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Consideracions prèvies 

La política internacional a la pràctica no està regida per lleis ni 
tractats, sinó per interessos. La legislació internacional s’acaba 
adaptant sempre als interessos dels qui tenen prou força per 
imposar-los.     

Els actors visibles de la política internacional són els Estats, que com 
qualsevol poder, tenen tendència a preservar l’statu quo actual 
llevat que tinguin un interès clar a canviar-lo. 
 
En el cas català, ni tenim recursos naturals (Golf Pèrsic), ni una 
posició geoestratègica interessant en el joc de poder entre 
potències mundials (Balcans), ni formem part d’un Estat poderós al 
que altres estiguin interessats a debilitar (Repúbliques Bàltiques). 
Per tant, no hi ha cap Estat tercer que tingui especial interès en la 
nostra independència. NO REBREM CAP SUPORT EXPLÍCIT A PRIORI. 
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Consideracions prèvies 

Ara bé, si el procés cap a la independència és pulcrament 
democràtic, cap democràcia occidental podrà oposar-s’hi 
frontalment, i un cop declarada la independència 
 
EL MATEIX JOC D’INTERESSOS QUE PORTA ELS ESTATS I LA MATEIXA 
UE A NO DONAR SUPORT A PRIORI AL PROCÉS SOBIRANISTA DE 
CATALUNYA, ELS DURÀ A ACCEPTAR-NE EL RECONEIXEMENT 
 
 
Vegem per què...     
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S’ha insinuat també que Espanya en bloquejaria l’accés 
juntament amb altres països (J.M. García Margallo, ministre 
d’exteriors del Govern espanyol). 
 
Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió Europea també 
ha dit recentment que la Catalunya-Estat naixeria fora de la UE.
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Els arguments de la por: 

Catalunya i Europa 

S ’ha dit que la Catalunya-Estat naixeria fora de la UE i hi restaria 
molt de temps perquè els seus tractats estableixen que el procés per 
accedir-hi és lent i requereix unanimitat.   

  

Mariano Rajoy ha dit que “no es bueno negar a los catalanes el 
derecho a ser españoles y europeos”. 



• Per tant, constantment estem sentint que si Catalunya esdevé 
independent, quedarà fora d’Europa.  Però és que “sortir d’Europa” en 
realitat no vol dir res, ja que Europa la formen una multitud de tractats, 
grups i institucions.       
   

• Exactament d’on ens faran fora? Del Consell d’Europa? De la Unió 
Europea? De l’Eurozona? De l’Espai Econòmic Europeu(EEE)? De l’EFTA?  
De l’espai Schengen?      
  

• Cal recordar que no tots els països d’Europa estan en tots els grups 
esmentats. De fet no podrien fer fora Suïssa i Noruega de la Unió 
Europea… perquè no hi són      
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En el següent quadre podem veure fins a 8 diferents agrupacions  de 
països formant  diversos organismes europeus. Hi ha múltiples 
combinacions a l’hora de pertànyer a una o diverses europes. 

Els arguments de la por: 

Catalunya i Europa 



ALBANIA 

ARMENIA 

ANDORRA 

AZERBAIJAN 
BOSNIA 

CROATIA GEORGIA MOLDOVA 
MONTENEGRO 

MACEDONIA 
RUSIA 

SERBIA 

UKRAINA 

TURKEY 
BULGARIA   ROMANIA   UK 

ICELAND 
LIECHTENSTEIN 
NORWAY 

AUSTRIA  BELGICA  ESTONIA  FINLAND  FRANCE  GERMANY  
GREEECE  ITALY  LUXEMBURG  MALTA  NEDERLANDS  PORTUGAL  

SLOV AKIA  SLOVENIA   SPAIN 

CHIPRE IRELAND 

SAN MARINO 
      VATICAN 
MONACO 

SUIZA 

CZECH  DENMARK  HUNGARY  LATVIA  LITHUANIA  POLAND   SWEDEN 
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• El que necessiten les empreses per a desenvolupar-se és la lliure 
circulació de mercaderies, serveis, capitals i persones.  
       

• Però per això no cal estar a la UE, també s’aconsegueix essent membre 
de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).  L’EEE és un mercat comú format 
pels països membres de la UE + Noruega, Islàndia i Liechtenstein.  Per 
tant, des d’un punt de vista estrictament econòmic, el que realment 
importa no és estar a la UE, sinó estar dins de  l’Espai Econòmic 
Europeu (EEE).    

