,Benvolguts companys
Com a part de les mesures decidides pel Govern espanyol el passat divendres, he estat cessat com a
.Representant del Govern de la Generalitat davant la Unió Europea
Després d’haver treballat deu anys en diversos llocs de responsabilitat a la Comissió Europea, l’any
2015 vaig considerar que podia contribuir amb la meva experiència al progrés del meu país, en un
.moment difícil de sortida de crisi però alhora il.lusionador
Des del meu nomenament el gener de 2015, he servit la Generalitat de Catalunya i he representat el
.seu Govern amb la màxima professionalitat
És per mi un moment trist. Però en aquesta hora difícil de posar un punt, no vull deixar d’esmentar
la importància i l’excel.lència de la tasca que han dut i duen a terme els equips al càrrec dels afers
europeus. Durant aquests gairebé tres anys, hem estat presents i estat escoltats en els debats més
importants d’Europa, des de la crisi dels refugiats i el futur de la Política Europea de Veïnatge fins
al futur de la Política de Cohesió o la Política Agrària Comuna, per citar alguns exemples. Hem
estat presentats sovint com a exemple de bones pràctiques, com ara la nostra estratègia
d’especialització econòmica intel.ligent RIS3CAT o el portal de fons europeus “FonsUECat”. Hem
lluitat pel Corredor Mediterrani i hem defensat la posició de la Generalitat en expedients que
.afectaven àrees sensibles de la nostra economia
Per la Delegació de Brussel.les han passat desenes de tècnics de la Generalitat, empreses,
associacions, ONGs, estudiants i investigadors, experts, xarxes europees, funcionaris europeus i
nacionals... Cada dia ha estat un aprenentatge de la riquesa i del talent que hi ha al nostre país i de
.”les possibilitats que ens ofereix Europa al nivell més pràctic, el dels qui realment “fan Europa
A més de dirigir aquestes i tantes altres tasques importants per aixecar el país, projectar-lo a Europa
i apropar el millor de la Unió Europea al nostre territori i Administració, he assumit personalment la
representació del Govern davant institucions i altres actors europeus públics i privats en un moment
important de la història de Catalunya. Ho he fet amb lleialtat i insistint sempre en la força del diàleg
polític, un diàleg basat en el respecte com a motor de l’entesa i de la recerca de solucions
.pacífiques. Europa hauria de contribuir sempre a trobar solucions i fomentar el diàleg
Molts catalans se senten sovint decebuts per la Unió Europea. Però vull dir que Europa és nostra,
Europa som nosaltres també, els 7,5 milions de catalans. I per això hem de reivindicar amb fermesa
l’Europa que volem, una Europa diferent on els ciutadans i les nacions en siguin protagonistes, no
.actors secundaris
Estic convençut que els qui em seguiran en aquestes tasques ho faran amb tanta dedicació, lleialtat i
passió com ho he fet jo, o més. Trobaran una administració i uns equips excel.lents al servei d’un
.país que no té res a envejar a molts dels estats membres de la Unió
Amadeu Altafaj

