






















OPINIÓ 5Dimarts, 5 D’abril Del 2016

És tan jove, encara. Tot just 
acaba de fer els 18 i ara fa uns 
dies que la noto més inquieta 
que d’habitud. Potser perquè 
en el fons no en sé prou de la 
seva vida, d’allò que li passa 
íntimament. I mira que parlem 
sovint i ens interessem l’un per 
l’altre. La noto descompassa-
da i li ho comento. Em respon 
que té la impressió que res no 
li surt bé, que no té futur. Com 
s’equivoca! Si ho sabés! No puc 
sinó fer el que em pertoca com 
a pare: ajudar-la que reflexioni 
un moment, en positiu.

És a punt d’acabar el bat-
xillerat, i ho du molt bé. Tant 
durant aquest curs com el pas-
sat ha estat concentradíssima 
a tirar endavant els estudis i 
els resultats són bons. Mitja-
na notable i cap assignatura 
suspesa. Res pendent. Ho té a 
tocar! Quatre setmanetes més 
de classe i llavors els exàmens. 
És veritat que n’hi ha un tip, 
però després ja està! Es podrà 
dedicar a formar-se de cara a la 
professió que ha triat: vol ser 
fotògrafa. L’animo: diria que ha 
elegit bé perquè és la seva vo-
cació. Té el nostre suport més 
ferm. Ja tenim buscat el centre 
i, per sort també, solucionat 
l’allotjament. Li reitero que és 
el seu moment (sabent que faig 
trampes perquè el seu moment 
és sempre).

Imagino que el que li falta 
per liquidar a l’institut se li 
fa costa amunt. I se li comen-
cen a generar dubtes que la 
intranquil·litzen. Immediats o 
a mitjà termini. Relacions afec-
tives, independència, separació 

de l’entorn en què fins ara s’ha 
mogut. Em diu que se sent de-
primida. I jo espero que no si-
gui el cas. ¿I si es tracta d’astè-
nia primaveral? No sap de què 
li parlo. Sí, dona: hi ha perso-
nes que se senten especialment 
cansades, desmotivades o amb 
l’humor alterat. Podria tenir 
a veure amb una pertorbació 
dels ritmes biològics. Dema-
narem hora al metge, no fos  
cas. Hi estarem a sobre. L’ani-
marem.

No sap com recordem quan 
va néixer o quan la vam dur a 
casa per primer cop. Com evo-
quem, encara, els clotets que 
se li feien a les mans molsu-
des abans de fer els 4 anys o 
la badadura que li separava els 
incisius quan encara els tenia 
de llet. Com l’admiràvem quan 
s’entrenava cinc dies a la set-
mana (natació sincronitzada) 
l’últim curs de la secundària. 
Com d’orgullosos estem que 
sàpiga cuidar les amigues, so-
bretot quan la necessiten.

¿No ens passa (tant a ella 
com a nosaltres) el mateix que 
a la majoria de famílies? Enca-
ra és jove. No és conscient de 
tot el que ja ha fet per tantís-
sima gent. Desconeix l’escalfor 
infinita que aporta a les nos-
tres vides. Percep el sotsobre 
on nosaltres veiem una pri-
mavera gens astènica. I és que 
potser no li ho hem explicat 
prou: que té talent de sobres i 
ha demostrat ser capaç de fer 
esforços i obtenir resultats, 
que se’n sortirà, que l’estimem 
amb la bogeria irracional amb 
què s’estima els fills.

Dijous passat vam assistir, a Bar-
celona, a un acte de la Fundació 
Catalunya-Europa, creada per 
Pasqual Maragall en deixar la 
presidència de la Generalitat de 
Catalunya.

S’hi va atorgar el premi Cata-
lunya-Europa segle XXI a Fran-
cesco Camonita, investigador 
italià vinculat a la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

Després del lliurament del 
premi es va obrir una interes-
sant taula rodona, El malestar 
democràtic: resposta europea o re-
plegament nacional?, que ens pot 
ajudar a reflexionar sobre l’acos-
tament a Europa.