     

• Per a formar part de la UE cal la unanimitat de tots els països membres, 
però per formar part de l’EEE només cal la majoria qualificada (amb el 
vot favorable de 19 dels 28 països membres  seria suficient). Espanya no 
podria bloquejar unilateralment l’adhesió de Catalunya, i per tant aïllar-
la, tal com s’insinua freqüentment.     
   

 

Catalunya  i  l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE) 
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Com quedaria Catalunya si no formés part 

de la Unió Europea (UE), però sí de 

l’Espai Econòmic Europeu (EEE) 
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• Les relacions comercials entre Catalunya i els països membres del EEE seguirien 
exactament igual que ara. Hi hauria lliure circulació de béns, serveis, capitals i 
persones.        

• Moneda: es podria mantenir l’euro exactament igual que ara. 

 

• Banc Central Europeu:  el BCE no té l’obligació de donar suport a la banca europea, si 
ho està fent és per a evitar el col·lapse del sistema euro.  El BCE seguiria donant 
suport a les necessitats de la Caixa i Banc Sabadell, ja que per la seva dimensió són 
bancs “sistèmics”, i això significa que si esdevinguessin insolvents desestabilitzarien 
tot el sistema europeu.        
  

• Parlament Europeu: pel fet de no estar a la UE, Catalunya no hi tindria representació. 
Però com que Catalunya és un donant net a la UE (aporta més del que rep) podria 
destinar els fons que ara van cap a la UE a subvencionar directament el que cregués 
convenient  (la pagesia, p.ex.)  

No estem inventant res, simplement quedaríem EXACTAMENT en la mateixa 
situació que  actualment estan Noruega , Suïssa, Islàndia i Liechtenstein. 11 

Catalunya  i  l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE) 
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Motius  pels quals els membres de l’Espai 

Econòmic Europeu (Espanya inclosa) els 

interessa que Catalunya en formi part. 

13 



• La Jonquera (carretera) i Portbou (ferrocarril) són el punt de sortida de 
la major part de les exportacions espanyoles.   
      

• Per tant, si Catalunya no formés part de l’EEE les mercaderies 
espanyoles que volguessin sortir cap la UE haurien de pagar aranzels.  El 
mateix passaria amb les mercaderies que la UE volgués enviar a 
Espanya. Això suposaria un greu perjudici per a les empreses 
espanyoles i europees.       
   

• L’alternativa més fàcil a la Jonquera-Portbou seria Irún, però no té la 
capacitat per a absorbir tot el tràfic i representaria un sobrecost 
enorme en el transport per als productes provinents de la major part 
d’Espanya.        
  

• Pel que fa al pretès Corredor Central (un túnel al Pirineu aragonès):            
 - no és viable econòmicament (només el túnel costaria més de 6.000 M€)   
 - desembocaria lluny de la xarxa de carreteres i ferrocarril francesos. 
 - no estaria acabat abans del 2030.     
    

 

 

1- És la principal via de sortida 

d’Espanya cap a Europa 
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Espanya 
  Xarxa de Carreteres 

- LA JONQUERA  
 - PORTBOU 

- IRUN 
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França  
Xarxa de 

Carreteres 

LA JONQUERA  
PORTBOU 

- IRUN 

Corredor central ?   
Però si no hi connecta cap autopista ni ferrocarril francès! 
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• Cal recordar que Catalunya és un mercat importantíssim per a les 
empreses espanyoles, ja que és un país geogràficament proper i amb 
forts lligams culturals, idiomàtics i econòmics, que faciliten la 
penetració dels productes espanyols en el mercat català molt més que 
a cap altre país del món.  

 

 

2- És el principal mercat de les 

empreses espanyoles 

17 
Els perjudicis per a les empreses espanyoles  serien DESCOMUNALS 

  Si Catalunya quedés fora de l’EEE i els 
productes espanyols haguessin de 
pagar aranzels, veurien greument 
perjudicada la seva exportació al 
mercat català. 



Moltes empreses espanyoles tenen centres de producció distribuïts per tota la  
península. 

Si hi hagués aranzels no podrien moure lliurement les produccions entre elles. 

