Nota de Premsa

El secretari del Govern es reuneix a Brussel·les amb destacats
responsables catalans de les principals institucions europees

L’objectiu del viatge és reforçar i impulsar les relacions de Catalunya amb la
Unió Europea

El secretari del Govern, Germà Gordó, es va desplaçar ahir fins a Brussel·les per
participar en una trobada amb destacats responsables catalans de les principals
institucions europees com són la Comissió Europea, el Consell d’Europa i el Parlament
Europeu.
La trobada, que va durar aproximadament dues hores, va tenir com a objectiu reforçar
i impulsar les relacions de Catalunya amb Europa. En aquest sentit, es van abordar
amb profunditat totes aquelles qüestions de màxim interès pel país relacionades amb
la Unió Europea i el Consell d’Europa, entre les que destaquen la necessitat de
recuperar prestigi de Catalunya a la UE, el compromís en la línia de l'
austeritat i el
rigor, la necessitat de xarxes transfrontereres i la urgència per Catalunya d’assolir el
pacte fiscal pels desequilibris financers de l’Estat que generen un greuge important
pels catalans.
Al vespre, Germà Gordó va aprofitar la seva estada a la capital belga per a participar
com a convidat en un col·loqui organitzat pel Casal Català de Brussel·les, l’Horitzó
Europa i Catalunya Empresa Oberta sota l’epígraf “El nou estatus a Europa”. El
col·loqui, molt participatiu i dinàmic, es va centrar entorn el paper que una nació com
Catalunya ha de tenir dins de la Unió Europea.
Aquest desplaçament s’emmarca en un dels eixos prioritaris de l’acció de Govern i que
respon a la voluntat de posicionar Catalunya com a actor de primer ordre en el marc
de la Unió Europea i, davant l’actual situació, a la de posar en valor la dimensió
europea de les polítiques i actuacions del Govern de Catalunya.

Secretaria del Govern. Departament de la Presidència
Plaça Sant Jaume 2-4
Barcelona 08006
Premsa 934024860
igarciaab@gencat.cat

