
EL PUNT AVUI
DIMARTS, 17 DE JUNY DEL 20148 | Política |

Des que la consulta té data
i pregunta, la diplomàcia
espanyola ha redoblat la
seva pressió per evitar que
el procés sobiranista sigui
en l’agenda internacional.
El think-tank més influent
de Brussel·les, el Center
for European Policy Stu-
dies (CEPS), ha suspès a
última hora el debat sobre
el procés sobiranista que
havia convocat per a
aquest matí. I Diplocat hi
veu “la mà” de José Ma-
nuel García-Margallo.
CEPS hi havia convidat el
president del Consell As-
sessor per a la Transició
Nacional (CATN), Carles
Viver i Pi-Sunyer, però fi-
nalment, amb menys de
24 hores d’antelació, va
fer-se enrere i va descon-
vocar l’acte.

Amb el títol Dins o fo-
ra? Catalunya i la UE, el
debat havia d’analitzar
l’encaix a la Unió d’un es-
tat català i ja s’hi havien
registrat una seixantena
de persones, entre diplo-
màtics i representants
d’ambaixades a Brussel-
les, funcionaris de les ins-
titucions europees, lob-
bistes, membres de think-

tanks i fundacions i altres
euròcrates de la bombolla
europea. Steven Block-
mans, investigador res-
ponsable dels estudis de
política internacional del
CEPS i professor de les

universitats d’Amster-
dam i Lovaina, havia de
moderar el debat i Pi-Su-
nyer havia de presentar
l’informe del CATN.

El programa i el format
definitiu de l’acte estava

tancat i convocat des de
feia dues setmanes, la di-
recció del CEPS l’havia
aprovat, però ahir a les
onze del matí va canviar
d’opinió i va decidir “ajor-
nar-lo”. El motiu? “No

hem pogut trobar un se-
gon ponent que accepti
rebatre les tesis de Pi-Su-
nyer i el CATN i garantei-
xi un debat més equili-
brat”, assegura un porta-
veu del think-tank. Ini-

cialment només estaven
previstes les interven-
cions de Blockmans i Pi-
Sunyer, però el CEPS hi
ha volgut afegir també un
altre ponent “que sigui
contrari” al procés sobi-
ranista i “que no hi esti-
gui vinculat”. En con-
cret, ha intentat convi-
dar un exjutge del Tribu-
nal de Justícia de la UE,
que no ha acceptat.

A Diplocat hi veuen “la
mà” del ministre espanyol
d’Afers Estrangers. “No és
creïble que un centre d’es-
tudis tan professional i se-
riós com el CEPS vulgui
fer aquests canvis d’últi-
ma hora.” “El programa
estava totalment tancat
amb aquest format la set-
mana passada i aquest di-
lluns al matí han decidit
cancel·lar-lo perquè no els
semblava bé”, lamenten.
La web del CEPS informa
que l’acte ha quedat “ajor-
nat per circumstàncies
alienes”. Diplocat ha
aconseguit la cessió d’un
espai alternatiu al Centre
Internacional de Premsa
de Brussel·les, just da-
vant de la seu de la Comis-
sió Europea, perquè el
president del CATN pugui
presentar el seu informe,
al marge del CEPS.

El degà de la Facultat de
Dret de la Universitat de
Lisboa, Eduardo Vera-
Cruz Pinto, va denunciar
al març haver rebut pres-
sions del govern espanyol
per impedir un acte de
Diplocat amb el conseller
de Presidència, Francesc
Homs. I també la Facultat
de Sciences Po a Tolosa
de Llenguadoc hauria re-
but trucades de l’ambaixa-
da espanyola, segons les
fonts de Diplocat. ■
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Els presidents de les dipu-
tacions catalanes es van
conjurar ahir per conti-
nuar fent pinya i “fer avan-
çar el país, a través d’una
visió global i descentralit-
zada de Catalunya“, se-
gons el president de la Di-
putació de Barcelona, Sal-

vador Esteve. És més, van
reivindicar el seu paper en
un moment en què l’Estat
posa “bastons a les rodes” i
“qüestiona” l’autonomia
municipal: “Les diputa-
cions hem de reforçar la
nostra funció de suport als
ajuntaments per garantir
la integritat i la qualitat
dels serveis públics cons-
truïts col·lectivament”.

Va ser durant l’acte cen-
tral de commemoració a
Tarragona del centenari de
la constitució de la Manco-
munitat, del full de ruta de
la qual es van declarar he-
reves, tot lloant la seva
feina en àmbits com ara
les infraestructures, l’en-
senyament, el benestar o la
cultura. Durant l’acte es va
inaugurar una mostra de-

dicada a la Xarxa de Biblio-
teques Populars creada en
el seu dia per la Mancomu-
nitat en vuit localitats.

A les capitals restants hi
haurà altres exposicions
temàtiques: a Barcelona,
sobre l’impuls de la sanitat
i l’educació; a Girona, so-
bre la normativització del
català, i a Lleida, sobre tele-
fonia i obres públiques. ■
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