Un exemple:  
REPSOL té una refineria a Tarragona; el petroli 
arriba per mar al port de Tarragona i el 
producte final (benzina) es distribueix via 
camió cisterna a la resta de l’Espanya.   Si el 
comerç entre la Catalunya estat i el nou Estat 
espanyol s’interrompés o es dificultés, la 
primera perjudicada seria REPSOL i per 
extensió les benzineres i els usuaris 
d’Espanya. 

3- Moltes empreses espanyoles tenen 

plantes a Cat 

Afectaria la viabilitat operativa de les grans empreses espanyoles 
18 



• A Catalunya hi ha instal·lades més de 5.300 empreses multinacionals. La 
major part d’elles europees. Aquestes multinacionals no estan aquí per a 
abastir el mercat català, sinó per subministrar el seus productes a tot        
l’ EEE (Espanya inclosa) (http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/empreses_catala_tcm176-132019.pdf) 

    

• La imposició d’aranzels a les exportacions catalanes toparia amb els 
interessos de totes aquestes multinacionals.    
  

• I aquests interessos són enormes: Volkswagen-Seat (Alemanya), Renault-
Nissan (França),  BASF (Alemanya),  Solvay (Bèlgica),  Novartis (Suïssa) i 
milers d’empreses més.      
  

 

4- Les multinacionals instal·lades 

a Catalunya veurien dificultada la 

seva exportació cap a l’EEE 
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El 2012 Catalunya va exportar 
58.282 milions d’euros. 
 
La major part correspon a 
empreses multinacionals 
instal·lades a Catalunya. 
 
p.ex. :  més del 75% de la 
producció de les plantes de 
Seat-Volkswagen a Martorell i 
de Nissan a Barcelona es 
destinen a  l’ exportació.    El 
90% de la producció de Novartis 
(sector farmacèutic) es destina 
a l’exportació. 

Els països matrius de les multinacionals no permetran que es 
perjudiqui les seves empreses. 
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• Les fàbriques de les multinacionals ubicades a Catalunya ja formen part de la 
xarxa tecnoindustrial que connecta les diferents fàbriques de cada 
multinacional als diferents països europeus.    
  

• Si Catalunya sortís de l’Espai Econòmic Europeu i els productes interindustrials 
haguessin de pagar aranzels per a entrar o sortir de Catalunya, es trencaria 
aquesta xarxa, amb gravíssims perjudicis per a les multinacionals europees.
      

   UN EXEMPLE:      

• Els Audi Q3 que es fabriquen a la planta de Seat (Martorell) comparteixen 
plataforma (per entendre’ns, la mecànica) amb altres models de Volkswagen 
(concretament el Golf, l’Audi A3 i l’Skoda Yeti) que es produeixen en altres 
factories del grup:  les fàbriques de Wolfsburg i Ingolstadt (Alemanya),  Györ 
(Hongria) i Kvasiny (la República Txeca).     
  

• La xarxa de proveïdors, escampats per tot Europa, subministren a les diverses 
factories que produeixen aquests vehicles. 

5- Les plantes de les multinacionals 

ubicades a Cat formen part de la xarxa 

tecnoindustrial europea 
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Wolfsburg 

Ingolstadt 

Györ 

Kvasinyg 

Martorell 

Volkswagen té 61 factories 
distribuides en 15 països 
europeus 

L’exemple de Volkswagen serveix 
per a Nissan, i per a qualsevol 
empresa multinacional de 
qualsevol sector. 
L’organització i funcionament 
productiu intern d’aquestes 
empreses, tal com diu el seu 
nom, és MULTI - NACIONAL. 
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• El 2011 Catalunya va importar béns de l’exterior per import de 70.849 
milions d’euros (gairebé 12 bilions de les antigues pessetes!). 
Òbviament la major part procedent de l’ Espai Econòmic Europeu.   

 

•  Si s’establissin aranzels, totes aquestes vendes dels països europeus a 
Catalunya perillarien al perdre competitivitat enfront dels productes 
asiàtics i nord-americans.      
   

• Cal recordar que Catalunya té una població de 7,5 milions d’habitants, 
és un nucli industrial potent (consumeix molts productes 
interindustrials), té un PIB per sobre de la mitjana de la UE, el 2011 va 
rebre 23,5 milions de turistes => és un molt bon mercat. 

