Catalunya amb els organismes internacionals
prioritaris, tot establint marcs de col·laboració a mig i llarg termini.
5.- Àmbit de servei i suport als catalans a l’exterior:
El Partit Demòcrata creu que la projecció d’un país ha de ser útil als seus ciutadans,
també des d’una manera directa. Per tant, el desenvolupament de noves eines de
servei i suport als catalans que resideixen a l’exterior, o que s’hi troben temporalment,
és clau.

4.1. Diplomàcia
La diplomàcia de Catalunya ha d’estar al servei i respondre als interessos del país i els
seus ciutadans, per tant, Catalunya ha d’establir relacions amb aquells actors públics i
privats que permetin assolir aquest objectiu. El servei diplomàtic català pel qual
apostem té com a valors fonamentals l’excel·lència en la formació de diplomàtics i
tècnics, i la prudència en la gestió de recursos públics, una selecció de personal
basada en el mèrit i el know-how del candidat. Pel que fa a l’excel·lència en la
formació de diplomàtics i tècnics, Catalunya ha d’apostar per la creació d’una
acadèmia diplomàtica d’alt nivell que posi èmfasi en el desenvolupament de
competències diplomàtiques (no només d’aquelles purament tècniques), per la
integració i el control de les ofertes universitàries en Relacions Internacionals i per un
model de formació contínua en el terreny i a l’acadèmia. Tanmateix, l’Estat ha de ser
suficientment flexible i sensible com per saber incorporar diplomàtics amb elevats
coneixement sobre un país, però sense una carrera diplomàtica tradicional. Així com
saber situar a persones que siguin d’interès pel país tercer, i poder així, establir una
bona relació entre països. La selecció de professionals pel servei diplomàtic català
s’ha de realitzar per concurs públic auditat per una comissió independent i ha de
fomentar, més que la contractació per compromisos a curt termini i ad hoc, la
contractació de professionals a llarg termini des de la selecció per l’acadèmia
diplomàtica. Pel que fa al principi de neutralitat política, cal que els responsables
territorials (ambaixadors, cònsols i demés alts càrrecs) de la diplomàcia catalana no
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visqui lligada dels canvis de legislatura. Un servei diplomàtic seriós i efectiu premia el
mèrit per sobre de la afiliació política. Tanmateix, sigui quin sigui el mecanisme de
selecció, ara ens cal un personal diplomàtic, capacitat i compromès en la defensa de
l'interès nacional de Catalunya a l'exterior.
4.2. Diplomàcia pública
L’ordre jurídic internacional ha anat evolucionat al llarg de la història, fins a crear
institucions supranacionals i un dret internacional públic, basat en el respecte dels
drets individuals. Un nou ordre que ha creat també, un nou mercat mundial. Un món de
lliure comerç, on han desaparegut les avantatges econòmiques, les barreres
aranzelàries, fins i tot, on s'han eliminat fronteres polítiques. Un canvi que seguirà sent
inevitable en els propers anys, i que comportarà l’aparició constant de nous actors
internacionals al marge de l’Estat.
Volem posar en valor el paper cabdal que tenen els ajuntaments per portar el "cas
català" a Europa. Cal aprofitar les nombroses relacions que tenen els ajuntaments
catalans agermanats amb ciutats europees per utilitzar tots els programes existents de
la Comissió Europea com a eina per reclamar i fer valer els nostres drets fonamentals.
La societat civil és un actor fonamental per a la construcció i preservació de les nostres
arrels, costums i model econòmic solidari i innovador. Entitats i associacions catalanes
han de participar de programes europeus i teixir relacions i accions amb actors
homòlegs europeus per esdevenir un altaveu dels anhels de la ciutadania.
Les empreses, universitats, els centres de recerca, think tanks, associacions,
municipis, entre d’altres, cada cop més van guanyant importància i esdevenen actors
internacional claus. L’empresariat català sempre s’ha definit com a obert i competitiu,
això genera empreses de mida suficient com per poder tenir seus a l’exterior. Aquest
teixit empresarial, obert a l’exterior i alhora receptiu en rebre inversions estrangeres, és
considerat com a clau per la competitivitat i projecció del país per part del Partit
Demòcrata. Un gran actiu que cal utilitzar i potenciar com a instrument per situar
Catalunya al món.
Invertir en les nostres universitats públiques, centres de recerca i think-tanks és invertir
també en la política exterior. Així, aquests són un bon exemple d’importació i
exportació de talent. El Partit Demòcrata defensa la importància d’inversió en
universitats, centres de recerca i think tanks. No només per promocionar el talent dels
ciutadans, que també, ho defensa com a instrument per internacionalitzar Catalunya, i
generar sinergies amb altres centres de coneixement. Aquest fet situa a Catalunya en
la cadena de valor de les universitats, i fomenta l’intercanvi d’acadèmics, que a nivell
invers (del món, a Catalunya) també és una promoció del país en els sectors del
coneixement i el turisme.
Les diferents entitats catalanes i teixit associatiu, també fan una tasca importantíssima
de presència a l’exterior. Des del Partit Demòcrata defensem el treball i l’esforç que
realitza el teixit associatiu català en l’àmbit internacional.
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L'aparició de diferents actors ens l'escena internacional també ha comportat la creació
d'un món més interconnectat, més descentralitzat i més interdependent. Una nova
realitat que ha permès que el món local esdevingui també actor en l'esfera
internacional. El Partit Demòcrata aposta per una política exterior en que tots els
municipis de Catalunya tinguin un paper destacat en l’àmbit exterior, puguin
desenvolupar una estratègia d'acció exterior que s’adeqüi als interessos dels ciutadans
i els interrelacioni amb altres municipis.
El Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), clausurat amb l'aplicació de
l'article 155, ha fet una important tasca de diplomàcia pública donant a conèixer
Catalunya internacionalment i establint relacions amb les principals institucions, actors
i governs estrangers. El Partit Demòcrata aposta per recuperar un instrument com el
Diplocat, capaç de contribuir en la tasca d’acció exterior combinant esforços públics i
privats.
Cal, doncs, aprofitar l’aparició d’aquests actors internacionals, que cada cop
esdevenen més importants, per a situar Catalunya al món i a l’hora crear sinèrgies
positives amb altres actors internacionals d’arreu del món. Finalment, i en aquest
sentit, el Partit Demòcrata ha de promoure l’establiment d’organitzacions internacionals
a Catalunya, aprofitant-ne la notorietat, la interconnectivitat i la importància per a
convertir-la en un hub d’organitzacions internacionals.
