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«Espanya marcarà el camí de la UE del futur»  
PILAR SANTOS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 31.12.09 

 

Quan s’acostava a la cinquantena, Diego López Garrido (Madrid, 1947) 

va fer un gir –que no va ser copernicà, en la seva opinió– i va passar 

d’encapçalar les assemblees d’Izquierda Unida a les files del PSOE. Des de 

l’abril del 2008 ocupa la secretaria d’Estat per a Afers Europeus i fa 

mesos que prepara la presidència de torn dels Vint-i-set, un club en què, 

diu, «tothom vol entrar». «Formem part del gran projecte de l’Europa 

moderna», assegura.  

 

–Són dies de bons propòsits. ¿Què li desitja a la presidència 

semestral de la Unió Europea, que Espanya estrena amb el nou 

any? 

–Que suposi un gir cap a la recuperació econòmica i la creació de llocs de 

treball a tot Europa. 

 

–Serà curiós veure Zapatero coordinant la política econòmica 

europea, quan a Espanya la taula de diàleg social ha estat 

encallada durant mesos, la taxa de desocupació és de 

rècord... 

–Cada país té la seva situació. Aquí es tracta del nivell europeu. Si 

aconseguim coordinar les polítiques econòmiques, cosa que Europa no ha 

aconseguit encara, s’ajudarà tots els països. La gran arma que té 

Espanya en matèria econòmica és Europa. 



 

–Sí, però no serà fàcil parlar d’atur davant de 26 líders, quan 

es tenen els pitjors percentatges. 

–Espanya va a la presidència amb una gran expectativa. Tots els països 

europeus s’alegren que aquesta presidència, que és la del llançament del 

Tractat de Lisboa [una cosa així com la Constitució europea], estigui a 

càrrec d’Espanya. El nostre país té un gran prestigi. És gran, europeista i 

molt potent econòmicament. Espanya té una xifra d’atur important, però 

és molt potent. Té un nivell d’inversió a l’exterior enorme, tot i que ara, 

conjunturalment, pel pes que ha tingut la construcció, sigui el que més 

pateix. Espanya està al G-20, té molta autoritat en matèria econòmica 

per dirigir aquest canvi. Espanya està molt ben preparada. 

 

–¿Quines tres dates marcaria al calendari dels 180 dies de 

presidència? 

–El dia que s’aprovi la nova estratègia de creixement econòmic fins al 

2020; el dia que es llanci el servei diplomàtic europeu, amb més de 

6.000 persones, i les cimeres amb els Estats Units i amb els països 

d’Amèrica Llatina i el Carib.  

 

–Espanya assumeix la presidència just quan, per primera 

vegada en la història, Europa estrena president a temps 

complet, el belga Herman van Rompuy, de manera que la 

nostra visibil itat i el nostre pes serà molt menor. Ja és mala 

sort. 

–No, al contrari. Tindrem una gran responsabilitat històrica, perquè 

posarem en marxa aquestes noves institucions. Volem que Europa sigui 

forta, no és un problema de protagonisme. El meu homòleg francès, 

Pierre Lelouche, em va dir: «Espanya marcarà el camí». I és veritat. 



Espanya és la que marcarà el camí de la UE del futur, en l’economia, en 

els temes de drets, en la política exterior. Marcarà el camí que seguirà la 

UE durant anys. És la gran presidència.  

 

–¿En què es notarà que hi ha un Govern progressista al 

capdavant dels Vint-i-set? 

–No es tracta que sigui d’esquerres o de dretes. La política europea és 

de consens. L’important és que els objectius siguin europeistes. 

Nosaltres volem posar en marxa un Tractat de Lisboa que inclou la Carta 

de Drets dels Ciutadans Europeus. Si obrim la Carta, hi trobem: dret de 

protecció social, de negociació col·lectiva, dret del parat d’obtenir 

ajudes, igualtat entre l’home i la dona... Els drets humans són per se 

objectius progressistes. Volem posar en marxa la iniciativa popular: un 

milió de persones podran presentar una proposició de llei. Això és 

progressista. 

 

–Però això ja ho estableix el Tractat, com vostè acaba de dir. 

–Sí, però nosaltres volem aprovar el reglament que el posi en marxa. S’ha 

de dir, per exemple, de quants estats han de ser aquest milió de 

persones. També volem que Europa s’adhereixi al Conveni de Drets 

Humans. La presidència vol fer èmfasi també en la igualtat entre l’home i 

la dona. 

 

–¿Com ho faran? 

–Volem una ordre europea de protecció contra la violència de gènere. 

Voldríem posar en pràctica la directiva de no discriminació, que no es va 

poder aconseguir en l’anterior legislatura europea. Europa ha de ser el 

lloc on la gent tingui més drets i llibertats del món.  



 

–Mariano Rajoy assegura que recolzarà Zapatero en la 

presidència europea, perquè està en joc el «prestigi» 

d’Espanya. ¿Vostè s’ho acaba de creure? 

–No es pot dir que el PP tingui sentit d’Estat en política exterior, perquè 

la tracta igual que la interior. En la seva cultura política no existeix 

aquesta distinció, excepte en la presidència europea. El PP ha pensat, de 

forma raonable, que ningú entendria que fes oposició amb aquest 

assumpte. M’alegro que hagi arribat a aquesta conclusió.  

 