6- És un mercat important per als 

països de l’EEE 

L’últim que desitgen els membres de l’Espai Econòmic Europeu és 
perdre un mercat de les dimensions del català. 23 
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Motius pels quals els membres de la Unió 

Europea (Espanya inclosa) els interessa 

que Catalunya en formi part 

25 



Catalunya, juntament amb altres regions europees com ara Roine-Alps 
(França), Llombardia (Itàlia) i Baden-Württemberg (Alemanya), forma part 
del nucli productiu de la Unió Europea.   Catalunya és reconeguda com a: 

– Primer hub logístic per a Espanya i el sud d’Europa  

– Indústria potent i exportadora (el 26% de les exportacions d’Espanya) 

– És un dels nuclis de l’Eurosunbelt: regió econòmica que va des de València fins a Lió i 
que és l’onzena regió econòmica mundial  

– Barcelona és dins del “Top 5 European Cities” 

– Catalunya és dins del ”Top 11 Regions” 

– Potència turística europea 

– Barcelona fou reconeguda recentment com la primera ciutat del sud d'Europa amb 
potencial econòmic de futur ("fDi Cities and Regions of the Future 2012/2013“- publicat 
pel Financial Times ). 

 

1- És un dels motors econòmics 

d’Europa 

La UE està abocant fons a Grècia, Portugal i Irlanda des de fa anys, evitant que 
surtin de la zona euro.... ¿i permetrà que un dels motors  (que no ho són cap dels 
tres anteriors)  l’ abandoni?     La UE no voldrà perdre aquest motor.  

26 



• Catalunya, a diferència de molts països de la UE, seria un aportador 
net de recursos al pressupost de la Unió.    
    

• No seria un llast ni un país subvencionat, sinó que seria un 
contribuent net al pressupost comunitari.    
     

• La UE no permetrà que un membre aportador abandoni la UE i en 
canvi seguir incorporant països de l’Europa de l’Est clarament 
receptors de subvencions europees.  

La UE està interessada a acollir  
països aportadors,  no a fer-los fora. 
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2- Seria un membre aportador net de 

recursos 



 

• Un dels principals problemes de la UE és el creixent euroescepticisme 
que hi ha en els seus principals estat membres.   
     

• Per tant, pel propi interès de l’establishment comunitari, la darrera cosa 
que faran serà expulsar un territori on la majoria de ciutadans sí volen 
ser membres de la UE, i menys encara quan aquest territori seria 
contribuïdor net a les arques comunitàries. 

3- Els catalans han mostrat una 

voluntat clara de romandre a la UE 

La UE no pot arriscar-se que una expulsió de Catalunya faci 
créixer encara més un euroescepticisme que podria portar a més 
països a abandonar-la. 
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• Sense un acord entre Catalunya i Espanya, el deute d’Espanya passaria a 
representar més del 120% del PIB, un dels més grans del món: Espanya 
esdevindria insolvent.      
  

• Per tant, pel propi interès d’Espanya, la independència requeriria un 
pacte en el qual Catalunya hauria d’acceptar fer-se càrrec d’una part del 
deute... a canvi que Espanya facilités l’accés de Catalunya a la UE. 
    

• Tot i així, els poders fàctics financers (la banca alemanya principalment) 
serien els primers a obligar al Govern espanyol a trobar una sortida 
pactada que permeti un repartiment del deute....que a ells els asseguri 
poder cobrar. 

4- Espanya no podria suportar tot 

el deute sola. 

Espanya serà la primera interessada a pactar 

29 
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L’ argument de la por que Catalunya no podrà tenir l’euro  com a moneda pròpia és absurd. 

En primer lloc cal dir que es pot utilitzar l’euro com a moneda sense pertànyer a l’eurozona 
(com ho fan Montenegro, Andorra, ...).  En segon lloc, els membres de la UE necessiten que  
Catalunya estigui a l’eurozona per diversos motius:     
     

• La indústria multinacional no vol tenir “risc canviari” (risc que una devaluació alteri el 
valor dels seus actius a Catalunya, així com la incertesa en els costos de producció de les 
diferents factories).  Les multinacionals necessiten una mateixa moneda a les seves 
factories de la zona euro.  Hi han invertit molts diners i recursos que una moneda 
diferent de l’euro podria malmetre seriosament.  Per això voldran que Catalunya 
pertanyi a l’eurozona, de forma que es garanteixi formalment la cobertura de la moneda 
euro sobre les seves inversions a Catalunya.     
    