4.3. Cooperació per al desenvolupament
L'evolució de l'ajuda al desenvolupament en les últimes dècades ens obliga a pensar i
repensar quin ha de ser el paper de Catalunya en el món, i de quina manera ens
adaptem a les demandes de les societats sobre les quals recau l'ajuda. L'ajuda al
desenvolupament ha mantingut al llarg de les últimes dècades una visió androcèntrica
i etnocèntrica que ha impedit en molts casos un desenvolupament real dels pobles que
pateixen vulneració dels drets humans i a més, no ha posat realment a la pràctica el
valor de la interdependència, és a dir, fer les polítiques locals en coherència amb el
marc global. Aquesta pràctica és imprescindible per assumir la cooperació com una
pràctica de corresponsabilitat mútua entre totes les societats interconnectades amb
l'ajuda al desenvolupament, siguin països donants o receptors de l'ajuda, per
transformar les realitats d'opressió, de desigualtats i de discriminacions.
L'any 1995 el CAD (Comitè per l’Ajuda al Desenvolupament) introdueix el concepte
d'associació en la cooperació, un concepte basat en el convenciment que el
desenvolupament només obtindrà resultats positius si respon a la voluntat de totes les
parts implicades i se centra en la lluita contra la pobresa respectant els drets humans,
la participació democràtica, justícia social o conservació dels recursos naturals.
La cooperació al desenvolupament ha estat majoritàriament cega a les polítiques
feministes i a les veus de les associacions de dones i feministes, els governs i les
ongd’s (Organització no Governamental per al Desenvolupament) no han sabut, en la
seva majoria, treballar al costat de les associacions de dones, ni evidenciar que les
dones són també subjectes de drets i protagonistes del desenvolupament. Per això
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pensem que el Partit Demòcrata ha de tenir un fort compromís en la Cooperació per al
desenvolupament amb un especial èmfasi en el paper que tenen les dones en els
països o regions receptores d’aquesta ajuda. I més, quan en el marc internacional, la
defensa de la igualtat de gènere marca les diverses agendes internacionals, com
l'agenda 2030, l'agenda sobre el canvi climàtic, rubricat en l'Acord de Paris sobre
Canvi Climàtic aprovat a la COP21 o la Nova Agenda Urbana. Totes aquestes
agendes estan marcant les decisions polítiques i estratègiques dels organismes
internacionals i dels governs nacionals. Un dels principals reptes que incorporen les
agendes internacionals és la incorporació de la perspectiva de gènere en el nou model
de lideratge, de gestió i d'avaluació de polítiques públiques.
Sabem i som conscients que per fer realitat la igualat efectiva entre dones i homes és
necessària la integració de la dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les
polítiques, en els mètodes i en els instruments que afecten la vida quotidiana de la
ciutadania.
Això s’aconsegueix donant protagonisme als moviments de dones i feministes i situantles com a actores polítiques de desenvolupament, perquè són elles, ara mateix, en
qualsevol part del món, les protagonistes de la defensa i protecció dels territoris. Tant
del territori cos, com del territori terra. La cooperació catalana que lideri el Partit
Demòcrata, ha de protagonitzar les lluites feministes i prioritzar entre els objectius de
la cooperació, la defensa i garantia dels drets humans de les dones, les seves
autonomies i llibertats.
Finalment, la Cooperació pel desenvolupament ha d’integrar els enfocaments de
gènere, interculturalitat i drets humans, i ha d’actuar sota el principi de coherència
entre totes les polítiques públiques. La transformació social per assolir una justícia
global ha de començar en l’anàlisi de les causes estructurals i l'anàlisi de les relacions
de poder que provoquen la vulneració de drets i les desigualtats. Incloure les
discriminacions múltiples com a factor causal de la pobresa i garantir totes les
dimensions dels drets (disponibilitat, accessibilitat, qualitat, acceptabilitat, assequibilitat
i sostenibilitat en el temps) i els principis (no-discriminació, accés a la informació,
participació - especialment en el procés de presa de decisions. i rendició de comptes).
Centrar-se en els grups exclosos o col·lectius potencialment vulnerables i actuar a
favor de l'apoderament de titulars de drets i amb l’enfortiment de capacitats de titulars
de drets, obligacions i responsabilitats.

5. Un nou equilibri de forces a Europa: Rússia i el Brexit
El Brexit és un dels principals reptes als quals s’enfronta la UE. De la mateixa manera
que seria un error per part del govern del Regne Unit subestimar el seu grau
d’integració amb la UE i l’impacte del Brexit en l’economia britànica, la UE
s’equivocaria si les seves relacions amb Londres es desenvolupessin des d’una
perspectiva de càstig. La qualitat de vida de tots els europeus, per tant dels catalans,
en sortiria perjudicada.
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Així, tant Londres com Brussel·les han d’enfocar les seves relacions des d’una òptica
constructiva, de manera que la UE ofereixi al Regne Unit el millor tracte possible per a
un estat tercer, que el Regne Unit reconegui i accepti la indivisibilitat de les Quatre
Llibertats (moviment de persones, béns, serveis i capital). Les relacions entre les parts
haurien de centrar-se a mantenir el Regne Unit dins el mercat únic, aprofundir la
coordinació en matèria antiterrorista i continuar desenvolupant l’aliança amb els
britànics en el marc de l’OTAN. El Regne Unit és un aliat indispensable per a la UE,
tant davant dels estats que amenacen els valors democràtics com en la lluita contra el
terrorisme.
Econòmicament, davant la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, considerem
convenient que el R.U. Signi tractats amb estats membres de la U.E., o amb el conjunt
d'Estats de la U.E. per no perdre enllaços econòmics i comercials. El Brexit hauria de
tenir el menor impacte possible, de manera que el comerç entre el Regne Unit i la UE
es produeixi sense fricció, que es mantingui la mobilitat de treballadors i estudiants per
a garantir una massa laboral altament qualificada i que el cor financer de l’Europa
geogràfica, la City de Londres, es mantingui connectat a l’Europa institucional.
Les preparacions del Regne Unit per al Brexit han de respectar plenament els drets i
competències dels parlaments escocès, gal·lès i nord-irlandès. Per altra banda, el
Partit Demòcrata rebutja tot intent del govern espanyol d’aprofitar les negociacions per
a aconseguir als despatxos allò que el poble de Gibraltar va rebutjar clarament a les
urnes.
La sortida del Regne Unit, tradicionalment una veu favorable a una economia oberta i
liberalitzada en les institucions europees, no ha de ser motiu perquè la UE es replegui
en el proteccionisme, ans al contrari, un estímul perquè continuï fent caure les barreres
al lliure mercat i obrint-se al món per a assolir una economia més competitiva.
