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A Maria Badia la recordaran fotografiada al costat del clatell d'Alejo 

Vidal-Quadras al cartell electoral del PSC de les europees. Després d'una 

campanya tan agressiva contra la dreta de Barroso, "l'únic que era clar 

és que no podíem votar que sí", afirma. 

 

Vostè ja havia avisat: "Jo no formo part de la majoria 

socialista, a qui agrada Barroso". 

Ja el coneixem d'aquests cinc anys i no ha fet bé les coses. 

 

I l lavors per què no hi ha votat en contra, com ERC i ICV? 

Volíem votar-hi en contra, però la majoria dels socialistes europeus 

volien l'abstenció, així que hem preferit anar units i tenir més força. 

M'agradaria que els resultats electorals fossin diferents, però la dreta va 

guanyar les eleccions. Al Raimon [Obiols] i a mi ens ha semblat que 

abstenir-nos era la decisió coherent, ens sentim còmodes i tranquils. 

 

Com s'ho ha pres el PSOE ? 

Ja els ho havíem deixat clar en el seu moment, cadascú fa la seva 

campanya i la del PSC va ser molt agressiva contra la dreta, per a alguns 

fins i tot massa. I jo mateixa em vaig comprometre a no votar Barroso i 

en segueixo estant convençuda. Així doncs, l'únic que era clar és que no 

podíem votar que sí. 

 

 



Què en pensa del sí de Zapatero? 

Si els socialistes europeus haguéssim votat que no, Barroso ja no 

comptaria amb nosaltres i no faria cap esforç per posar més comissaris 

progressistes. I si li haguéssim donat el sí, no el podríem forçar més. 

Volem veure si compleix tot el que ens ha promès. La lluita contra el 

dumping social -que els treballadors cobrin el mateix salari vinguin del 

país que vinguin i siguin del gènere que siguin-. Volem una directiva marc 

dels serveis públics i una avaluació dels efectes socials de les decisions 

econòmiques aprovades a l'Eurocambra. Quan presenti la Comissió 

podrem votar-hi a favor o en contra, veurem quants comissaris 

progressistes té i en quines carteres.  

 