• Els dos bancs catalans (Caixabank i Banc Sabadell) són “sistèmics” a escala europea: 
això significa que si tinguessin problemes podrien desestabilitzar tota l’Eurozona (són 
“massa grans per caure”).  Això obligaria (igual que ara) que els controli el BCE.   

        

 

Catalunya  i  l’Euro 

31 

Per tant, el BCE serà el primer interessat a tenir  
sota el seu control i paraigua la banca de Catalunya. 
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FETS (no raonaments teòrics) que 

demostren que Catalunya no sortirà de 

l’ Espai Econòmic Europeu (EEE)  

ni de la Unió Europea (UE) 
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• El món polític sap que Catalunya no sortirà de la UE, però com que volen 
conservar el statu quo intenten negar-ho.   

     

• Si ens hi fixem, veurem que tots els dirigents polítics europeus que han 
parlat, en les primeres declaracions espontànies han reconegut que 
Catalunya romandria a la UE...      
  

       

 

 

• No és que sigui sospitós, és que és una evidència que tots saben que 
Catalunya romandrà a la UE, però no volen dir-ho per no accelerar encara 
més el procés.  Vegem-ho:  

1- El món polític sap que Catalunya 

no sortirà de la UE 
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... però al cap d’uns dies, fruit de les pressions polítiques,  
han  desmentit les seves pròpies declaracions.  
 



      

• 22/10/2012: "No és honest dir de manera taxativa que una Catalunya 
independent quedaria fora de la UE.  El Regne Unit ha donat una lliçó de 
democràcia a l‘Estat espanyol en l'acord pel referèndum d'Escòcia.”                                    

(http://www.ara.cat/politica/Almunia-_-No_honest_dir_manera_taxativa- _Catalunya_independent_quedaria_fora_UE_0_797320439.html) 

 

        .....tretze dies més tard:      
   
• 04/11/2012: “Si Catalunya s'independitza quedarà fora de la UE i els estats 

podran vetar-ne el reingrés. Hi ha més de 2.000 possibilitats de veto" 
(http://www.ara.cat/politica/ALMUNIA-CATALUNYA-REFERENDUM_0_805119562.html) 

 

 
 
 
 
   

• 01/10/2012: “Cap llei diu que Catalunya hagi de sortir de la UE si 
s'independitza”. 

(http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/580562-cap-llei-diu-que-catalunya-hagi-de-sortir-de-la-ue-si-sindependitza.html?dema=) 
 

      .....un mes més tard: 
 

• 10/11/2012:  “Una Catalunya independent quedaria fora de la UE”                                                                                                           
( http://www.ara.cat/mon/comissaria-Reding-Catalunya-independent-UE_0_808119363.html) 

        

JOAQUIN ALMUNIA (Vicepresident de la Comissió Europea) 

VIVIANE REDING  (Comissària europea de Justícia) 
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• 30/08/2012: “En el cas hipotètic d'una secessió de Catalunya  la solució 
s'hauria de trobar i negociar en el marc legal internacional”.  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/572054-la-ce-admet-que-el-futur-duna-catalunya-independent-shauria-de-negociar-en-el-
marc-legal-internacional.html 

 

        .....dos mesos més tard:      
   

• 17/11/2012:  “Si Catalunya sortís d’Espanya,  estaria fora de la UE.   
Qualsevol territori que se separi d’un estat membre hauria de començar a 
negociar la seva adhesió”. 

http://www.lavanguardia.com/politica/20121117/54354580753/durao-barroso-si-catalunya-saliese-de-espana-estaria-fuera-ue.html 

 
 

 

   

        

JOSE MANUEL DURAO BARROSOS (President de  la Comissió Europea) 
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• En el darrer informe del  banc ING  sobre el cas d’Escòcia, afirmen  
que si Escòcia s’independitza del Regne Unit, tant Escòcia com la 
resta del Regne Unit sortirien ambdós de la UE, però immediatament 
hi tornarien a entrar.  (Pàg. 8 de l’informe). 

      

• El mateix passaria amb Catalunya. 

 
 

 

 

 

2- El sector bancari sap que no 

sortirem de la UE 
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 Podeu trobar l’informe d’ING a la nostra web:  

www.economistes.assemblea.cat 

http://www.economistes.assemblea.cat/


      

• El 09/01/2013 i el 12/03/2013 CAIXABANK va 
col·locar  2.000 milions  d’euros en bons a tres anys:  
 - 1.590 M€ a inversors internacionals  
 -    410 M€ a inversors espanyols.         