Per bé que el Partit Demòcrata es posiciona a favor de la consecució d’un Estat sobirà
en igualtat de condicions que els altres estats de la Unió, el Partit Demòcrata
observarà amb atenció el procés de Brexit, amb el capteniment d’estar preparats per
futurs reptes que ofereixi la Unió Europea.
En l’última dècada, i particularment des de la seva annexió de territori ucraïnès el
2014, s’ha vist el ressorgiment de Rússia com un poder revisionista a Europa, un
poder que vol recuperar el seu protagonisme. Rússia ha modificat les fronteres d’un
estat europeu per la força per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial i està
augmentant la seva influencia cultural, econòmica i militar a països de la seva antiga
zona d’influència. Europa ha de reflexionar sobre quines accions cal emprendre
enfront de la creixent influència del govern rus i els actors paraestatals que controla,
incloent-hi la guerra asimètrica, els ciberatacs i l’ús de la desinformació per a
manipular l’opinió pública. Les accions desestabilitzadores de Rússia no es limiten als
aspectes territorials, sinó que també posen en perill valors fonamentals de la nostra
societat i erosionen la integritat dels processos democràtics de la UE.
La resposta de la UE davant d’aquesta amenaça ha de ser ferma, tot evitant
provocacions gratuïtes que puguin conduir a un espiral d’escalada. Cal refermar el
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compromís de la UE amb amb l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN), clau
de volta de la defensa europea. Europa i els seus aliats han de reforçar la seva
capacitat de defensa, tant convencional com de ciberdefensa, com a element
dissuasiu davant dels atacs paraestatals d’influència russa –entre d’altres. La
diversificació de la combinació energètica dels estats europeus també contribuiria a
reduir-ne la dependència del gas provinent de Rússia, que en diverses ocasions s’ha
mostrat disposada a fer-lo servir com a arma geopolítica. En aquest sentit és d’una
absoluta urgència avançar en la creació del MidCat, entenent-lo com a punt neuràlgic
de la connexió energètica europea amb el Nord d’Àfrica. Finalment, les sancions
imposades arran del conflicte de Crimea s'han de mantenir mentre duri la ingerència
bèl·lica de Rússia a Ucraïna.
A mitjà termini, el Partit Demòcrata confia i desitja que Rússia pugui esdevenir un soci
fiable per a la comunitat internacional, una vegada dut a terme un autèntic procés de
democratització i liberalització com el que han completat amb èxit altres països de
l’antic espai soviètic.

6. Dissertació: L’estat de les relacions internacionals a Europa i al món
[N.B. A mode d’aportar informació al lector a l’hora d’ubicar el text de la ponència,
aquest punt explica l’estat de les relacions internacionals a mode d’una resumida
dissertació.]
La manera grollera que té Donald Trump d'exercir el poder està tenint una virtut
didàctica: està mostrant d'una forma crua, sense el cotó fluix de la diplomàcia, la
realitat dels pols que compten en el món multipolar d'avui. Està despullant les
relacions entre les potències mundials de tota vestimenta i maquillatge protectors (de
les sensibilitats dels que hi queden en segon terme). Amb Trump es veu millor qui
mana i qui compta al món.
6.1. Les dues grans potències
En la pràctica, els Estats Units (EUA) de Trump estan fent girar l'esquema multipolar al
voltant de la seva relació amb l'única gran potència que li pot plantar cara: la Xina. Els
EUA són la primera potència militar del món, mentre que la Xina està a punt de ser la
número u en tots els paràmetres econòmics. Per descomptat, és la potència
demogràfica del planeta (només seguida de prop per l'Índia).
Mentre que els Estats Units projecten de manera tradicional el seu hard power (bases
militars pel món, serveis d'informació) i el seu soft power (Hollywood, l'atracció de les
grans universitats, pantalons texans, Coca-Cola, etc.), En el camp de les noves
tecnologies, els EUA controlen Internet i les xarxes socials a escala mundial, mentre
que la Xina s'ha limitat fins ara a una actitud defensiva aixecant un mur amb les seves
pròpies xarxes. La Xina encara no ha desplegat plenament les seves potencialitats en
hard i soft power, però progressivament s’està erigint en una nova superpotència, com
ho demostra la creixent inversió militar, la pretensió de dominar el Mar Meridional de
la Xina i rutes marítimes estratègiques per al comerç mundial, la projecció de poder i
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influència en països dels seu entorn i de més enllà, la nova Ruta de la Seda, el control
de la diàspora xinesa, i moltes altres iniciatives, també en el terreny cultural i dels
mitjans de comunicació, mitjançant les quals el gegant asiàtic pretén posar el seu pes
polític, militar i cultural al nivell de la seva força econòmica, optant per un model
autoritari que es presenta com a alternativa a la democràcia liberal. Un dels principals
reptes de la diplomàcia dels Nordamericana, xinesa, i global, serà evitar que el
confrontació entre la Xina i els Estats Units desencadeni en un conflicte bèl·lic. Cal
tenir en compte que la Xina comença a fer valdre el seu hard power amb la construcció
de bases navals i illes artificials en aigües disputades amb països veïns.
Com que el pes econòmic i demogràfic del planeta gravita ara sobre les dues ribes del
Pacífic, tant els EUA com la Xina tendeixen a supeditar les seves relacions amb els
altres països de la regió a la seva rivalitat bilateral. Això és notori en la relació dels
EUA i la Xina amb les Corees, el Japó i el Sud-Est asiàtic.
6.2. Rússia, una potència “subgran”
Es pot definir Rússia de dues maneres: una gran potència curta en demografia (uns
145 milions d'habitants, a la baixa) o bé una gran potència en decadència. A més a
més, Rússia no és pas rica: tot i la seva gran fortalesa energètica (sobretot gas) i
mineral, la riquesa que produeix anualment la situarien només com la quarta economia
de la Unió Europea a 28.
D'altra banda, és, en canvi, una potència militar de primer ordre i utilitza molt
activament un hard power informàtic de nova generació. És per tot plegat que s'ha de
comptar sempre amb Rússia. Els EUA, preocupats a tothora amb la Xina, han dubtat
des dels anys noranta (amb Ieltsin i a vegades després amb el mateix Putin) en tractar
Rússia com un aliat o com un rival. En temps d'Obama va ser un rival (conflicte
d'Ucraïna), mentre que amb Trump, teatralitat al marge, és molt més clarament un
aliat. Els grans problemes de Rússia, a llarg termini, són amb el seu veí asiàtic: la
Xina, tot i que ara comparteixin el punt de trobada del Grup de Xangai. El desequilibri
demogràfic i econòmic entre Rússia i la Xina és creixent: hi ha gairebé deu vegades
més xinesos que russos i la diferència de renda per càpita entre la població russa de
Khabàrovsk o Vladivostok a l'Extrem Orient rus i la població de la Manxúria xinesa és
cada vegada més gran a favor dels xinesos. Cada vegada, aquesta frontera russoxinesa s'assembla més a la de Rio Grande entre els EUA i Mèxic. A llarg termini, per
tant, els Estats Units poden pensar que Rússia és més aviat un aliat davant la Xina
que no pas un rival (Ucraïna). Per acabar-ho d'adobar, Washinton i Moscou
comparteixen actualment un menyspreu indissimulat cap a la vella Europa.
