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Recepció del cos consular amb motiu del Dia 
d’Europa 

Palau del Parlament, 10 de maig de 2019 

Degà i membres del Comitè Executiu del Cos Consular de Barcelona, membres del 

cos consular de Barcelona en general, secretari general de la Unió per la Mediterrània, 

representants de les institucions europees, secretari de la Mesa, amics i amigues, 

gràcies per ser avui aquí al Parlament de Catalunya en aquesta ja tradicional recepció 

amb motiu del Dia d’Europa, dia que ens sentim orgullosos de poder celebrar, i encara 

ens fa sentir més orgullosos que pugueu assistir a aquesta recepció i que, per tant, 

ens acompanyeu en un acte que és especial i molt significatiu per a nosaltres. 

En primer lloc, cedeixo la paraula a l’honorable senyor Lloyd Milen, cònsol general 

del Regne Unit a Barcelona i degà del cos consular a la capital. Senyor Milen, quan 

vulgui. 

--- 

Moltíssimes gràcies, senyor Milen. Bé, nosaltres coneixen perfectament la nostra 

història, la nostra història com a país, la nostra història col·lectiva, i saben 

perfectament, també, que durant la dictadura franquista, durant els quaranta anys 

de dictadura franquista, Europa era una esperança per als catalans i les catalanes. 

Hi vèiem un horitzó al qual ens volíem aproximar, un horitzó al qual volíem arribar.  

Avui ja fa més de trenta anys que Europa és una realitat de la qual formem part. En 

som membres actius i de ple dret. I, des d’aquesta perspectiva, continuem veient 

Europa amb la mateixa esperança, amb la mateixa vocació de futur. Alhora, però, 

com a part activa, som conscients que cal millorar aquesta Europa, que cal una 

millora constant no només de les institucions, sinó del concepte mateix, d’Europa. 

Això vol dir que som profundament europeistes, que som profundament creients en 

aquest horitzó d’esperança que és Europa.  

La pau, la democràcia, el progrés econòmic i la solidaritat són les idees que van 

impulsar la creació de la comunitat europea, i avui continuem tenint en aquesta 

comunitat un instrument imprescindible.  
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Són molts els reptes que la Unió Europea té per endavant per esdevenir més eficaç, 

més útil, més propera als ciutadans europeus. I en aquest sentit les eleccions del 26 

de maig són determinants. Són determinants per conèixer quina Europa vol la 

ciutadania europea. Què demana aquesta ciutadania a les institucions europees? Què 

demana al projecte que ens és comú a tots? 

Són unes eleccions, les del 26 de maig, que estic convençut que la ciutadania catalana 

plantejarà com a determinants per definir el futur d’Europa i en què, per tant, 

participarà activament. Som un poble amb profundes conviccions democràtiques, i 

entenem que votar és la millor manera de gestionar els conflictes i la pluralitat 

d’interessos que comporta la convivència en societat. 

En un context de retallada de llibertats, Catalunya continua defensant l’exercici dels 

drets fonamentals, Catalunya continua implicant-se amb tota la humilitat, però 

també amb tota la convicció, en la construcció d’una Europa fidel als seus principis 

fundacionals, sobre la base, per tant, del respecte dels drets humans.  

Permetin-me afegir a aquesta reflexió una referència concreta a vostès, els 

representants consulars. Vull aprofitar per agrair-los la seva tasca i recordar que 

Barcelona és una de les ciutats del món amb més representació consular. 

Concretament, la quarta. Una dada molt significativa. Els agraeixo no només la seva 

assistència avui aquí, no només la seva col·laboració constant i l’atenció que 

dispensen a aquesta institució que tinc l’honor de representar, sinó sobretot el paper 

que fan. Perquè constitueixen una garantia de diàleg i comunicació sense 

interferències entre Catalunya i els estats que representen. Vostès viuen de prop la 

nostra realitat, i saben que som un país de pau i solidari, un país que estima les 

llibertats, que estima la pluralitat, que estima la diversitat. Som europeus i som 

mediterranis. Som un país amb vocació de col·laborar i compartir un projecte de futur 

amb els nostres germans d’Europa, un projecte de futur que respecti sempre la 

llibertat i la igualtat.  

Brindem, avui, per Europa, pel Dia d’Europa. No només per aquest passat col·lectiu, 

sinó sobretot pels projectes de pau i progrés compartits per tots els pobles d’Europa 

i el món. 

Molt bon Dia d’Europa i moltíssimes gràcies. 