     La demanda fou de 7.700M€!      
http://economia.elpais.com/economia/2013/01/09/actualidad/1357751844_237526.html  
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/12/actualidad/1363110926_678529.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Els mercats saben que no sortirem 

de la UE 
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Mai haurien invertit  3.200 M€  (més de mig bilió de les antigues 
pessetes!) si creguessin que hi hauria algun perill que la seva inversió 
sortís de la UE,  de la zona euro, o de l’EEE. 

•   El 15/01/2013 BANC SABADELL va col·locar 1.200 milions  d’euros 
en cèdules hipotecàries a tres anys:     
 - 504 M€ a inversors internacionals    
 - 696 M€ a inversors espanyols.   
 http://www.lavanguardia.com/economia/20120206/54249469410/banc-sabadell-coloca-1-200-millones-cedulas-hipotecarias.html 

 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/09/actualidad/1357751844_237526.html


• El món econòmic i les  empreses saben  que Catalunya no sortirà de 
l’EEE: prova d’això és que des de la manifestació de l’11/09/2012 les 
multinacionals no han cessat de fer inversions al nostre país. 
      

• Si tinguessin el mínim dubte que Catalunya quedaria fora de l’EEE no les 
haguessin fet  o les haurien ajornat.    

 
 

• Però no ho han fet. Vegem així un resum d’inversions:  
       

• 04/10/2012: SANOFI (França) invertirà 5M € a la seva planta de Girona 

• 05/11/2012: El grup INVESTINDUSTRIAL (Itàlia) compra el 50% de Port Aventura per 105 M€ 

• 21/11/2012: NEXEO SOLUTIONS (EUA) instal·la a Sant Just Desvern la seu central europea. 

• 22/11/2012:  MASCHIOPACK (Itàlia) inverteix 5 milions d'euros en la creació d'una nova planta de 
fabricació d'envasos industrials a Constantí .  

• 30/11/2012: PURATOS (Bèlgica) anuncia una inversió de 34 milions en la seva planta de Sils 

 

 

4- El món econòmic i les empreses saben que 

Catalunya no sortirà de l’EEE ni de la UE 
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• 30/11/2012:  OMRON (Japó) obre nou centre d'automatització industrial per al mercat europeu. 

• 13/12/2012: AZBIL  (Japó) compra el 80% de la catalana Telstar i la integra al seu grup. 

• 28/12/2012: BTG PACTUAL (Brasil) inverteix 201 M€ en la compra dels Túnels de Vallvidrera i Cadí. 

• 29/01/2013: la planta de NISSAN (França) a Barcelona fabricarà un nou cotxe des del 2014. Inversió 
130 M€ i 1.000 llocs de treball directes + 3.000 d’indirectes. 

• 29/01/2013: DESIGUAL (Espanya) trasllada el seu 'holding' d'Holanda a Barcelona. 

• 30/01/2013: IBM (USA) obrirà a Cerdanyola un centre 'cloud' per a clients de tot el món.  

• 03/02/2013: NOVARTIS (Suïssa) inverteix 60 milions a la seva fàbrica de Barberà del Vallès. 

• 16/02/2013: la central de reserves BOOKING.COM (Països Baixos) obrirà un centre d'atenció als 
clients a Barcelona i crearà 250 llocs de treball. 

• 18/02/2013:  IKEA (Suècia-Països Baixos) inaugura a Valls una fàbrica de coixins i edredons per a tot 
el sud d'Europa. 8 M€.  Creació de 89 llocs de treball. 

•  23/02/2013: CLARIANT (Suïssa ) inverteix 16 M€ en la nova planta de producció de polímers. 

• 28/02/2013: PARTHNERS GROUP (Suïssa) entra en l'accionariat de SOFTONIC amb 82,5 M€. 

• 23/05/2013: NESTLÉ (Suïssa) invertirà 44 M€ a remodelar la seva fàbrica de Girona 

• 14/06/2013: DIAR (Qatar) compra l'Hotel W  de Barcelona (l'edifici Vela) per 200 M€ 

• 18/07/2013: GRIMALDI (Itàlia) inverteix 20 M€ en la seva nova terminal al Port de Barcelona.     

• 15/08/2013: IAG (Regne Unit-Espanya)  compra 120 avions per a VUELING. 