6.3. El gran espai comercial europeu
Aquest espai de 500 milions de consumidors amb un bon poder adquisitiu (la UE més
el Regne Unit) i molt dinàmic, no és potser el més gran del planeta, però sí el més
cobejat. A part d'això, la Unió Europea+RU continua sent una gran reserva de talent
científic i artístic.
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En l'altre platet de la balança, la UE+RU ofereix una fragilitat institucional clamorosa i
és subsidiària dels Estats Units en camps tan rellevants com el militar i el de les noves
tecnologies. La UE també es subsidiària de Rússia en el terreny energètic.
Un soft power europeu havia sigut tradicionalment la defensa de les llibertats
democràtiques (igual que els EUA, però més convincent) acompanyades d'un estat del
benestar (aquesta característica, de manera singular). Darrerament, la imatge europea
de sancta sanctorum del respecte a les llibertats fonamentals està trontollant tant al
sector oriental com al sector més occidental del seu territori, restant-li credibilitat.
Aquesta descripció de l'espai comercial europeu seria incompleta sense fer referència
al cor que batega amb força al seu bell mig: Alemanya. La capacitat tècnica i
manufacturera alemanya és la més prominent qualitativament del planeta, però li
manca la resta per a ser una potència: demografia, territori, força militar i energètica i
autonomia relativa en noves tecnologies. En conseqüència, Alemanya tendeix a
instrumentalitzar la Unió Europea en favor de les seves necessitats econòmiques,
especialment a través de la moneda única, l'euro (el Japó es troba en una situació
similar, però sense un pulmó comercial com el de la Unió Europea). El Partit
Demòcrata, mitjançant els seus representants al Parlament Europeu, ha assolit
algunes fites de les quals ha d’estar orgullós i explicar-ho a la ciutadania. La més
important és aconseguir que el Corredor Mediterrani, una infraestructura de gran
rellevància per a l’economia i el comerç de Catalunya, sigui una infraestructura de
primera prioritat per a la Comissió Europea i la política europea de transport. El Partit
Demòcrata, per tant, manté el seu compromís amb l’assoliment complet d’aquesta
infraestructura. (E46) Catalunya ha de continuar desenvolupant el seu teixit industrial i
de centres de coneixement i recerca, per tal de projectar-se al món com un pol de
referència en l'arc Mediterrani.
6.4. Les potències regionals
Excepte en el cas del Japó, que es troba encaixonat entre la Xina i el Pacífic nordamericà, la gran majoria de potències regionals del planeta es troben en fase
expansiva, la qual cosa dibuixa un panorama a voltes potencialment conflictiu. L'Índia,
per exemple, potència regional de l'Oceà Índic, té un fregadís sempre preocupant amb
la Xina i una endèmica tensió amb el Pakistan. No és el cas de Sud-Àfrica, la potència
regional africana, que no troba de moment grans impediments. Tampoc és conflictiva
l'expansió del Brasil, a l'Amèrica del Sud. Si que és enormement complexa la situació
a l'Orient Pròxim i Mitjà: hi trobem quatre països amb vocació de potència regional:
Turquia, l'Iran, Israel i l'Aràbia Saudita. La capacitat de conflicte és elevada, només cal
mirar el que està passant a Síria, sota el focus de les quatre (més el de Rússia i el
EUA) després de set anys de guerra.
6.5. Les Migracions
Els conflictes bèl·lics, persecució, degradació ambiental, manca de seguretat i
d'oportunitats continuen empenyent moltes persones a marxar dels seus països
d'origen buscant un futur millor. Com que el diferencial de renda per càpita entre
països és el motor principal de les migracions econòmiques, especialment quan
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aquests països són veïns, les migracions a escala regional estan distribuïdes una mica
per tot arreu del planeta. D´aquesta manera, les potències econòmicament emergents
són pols d'atracció migratòria en les seves regions: des del Brasil, atraient bolivians i
peruans, fins a Sud-Àfrica, atraient moçambiquenys i angolesos, i Nigèria, pol
d'atracció de gran part de l'Africa Occidental. A Àsia, al marge de l'Aràbia Saudita que
atreu una immigració semiesclavitzada, hi ha la gran excepció xinesa: la Xina encara
no necessita -i, per tant, no atreu- immigrants a causa de la seva exuberància
demogràfica actual. Amb el temps això anirà canviant. Austràlia és un gran pol
d'atracció migratòria d'Asia i del Pacífic. La sorpresa aparent la dóna Rússia, amb
poca població i, en canvi, amb escassa capacitat d'atracció migratòria més enllà de les
repúbliques exsoviètiques d'Ásia Central. Aquesta és una prova més de la seva
debilitat econòmica de fons.
El dos grans pols mundials d'atracció migratòria són els Estats Units/Canadà i la Unió
Europea. Tots dos reben molts migrants (legalment o il·legalment) perquè són
demogràficament deficitaris. I en seguiran rebent, si volen mantenir el creixement
econòmic. Hi ha però una gran diferència entre aquests dos pols: mentre els EUA i el
Canadà seleccionen molt l'orígen de la immigració, la UE és un gran desgavell. Si es
veritat que els EUA controlen amb molta dificultat les entrades migratòries per la seva
llarga frontera terrestre amb Mèxic, també ho és que des de fa dècades els Estats
Units privilegien l'arribada del talent acadèmic i científic, vingui d'on vingui (Europa,
Índia, Japó, Sud-Est asiàtic, resta d'Amèrica, Orient Mitjà, Àfrica). També privilegien en
general la immigració asiàtica a causa de la seva laboriositat i bona preparació
escolar. L’arribada de immigrants a la UE posa a prova els valors de la UE requerint de
més esforços socials, econòmics i humanitaris.