Fou un debat ric en matisos 
presidit per una comuna voluntat 
de defensar Europa, com a con-
cepte i com a projecte de futur.

Carlos Carnero, de la Funda-
ción Alternativas, va insistir que 
cal defensar amb optimisme les 
moltes coses bones que la Unió 
Europea ha aportat a la ciuta-
dania.

Per Javier Solana el desencís 
neix de la crisi, l’austeritat i la 
destrucció dels llocs de treball. 
“¿Com es pot transmetre Euro-
pa a un jove que es troba a l’atur, 
i que no veu avantatges en la 
Unió?”, es va preguntar.

Per la seva banda Carme Co-
lomina, investigadora del Cidob 
i periodista del diari Ara, va rei-
vindicar que no es confonguin els 
plantejaments “eurocrítics”, que 
defensen alternatives europees, 
amb l’euroescepticisme i el po-
pulisme.

Per Antoni Castells cal fugir 
del replegament i anar cap a més 
integració europea: “Els estats 

perden sobirania davant dels 
mercats, Europa és la resposta.”

És ben cert que convé encarar 
la relació amb Europa, tal com 
va dir Javier Solana, argumen-
tant bé: “Cal no mentir, cal dir la  
veritat.”

Agafo aquestes reflexions eu-
ropeistes per referir-me a l’actual 
situació, d’empantanegament, 
del procés d’embrancament d’An-
dorra amb la Unió Europea.

A Socialdemocràcia i Progrés 
estem convençuts que a Andor-

ra li convé un acord d’associació 
amb la Unió Europea. Hi veiem 
un camí ple d’oportunitats per 
als joves i per als emprenedors 
del país. Alhora, defensem l’acord 
comercial signat el juny del 1990 
i aplicat des del juliol del 1991 
amb l’entrada d’Andorra en la 
zona duanera comuna de la Unió 
Europea pel que fa als produc-
tes industrials i el manteniment 
d’una situació especial, fora de la 
unió duanera, per als productes 
agrícoles.

Hem arribat a aquest con-
venciment i a aquesta defensa 

després de molts anys de treball 
polític, pacient i constant, en la 
promoció de l’acostament d’An-
dorra a Europa, sense ignorar en 
cap moment la dificultat d’haver 
d’equilibrar els legítims interes-
sos particulars i els generals.

SDP assumeix l’acord signat 
amb altres forces polítiques per 
defensar l’associació amb Euro-
pa. Des de la convicció i la res-
ponsabilitat.

Val a dir que, sense necessitar 
pactes escrits, sempre hem consi-
derat una qüestió d’Estat, cabdal 
per al futur d’Andorra, l’associa-
ció amb Europa.

Però el Govern no explica bé el 
que està fent i el camí que agafa. 
D’aquí les inquietuds, les angoi-
xes i les queixes de sectors eco-
nòmics preocupats legítimament 
per l’escassa informació.

Per protegir l’estabilitat ins-
titucional és cabdal que la ciuta-
dania accepti majoritàriament 
l’associació amb la Unió Europea.

Obtenir l’aprovació social és 
necessari en contextos com l’ac-
tual, de gran incertesa en l’acosta-
ment a Europa. Per aconseguir-ho 
cal governar amb consensos 
polítics amplis i transversals de 
manera que l’acord d’associació 
no sigui fruit d’una imposició 
política governamental sinó de 
l’habilitat de sumar sensibilitats 
ideològiques. En aquesta tasca és 
fonamental instaurar una relació 
entre Govern i oposició que eviti 
el maniqueisme polític i facilitar 
des del Govern un comporta-
ment constructiu de l’oposició.

El Govern d’Antoni Martí no 
està per aquesta feina.

I és una llàstima.

Europa pot ajudar la nostra economia
El Govern no explica bé el camí que agafa, d’aquí la inquietud dels sectors econòmics

Defensem una 
situació especial, fora 
de la unió duanera, 
per al sector agrícola

SDP assumeix des 
de la responsabilitat 
l’acord firmat per 
defensar l’associació 

Potser no li ho  
hem explicat prou
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