• 20/08/2013: TOYOBO (Japó) compra l'empresa bioquímica catalana SPINREACT per 22,8 M€  

• 10/09/2013: FINTECH ADVISORY (Mèxic) i JAIME GILINSKI (Colòmbia) entren en l'accionariat de 
BANC SABADELL  amb  425,5 M€. 

 

 

 

NOTA:  això és un extracte.  Podeu veure l’inventari total d’inversions ( i l’enllaç amb la 
notícia de premsa que ho prova) a la nostra web:  www.economistes.assemblea.cat 
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Què passarà amb la UE? 
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Ningú sap què passarà exactament. Tampoc ho saben 
PP ni PSOE. Però sí que sabem que:    

 

 

• Els tractats europeus no preveuen què passaria en el cas que un país s’escindeixi 
d’un país membre (enlloc diu que quedi fora de la UE). Tampoc hi ha 
antecedents.  
        

•  En tots els conflictes territorials que hi ha hagut a la UE en el passat, aquesta      
els ha solucionat amb pragmatisme i d’acord amb la voluntat dels territoris: 
  

– RDA (l’antiga Alemanya de l’Est): el 1991 es va unificar amb  Alemanya (RFA). 
L'accés dels nous alemanys (16 milions d’habitants) a la UE va ser automàtic, 
ja que es va justificar que era un país membre que havia guanyat habitants i 
territori.  Es va haver de modificar la legislació per donar resposta a la nova 
realitat, però cap país va haver de votar l'ampliació.   
       

– Groenlàndia:  pertany a Dinamarca i té un estatut d’autonomia propi. En 
aquest estatut reclamaven que no se li apliqués el dret europeu (és el cas 
invers al català: volien ser danesos però no ciutadans comunitaris). La UE va 
ser pràctica i el 1985 va negociar un protocol que recull un règim jurídic 
específic per a les relacions bilaterals amb l'illa en què no s'apliquen els 
tractats. I cas resolt. 

2 

1 



• Hi ha, com a mínim, deu arguments econòmics que mostren que 
Catalunya no sortirà de l’Espai Econòmic Europeu ni de la Unió Europea. 
Catalunya no pot sortir d’un espai de lliure circulació de béns ni de 
capitals, ja que suposaria un greu perjudici per tots els països membres 
de la UE (especialment per a Espanya, Alemanya i França). 
       

• Els fets demostren que tant el món polític, com l’econòmic, com el 
financer saben que això és així: Catalunya no sortirà de l’Espai Econòmic 
Europeu, que és el que realment importa. I molt possiblement  tampoc 
sortirà de la Unió Europea.   

   

        Quan Catalunya aconsegueixi la independència  
 serà impossible que NO estigui a l’EEE. 
I serà poc probable que surti de la UE. 

3 
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Hi ha tres opcions principals: 
 

• Modificar la legislació (tal com es va fer el 1991 amb la unificació d’Alemanya) de 
forma que cap estat hagi de votar l’ampliació per a integrar Catalunya a la UE, 
argumentant que és un territori que ja forma part de la UE des de fa gairebé trenta 
anys i que ja compleix tota la normativa comunitària.    
     

• Que Catalunya i Espanya surtin de la UE i immediatament hi tornin a entrar (tal com 
descriu el banc ING en el seu informe sobre el cas d’Escòcia i el Regne Unit). 
      

• Establir una normativa específica per als ciutadans i empreses de Catalunya de forma 
que mantinguin els drets de ciutadania europea tot i que la Catalunya estat hagi de 
negociar una admissió formal (tal com suggereix l’informe elaborat pel Deutsches 
Institut für Internationale Politik und Sicherheit). 
 
En aquest cas Catalunya sortiria de la UE temporalment, però s’integraria de forma 
immediata a l’Espai Econòmic Europeu (lliure circulació de persones, béns, serveis i 
capitals) i subscriuria l’acord Schengen (eliminació de controls de frontera) tal com 
s’ha fet amb Noruega, Suïssa, Islàndia i Liechtenstein. 45 

CONCLUSIONS: Catalunya romandrà a la UE, 

l’únic dubte és com s’articularà la seva integració 

políticolegal 



      

Amplia la informació i segueix-nos a : 

http://twitter.com/ANC_Economistes 

www.economistes.assemblea.cat 

https://www.facebook.com/ANC.Economistes 

Fes-te soci de l’Assemblea 

Necessitem la teva força ! 

https://www.facebook.com/ANC.Economistes