La UE, en canvi, està molt desmanegada en aquest terreny, per la falta esfereïdora
d'instruments comuns de política migratòria, asil i fronteres. Es limita a rebre (o
contenir) l'arribada de població de les antigues possessions colonials o de l'Europa
extracomunitària. Només de tant en tant es produeix una situació que permet fer una
mica de selecció, com quan Alemanya va obrir les portes als refugiats sirians, la
majoria dels quals eren laboralment qualificats. Òbviament, la UE també atrau
activament el talent acadèmic i científic, però amb menor generositat retributiva que els
EUA. Dins la UE, els pols d'atracció del talent són, sobretot, el Regne Unit, França, els
Països Baixos i, recentment, Catalunya. Cal una reforma del sistema d‘asil, la
consolidació de partenariats amb els països d'origen, garantint més recursos, tot
mantenint el lliure moviment de persones a la UE.
6.6. La tensió entre l’aïllacionisme i l’obertura comercial
La Unió Europea és comercialment com Catalunya: necessita com l'aire, en temps de
globalització, el lliure comerç. La UE depèn de l’oxigen del lliure intercanvi per
mantenir-se, ja que és, bàsicament, un enorme espai comercial amb un gran excedent
de producció. El lliure comerç és la fortalesa de la UE. S'ha de reconèixer que la UE
també es protegeix, en alguns sectors del mercat, com l'agroalimentari, per la via
regulatòria, imposant mètodes productius i excloent additius, etc.
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Els Estats Units també es protegeixen, tot i que posen l'accent protector en sectors
diferents, com per exemple el bancari i els serveis. En general, però, han sigut
tradicionalment com la UE: partidaris del lliure comerç i cercadors d'acords de lliure
intercanvi regionals o transoceànics. Si amb Donald Trump aquesta actitud nordamericana està canviant de forma aparentment radical és perquè la relació comercial
EUA-Xina està descompensada: les portes obertes tradicionals dels EUA han xocat
amb la tendència autàrquica xinesa, igualment tradicional, i han començat a tancar-se.
S'ha de reconèixer que als anys vuitanta i noranta els EUA van ficar massa alegrement
els peus a la galleda de les deslocalitzacions industrials cap a la Xina, amb uns forats
negres descomunals per a les patents i la seva propietat. Actualment, i en la mesura
que la Xina és l'altra gran potència, aquests desequilibris ja no són sostenibles. D'aquí
les tensions comercials creixents que estem vivint, que poden culminar en una guerra
comercial.
La branca EUA-UE d'aquestes tensions comercials és aparentment una derivada de la
principal (EUA-Xina), però té també causes pròpies: les dificultats creixents per part
europea amb les què va topar la negociació del frustrat Tractat de Lliure Comerç
Europa-Estats Units al final de la presidència Obama, no s'han pas oblidat a
Washington. Sempre és molt dur viure els anys posteriors a la ruptura d'unes
negociacions. Finalment, una política de lliure mercat representa la contribució més
efectiva pel desenvolupament econòmic de països menys desenvolupats. Tanmateix,
Occident tendeix a recórrer a polítiques comercials aranzelàries, tot consolidant una
dinàmica comercial en la qual només les grans corporacions poden assolir un marge
de beneficis als països menys desenvolupats. Als països amb una economia menys
desenvolupada, aquesta dinàmica és inassumible, per què el petit comerciant no té un
accés assequible als mercats globals.
6.7. Energia i canvi climàtic
Cal posar en valor els esforços de la comunitat internacional per combatre el canvi
climàtic i avançar cap a una societat neutre en carboni. L’acord de Paris aprovat al
desembre de 2015 estableix limitar l’increment de temperatura a 2ºC amb el
compromís d’arribar a 1.5ºC. Per fer-ho possible, els estats han de comprometre's a
esforços de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle més ambiciosos.
El sector privat, societat civil i altres nivells de govern tenen un paper clau en la
reducció d’emissions i en la construcció de comunitats resilients al canvi climàtic.
Catalunya s’alinea amb la Unió Europea i ha assumit aquests compromisos que es
recullen a la llei de canvi climàtic aprovada pel govern a l’agost de 2017.
Com que la producció d'energia està estretament vinculada amb la lluita contra el
canvi climàtic o a l'adaptació davant d'aquest canvi, ens trobem que hi ha quatre mons
energètics: el món de la producció de gas i de renovables; el món productor d'energia
nuclear; el món productor de petroli i carbó i el món dependent sense recursos
energètics.
En el sector de les energies anomenades netes (els dos primers mons) destaquen
Alemanya ("la reina de les renovables"), França (l'aposta pel nuclear)i la Índia
(nuclear). En una categoria més híbrida hi ha Rússia, que produeix gas i nuclear, però
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també petroli, i els Estats Units (petroli i gas de fragmentació). Tot i ser relativament
nuclear, el Japó té una forta dependència del petroli.
Resulta preocupant la situació energètica de la Xina, amb una gran dependència del
carbó intern i del petroli extern (totes dues, energies brutes). Tot i els esforços xinesos
en marxa en el camp de les renovables i del nuclear, és inquietant la dependència
energètica d'un país de proporcions tan gegantines. A una altra escala, i vist des de
Catalunya, també resulta preocupant la indefinició energètica espanyola
(especialment, mentre la UE no estigui plenament connectada en xarxa). En aquest
sentit cal garantir el funcionament del mercat interior d’energia i la seguretat de
l’abastament són dos dels reptes pendents més importants de la Unió Europea. Per
aquest motiu és estratègic donar prioritat al projecte Midcat, la connexió gasística entre
Catalunya i França.
6.8. Producció de minerals
L'extracció de minerals està molt concentrada empresarialment al món, amb les
companyies canadenques, nord-americanes, australianes, suïsses i sud-africanes al
capdavant. El territoris d'extracció són molt més dispersos, amb l'Àfrica subsahariana
en un lloc destacat, sense oblidar Amèrica del Sud. Després hi ha dues potències
extractives amb grans territoris propis: la Xina i Rússia. Es parla sempre del coltan i el
cobalt de l'antic Congo belga, però no s'ha d'oblidar que la Xina és el líder mundial
(37% de les reseves globals) de les actualment imprescindibles "terres rares". Heus
aquí un altre motiu de màxima preocupació, vist des de la resta del planeta.
6.9. Producció d’armament
La compra d'armaments està molt lligada a les inèrcies entre estats i, aquestes, a les
relacions establertes al final de la segona guerra mundial i a la divisió del món en dos
blocs. Així, doncs, els grans fabricants i venedors d'armaments són els Estats Units i
Rússia, amb un espai creixent per als països de la Unió Europea. La UE (sobretot,
França, Alemanya i el Regne Unit, però també Itàlia, Txèquia, Espanya i Bèlgica)
impulsen aquest sector industrial construïnt sobre una forta tradició armamentísitca
anterior a la segona guerra mundial. La gran fira mundial de l'armament se celebra
cada hivern a Munic (Alemanya) i les dues grans fires de l'aviació (també militar) se
celebren alternament a les rodalies de Londres i de París.
