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Maria Badia és l'única dona entre els candidats catalans a les eleccions 

europees. Persona de màxima confiança de Raimon Obiols, ara li toca 

ocupar el lloc del seu cap. Després de més de 30 anys vinculada a la 

política, per primera vegada encapçala una llista. 

 

--Que el president francès, Nicolas Sarkozy, s'hagi erigit en líder de la UE, 

¿significa que l'esquerra fa alguna cosa malament? 

--Sarkozy ha tingut protagonisme quan ha ostentat la presidència i ara 

està en hores baixes. És un home egocèntric i va gestionar bé alguna de 

les crisis. El seu interès responia més a França com a motor que a la Unió 

Europea. Líder, sí, a estones, però líder europeu, no. Precisament és el 

que ens falta. Amb el Tractat de Lisboa tenim aquesta nova figura de 

president del Consell Europeu que tindrà molt de poder. La seva elecció 



serà vital de cara a exercir aquest lideratge. Tenim una oportunitat, ha 

de ser el segon Jacques Delors. 

 

--¿Es refereix vostè a Felipe González? ¿Hi té possibilitats? 

--Hi té possibilitats i estic convençuda que ho faria molt bé perquè 

reuneix moltes de les condicions. Felipe González té molta experiència 

acumulada i ara té la llibertat suficient per exercir aquest lideratge. Miro 

cap al meu entorn europeu i em quedo amb ell. Ajudaria molt que fos ell 

l'elegit. 

 

--¿Com explica a l'electorat socialista que José Luis Rodríguez Zapatero 

hagi avalat la pròrroga de José Manuel Durao Barroso, l'últim supervivent 

de la foto de les Açores? 

--No he vist cap proposta formal del Govern de Zapatero. Les dues 

vegades que ha parlat d'aquest tema ha estat en presència de Durao 

Barroso. I en les relacions europees la diplomàcia és importantíssima. 

Entenc que el que ha dit Zapatero davant de Durao Barroso és que ha 

estat un bon president i que no tindria cap inconvenient que seguís en el 

càrrec. A més a més, aquesta continuïtat depèn del resultat electoral i 

els consensos posteriors. El que no m'imagino és el president del Consell 

i el de la Comissió de la foto de les Açores. Ni m'ho imagino ni ho votaria. 

 

--¿Tenir com a contrincant Alejo Vidal-Quadras mobilitza l'electorat 

socialista? 

--No sé si hi ajudarà, però jo preferiria no tenir-lo perquè permetria 

treballar amb més tranquil·litat al Parlament europeu. En aquest mandat 

ens hem passat la primera part intentant posar en marxa polítiques 

socials, amb l'oposició de conservadors i moltes vegades dels liberals. I 

els dos últims anys ens hem dedicat a frenar l'ofensiva de la dreta 



perquè no retallés aquestes polítiques socials, inclòs el multilingüisme. A 

més, preferiria no haver d'estar quatre anys més tractant de frenar 

l'intent d'erosió del Govern espanyol o del Govern català, que és al que 

es dedica el Partit Popular també a Europa. 

 

--¿Vostès pagaran el 7-J la soledat de Zapatero? 

--Aquesta soledat va començar al principi de la legislatura, quan va 

decidir que governava en minoria i que no feia pactes concrets. És 

veritat que el debat de l'estat de la nació ha estat difícil, però no tant 

per la soledat com per la crisi econòmica. Però la campanya irresponsable 

del PP, que boicoteja la resolució dels problemes, en aquests moments 

de crisi se li pot tornar en contra. 

 

--El seu rival de CiU, Ramon Tremosa, i el d'ERC, Oriol Junqueras, es 

presenten com a candidats independents. En canvi vostè és una dona de 

partit. ¿En aquests temps de desafecció això la pot perjudicar? 

--Junqueras potser és independent però Tremosa va estar 18 anys 

militant a Convergència. A l'hora de decidir o fer alguna cosa s'ha de 

comptar amb nosaltres o amb els populars. La resta són molt pocs... Per 

això, encara que parlem de Catalunya, estem parlant d'una majoria 

popular amb gent com Berlusconi o d'una majoria progressista que 

significa Zapatero i altres que compten amb un europeisme més que 

demostrat. 

 