Aquesta qüestió de la venda europea d'armament és, potser, l'única que es beneficia
clarament de la fragilitat institucional de la Unió Europea. En no ser la UE una
potència, els països compradors que no volen vincular-se amb cap de les grans (EUA
o Rússia) per la via de l'armament, prefereixen adquirir-les a algun país membre de la
Unió Europea, que no exigeix -no pot- altres fidelitats. El PARTIT DEMÒCRATA
insisteix en la necessitat de treballar fins a assolir la prohibició de les mines
antipersona i les bombes de dispersió a escala mundial.
6.10. La Unió Europea, en estat de fragilitat
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Catalunya necessita l'espai europeu per respirar: és el seu espai vital. Si es vol, es pot
dir que Catalunya és europeista malgrat el funcionament pobre actual de les
institucions europees. O, si es prefereix, es pot arribar a dir que Catalunya és
majoritàriament europeista “peti qui peti”, perquè ho necessita. Ara bé, la fragilitat de la
UE és actualment manifesta: al marge del Brexit, la unió monetària trontolla a cavall de
l'esquerda italiana com trontollaria per qualsevol altre contrarietat. Està radicalment
inacabada: una unió bancària a mig fer, una mutualització dels riscos (deute comú de
l'Eurozona) a pas de tortuga i una convergència fiscal als llimbs als llimbs.
La força democràtica de les institucions de la UE està fragmentada per dalt en tantes
parts com estats (Consell Europeu), mentre que per baix (Parlament Europeu) no és
capaç d'articular cap llista transnacional.
La UE ha estat incapaç, fins ara, de crear un mercat comú de l'energia, connectant en
xarxa tot el territori de la UE, i un mercat únic de les telecomunicacions.
Finalment, com ja hem dit, la UE es tortura per trobar una política migratòria i d'asil
comuna, així com una política de fronteres exteriors que doni sentit ple i consolidi
l'espai Schengen de mobilitat interna. A més a més, tot això ho fa sota una gran
pressió migratòria, que alimenta intensament el populisme d'arrels xenòfobes. S'ha
girat molta feina, doncs, per als europeïstes de socarrel, com la majoria de catalans.

7. L’adscripció europea del Partit Demòcrata Europeu Català
El sistema de partits polítics europeus ha estat objecte de canvis profunds en els
darrers quinze anys. De resultes de l’entrada en vigor del Tractat de Niça (2003) el
Consell de la UE i el Parlament europeu varen aprovar un reglament aquell mateix any
que establia per primera vegada la normativa i el finançament aplicable als partits
polítics europeus. Fins aquell moment, malgrat algunes referències vagues en el
Tractats de Maastricht (1992) i d’Amsterdam (1997), les organitzacions regulades i
finançades eren els grups parlamentaris al Parlament europeu. Amb l’aprovació del
Reglament (CE) núm. 2004/2003, els partits polítics europeus varen adquirir
personalitat jurídica pròpia, independència financera respecte els seus respectius
grups al Parlament europeu i més tard (2007) la possibilitat de disposar de les seves
pròpies fundacions polítiques i finançar iniciatives de suport als seus partits membre
nacionals, sempre i quan els fons no fossin destinats a campanyes electorals. En
aquest sentit, la normativa de finançament públic dels partits europeus establia el
coeficient de repartiment dels fons totals destinats a finançar un partit polític europeu
sobre la base del nombre de diputats que, formant part del seu grup al Parlament
europeu, expressaven una adhesió en aquell partit polític europeu concret.
La segona alteració més significativa per a l’evolució dels partits polítics europeus va
venir de resultes de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa (2009) i d’un particular
sistema d’elecció de la presidència de la Comissió Europea que faculta a cada partit
polític europeu la possibilitat de proposar un candidat/a a la presidència de la Comissió
Europea, invitant implícitament el Consell Europeu a acabar designant el candidat/a
d’aquell partit europeu amb més diputats al Parlament Europeu resultant de les
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eleccions europees. Aquesta modificació del procediment per designar el candidat/a a
la presidència de la principal institució executiva de la UE va posar-se de manifest
durant el procés de designació de l’actual president de la Comissió Europea durant i
després de les darreres eleccions al Parlament europeu el 2014, i és més que
probable que torni a manifestar-se durant les properes eleccions el 2019. La
importància d’aquest procediment rau en l’apoderament del sistema de partits polítics
europeus que fins llavors havien ostentat un rol subsidiari, però que a partir d’aquell
moment adopten un paper central per assegurar el vot afirmatiu al candidat/a que
acaba designant el Consell Europeu.
Tots aquests avenços han atorgat als partits polítics europeus un paper molt més
nuclear en la vida política comunitària, però a la vegada els han abocat a obtenir, a
través dels seus grups al Parlament europeu, l’adscripció del màxim nombre de
diputats possibles a fi de maximitzar els seus ingressos procedents de les arques
públiques del pressupost de la Unió, i amb l’objectiu de disposar del màxim capital per
tal de decidir la presidència de la Comissió Europea i disposar de la màxima influència
per a la resta de càrrecs principals que es decideixen després de cada cicle electoral
(presidència del Consell Europeu, presidència del Parlament europeu, Alt
Representant per a la Política Exterior i de Seguretat, presidència de l’Euro-grup). En
aquest afany de ressemblar el màxim nombre de diputats al voltant d’un mateix partit
polític, aquests han perdut cohesió interna, fins i tot creant en alguns casos, aliances
contra-natura al si d’un mateix partit polític europeu de membres nacional d’orientació
ideològica antagònica.
Des de la seva fundació el 2016, el Partit Demòcrata es va adscriure al Partit de
l’Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), així com al seu grup al
Parlament europeu. Això s’explica perquè el partit principal des del qual es crea el
Partit Demòcrata, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), tenia aquesta
adscripció i el Partit Demòcrata la va heretar, així com també un estatus en el si de
l’organització fruit d’anys de treball per part de CDC. L’any 1986, amb l’adhesió del
Regne d’Espanya a la UE, CDC es va adscriure al grup dels Liberals, Demòcrates i
Reformistes Europeus (ELDR Group), que era el grup al Parlament europeu
predecessor d’ALDE. Com a conseqüència del Reglament adoptat per les institucions
europees el 2003, el Consell Nacional de CDC va demanar formalment l’adhesió al
Partit dels Liberals, Demòcrates i Reformistes Europeus (ELDR Party) i va ser acceptat
com a membre de ple dret el maig de 2005. Des de llavors, CDC es va mantenir
ininterrompudament com a membre de ple dret, primer del ELDR Party, i a partir del
2012, del ALDE Party que fou el nom que va decidir adoptar el partit europeu a fi de
fer-lo coincidir amb el nom del seu grup al Parlament europeu que des del 2004 va
adoptar el nom de ALDE Group.
En efecte, l’any 2004, amb l’entrada en vigor del Reglament de la UE sobre els partits
polítics europeus, es varen produir els primers moviments polítics per crear nous
partits polítics europeus, sorgits dels tres espais ideològics clàssics (populars,
socialistes i liberals europeus). Un d’aquests moviments va ser el protagonitzat per dos
líders de la vella democràcia cristina europea, incòmodes a la família del Partit Popular
Europeu amb l’emergència de líders com l’expresident del Consell de Ministres italià
Silvio Berlusconi i d’altres líders conservadors de l’Europa de l’est. El llavors líder del
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MoDem francès, François Bayrou i de l’extint partit italià Margherita, Francesco Ruttelli,
varen decidir llançar un nou projecte europeu que van batejar com a “Partit Demòcrata
Europeu” (PDE). En aquest nou partit s’hi va unir el Partit Nacionalista Basc (PNB) que
uns anys enrere havia estat expulsat del Partit Popular Europeu i altres partits menors
de l’Europa central i de l’est amb l’objectiu d’arribar al mínim nombre de partits
necessaris per conformar legalment un nou partit polític europeu. L’extinta Unió
Democràtica de Catalunya va valorar molt seriosament unir-se a aquest nou projecte
polític, però finalment ho varen descartar. A raó de la formació d’aquest nou partit
europeu (PDE), el llavors líder del grup parlamentari ELDR, Graham Watson, va oferir
la creació d’un nou grup parlamentari conformat a partir de la coalició del ELDR Party i
el nou partit PDE, i d’aquesta manera es va crear el ALDE Group després de les
eleccions al Parlament europeu de 2004.
L’existència separada dels dos partits (ELDR i PDE) que conflueixen en un mateix
grup al Parlament europeu (ALDE Group) s’ha mantingut fins a dia d’avui, malgrat que
al 2012 el congrés del ELDR Party va decidir canviar el nom pel de ALDE Party. Hi ha
hagut nombrosos intents en aquests catorze darrers anys i tres legislatures al
Parlament europeu de fusionar ambdós partits, malgrat que mai no s’ha assolit. El
ALDE Party és considerablement més fort i gran que el PDE amb un nombre netament
superior de diputats propis adscrits al grup parlamentari ALDE, i compta amb
l’existència de gairebé una tercera part dels Primers Ministres al Consell Europeu,
membres a la Comissió Europea i presència institucional que el PDE que no compta
amb cap representant a aquest nivell. Per contra, aquest darrer ha anat perdent
importància a mesura que el seu component italià s’adheria en la seva totalitat al grup
dels socialistes europeus en formar-se el Partit Demòcrata Italià de l’extinta
Margherita, i en no ser capaços d’augmentar el nombre de partits nacionals.
Probablement per la dificultat de creixement del PDE i perquè el 2005 el partit ELDR
oferia un projecte molt més sòlid i ancorat en la centralitat institucional i política de la
UE, CDC va adherir-se al ELDR Party i no pas al PDE, malgrat que es varen produir
oferiments per part d’aquests darrers i el PNB en va ser membre fundador.
L’adscripció de CDC, primer al ELDR Party, i posteriorment al ALDE Party, va reportar
durant molts anys beneficis tangibles al partit fins al punt que CDC va incidir
considerablement en l’orientació del partit ostentant en diferents períodes càrrecs de
responsabilitat a la direcció del partit europeu, així com per a la JNC, amb una
presència molt més dilatada que CDC i el Partit Demòcrata a les joventuts del ALDE
Party (LYMEC) des del 1986. CDC va poder beneficar-se de la vasta xarxa de
contactes institucionals al màxim nivell del ELDR Party i ALDE amb encontres dels
líders de CDC i els líders d’altres partits de la família liberal que ostentaven
responsabilitats d’alt nivell en l’àmbit nacional o comunitari. La pertinença dels diputats
de CDC al Parlament europeu ha estat igualment beneficiosa per la posició central del
grup parlamentari. Més enllà dels beneficis tangibles, és igualment cert que la família
liberal-demòcrata ha ancorat tant CDC primerament, com després el Partit Demòcrata,
en l’espai adequat des de l’òptica política europea. La família liberal-demòcrata és la
primera família política transnacional a fundar-se a Europa després de la postguerra
(1976), i per consegüent, se l’ha identificat tradicionalment com la formació política de
centre ampli més procliu, amb matisos, a una major integració europea en tots els
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sentits, tot defensant una societat on els seus ciutadans disposin de més espais per
poder decidir lliurament i responsable el seu futur i reivindicant la defensa dels drets
humans, polítics i civils. Ha integrat històricament partits centristes o d’altres de situats
més a la dreta del centre, o també a l’esquerra del centre.
No obstant això, el declivi del liberalisme al Regne Unit, l’estancament del partit liberal
a Alemanya, l’absència d’una força política referent i estable a Itàlia i la marxa cap al
PPE del partit de l’ALDE referent a Romania, ha llençat a la desesperada aquest partit
europeu a la recerca de socis polítics a França i Espanya per tal de mantenir, i si pot,
ampliar la seva dimensió a escala europea. El 2014 un partit nacionalista espanyol,
Ciudadanos, que a les eleccions al Parlament europeu de 2009 s’hi havia presentat en
coalició amb un plataforma euroescèptica i xenòfoba anomenada Libertas sense
obtenir representació, va aconseguir representats al Parlament europeu, conjuntament
amb un altre partit nacionalista espanyol, ja extint, (UPyD). L’aparent esfondrament del
sistema bipartidista espanyol que es posa de manifest a partir del 2014, sumat a les
expectatives demoscòpies sostingudes durant molts mesos de creixement d’aquest
partit espanyol i la impossibilitat, a ulls de l’ALDE, que Ciudadanos que pugna
directament amb el PP i el PSOE pel lideratge en la política espanyola pugui canviar
de família política en el curt i mig termini, han portat el ALDE Party a facilitar-ne la seva
admissió, convertint-lo així en el partit membre més gran del ALDE Party. Les
reticències d’alguns dels membres d’ALDE envers l’essència populista de Ciudadanos
i vehementment antitètica al que el catalanisme ha representat històricament a
Espanya i Europa, encara que representa un apart molt substancial del partit, no han
estat suficientment fortes com per contrarestar l’ànsia d’alguns sectors del ALDE Party
d’ampliar en el curt termini el nombre de diputats al Parlament europeu, a expenses de
reduir la cohesió interna del partit europeu i fer inviable la coexistència entre alguns
dels seus partits membres.
En vista a les properes eleccions al Parlament europeu que se celebraran entre el 23 i
el 26 de maig de 2019, els reptes que afronta la família liberal-demòcrata, igual que
d’altres forces polítiques clàssiques de l’espectre europeu no són pocs. Per una
banda, la previsible culminació de la sortida del Regne Unit de la UE implicarà la
pèrdua de diputats d’aquells grups parlamentaris que compten amb una nodrida
representació del que és la tercera delegació nacional més gran del Parlament
europeu. En segon lloc, sembla previsible que les properes eleccions es plantegin, en
un nombre important d’Estats Membres amb forces euroescèptiques o anti-europees
puixants com una elecció entre dos pols: un partidari d’aprofundir, de forma desigual,
en la integració europea, i un altre partidari de revertir aquest procés, o fins i tot, de
finir-lo. En tercer lloc, si bé les expectatives electorals dels dos principals grups
(populars i socialistes europeus) són a la baixa, la debilitat en què es troben els
socialistes europeus és francament preocupant atès l’equilibri que sempre ha
caracteritzat el sistema polític europeu entre populars, socialistes i liberals. En aquest
sentit, és probable que l’actual composició dels grups al Parlament europeu es pugui
veure alterada en el context de les properes eleccions al Parlament europeu.
En el cas específic dels liberals i demòcrates europeus, l’impacte numèric en el grup
parlamentari de resultes de la sortida del Regne Unit serà negligible atesa la poca
representació britànica actual. Tanmateix, les tensions resultants del debat
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d’europeisme vs. euro-escepticisme pot tenir un impacte al projecte polític com a
conseqüència de l’incert paper que acabi desenvolupament el principal partit d’irrupció
nova a escala europea que serà “La République En Marche” (LREM), el partit del
president de la República francesa i que no disposa encara de cap adscripció europea.
Atesa les seves expectatives electorals, així com la seva clara orientació europeista i
centrista, sembla difícil que el partit s’integri a la família popular o socialista europees.
Per consegüent, resta l’opció d’intentar bastir una nova família política a imatge i
semblança del que representen al seu país, França, amb la dificultat d’haver de captar
membres de les tres famílies tradicionals, en especial de la família liberal-demòcrata
que és on s’integren aquells partits més similars als ideals i valors defensats per
LREM; una segona opció és que LREM s’acabi incorporant a ALDE o creï
conjuntament amb ALDE un nou grup polític al Parlament europeu, tal i com l’ELDR i
el PDE van crear ALDE el 2004. En qualsevol dels escenaris és previsible que la
superioritat numèrica de LREM en relació amb la resta de partits nacionals d’ALDE
sigui molt important, sempre i quan les expectatives electorals d’aquest partit es
mantinguin, fet que dificulta la mera integració al ALDE Group.
A nivell estratègic, la afiliació política del Partit Demòcrata a un partit europeu ha de
ser analitzada també en base a les implicacions que aquesta comporti sobre la
capacitat d’influència del partit en la política europea i sobre un màxim possible de
decisors d’importància. Al cap i a la fi, quan parlem de la necessitat que té Catalunya
de tenir uns Afers Exteriors d’Estat i no simplement els d’una Comunitat Autònoma de
l’Estat espanyol, parlem sobretot de maximitzar a través de totes les eines possibles el
rèdit que tots els agents de la política internacional del país puguin aconseguir a favor
de l’interès nacional. En aquest sentit i en base a l’actual context, continuant formant
part d’ALDE Party, el Partit Demòcrata podria continuar tenint un major accés al
principal bloc de partits de la família liberal europea (especialment, partits centrals en
els seus respectius països). Tampoc hauria de subestimar-se el llegat històric que
l’actual generació de polítics a nivell europeu del Partit Demòcrata hereta dels seus
predecessors i la feina feta dins d’ALDE Party i, anteriorment, ELDR Party que doten al
Partit Demòcrata d’un respecte davant d’actors d’una especial importància en la
política europea. Per això, qualsevol decisió que resulti en la sortida del Partit
Demòcrata d’ALDE Party hauria de prendre’s amb especial cautela i amb plena
consciència del sacrifici que una sortida així pot arribar a reportar.
Com s’ha explicat anteriorment, el partit EFA ha alçat la bandera de
l’autodeterminisme. Tanmateix, s’estableix com a socialista i s’adhereix amb els Verds,
lluny de la família liberal del Partit Demòcrata. Alhora, s’ha de tenir en compte que
l’adscripció a un partit polític europeu pot ser diferent a la d’un grup polític del
Parlament Europeu.
Ateses les incerteses a data d’avui que s’albiren amb la composició del proper
Parlament europeu resulta imprescindible no precipitar-se a l’hora de definir
l’adscripció del Partit Demòcrata a nivell europeu tot mantenint l’actual seva adscripció
al grup parlamentari liberals europeus. Per aquesta raó s’insta la Direcció Nacional a
fer un seguiment permanent de l’evolució dels grups polítics europeus, sobretot el
liberal, fins a la constitució del nou hemicicle a fi d’anar informant els òrgans de decisió
del partit de les diferents opcions existents i proposar al Consell Nacional del partit la
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proposta proposada pel Comité executiu Nacional, havent tingut en compte
degudament, el criteri de l'àmbit de relacions internacionals i com a resultat d’un
procés de debat i participació que estigui obert a tots els militants que en vulguin
formar part i que avaluï les diferents opcions amb exhaustivitat una solució que
possibiliti que l’adscripció futura del Partit Demòcrata a nivell europeu en el marc de
Junts per Catalunya:
•

Passi per integrar-se, o segueixi formant part, d’un partit polític europeu que no
sigui excloent amb la defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya, sigui
favorable a una major integració política d’Europa i clar defensor de la
democràcia, els drets i les llibertats de les persones

•

Intentar, en la mesura del possible compartir un partit d'àmbit europeu amb
partits que afirmin i donin suport als valors i principis del partit demòcrata.

•

Maximitzar la capacitat d’influència del Partit Demòcrata sobre la política
europea i reporti el major número de potencials aliances a favor de les tesis i
valors del partit

•

Sigui la que sigui l’adscripció europea del Partit Demòcrata ara o en el futur, la
millor manera de defensar els interessos del partit i del país és implicar-se com
més millor en tots els fòrums i esdeveniments del partit europeu, incloent-hi
congressos i altres trobades, demostrant així el valor afegit que el Partit
Demòcrata pot aportar als seus socis europeus i, quan escaigui, fent valdre
aquestes aliances davant de possibles contrincants a Europa.
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