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ental”. Abans d’arribar a la sessió
plenària, el cas de la Marta Gumà ha
superat diversos filtres. En primer
lloc, el secretariat de la comissió va
determinar que hi havia motius per
acceptar a tràmit la queixa en consi-
derar que contenia elements que
afecten el dret comunitari. Posteri-
orment, els membres de la comissió
sol·liciten un informe a la direcció
general de la CE que correspongui, i
si convé, els mateixos eurodiputats
poden cercar més informació i fins i
tot “demanar a la CE mesures per
iniciar un procediment d’infracció
contra l’Estat responsable, que és
l’únic interlocutor vàlid per a la UE”,
explica David Hammenstein, eurodi-
putat dels Verds i un dels membres
de la comissió de Peticions que de-
terminarà si la Marta té raó i l’Estat
espanyol ha comès alguna infracció.

Un poder sobretot moral
El veredicte que emeti aquest orga-
nisme en cap cas podrà invalidar les
decisions adoptades per les autoritats
competents dels Estats membre, ja
que el Parlament Europeu no és una
autoritat judicial i no pot dictar sen-
tències ni revocar decisions dels tri-

bunals de justícia dels Estats, però
Hammenstein parla d’un poder més
moral: “Moltes vegades aconseguim,
sense haver d’arribar als tribunals eu-
ropeus, resoldre qüestions d’aboca-
ments de fàbriques, abusos urbanís-
tics, falta de transparència, etc., per-
què el mateix mecanisme
transparent de la comissió de Petici-
ons, davant de la llum i els taquígrafs,

actua com a pressió pública sobre
una institució local, autonòmica o es-
tatal. El fet que el mateix peticionari
tingui dret a parlar davant els eurodi-
putats, la Comissió Europea, la prem-
sa i l’opinió pública té un efecte de dis-
suasió interessant”. Tot i que no té ca-
pacitat punitiva, la comissió pot
sol·licitar a la CE que mantingui obert
un expedient sancionador o que es
doni per conclosa la investigació. Si
es tracta d’un assumpte molt impor-
tant, està autoritzada a organitzar

delegacions d’eurodiputats que viat-
gen al territori on hi ha el possible de-
licte per investigar sobre el terreny i
reunir-se amb els ciutadans que han
denunciat i amb les autoritats impli-
cades. El darrer viatge de David Ham-
menstein va ser al País Valencià, però
representants de la Generalitat va-
lenciana es van negar a donar expli-
cacions sobre els presumptes delictes
urbanístics al litoral valencià.

Un dret poc conegut
Malgrat que la comissió de Peticions
ofereix fil directe amb Europa, Ham-
menstein lamenta que se’n faci un
ús discret, tot just un miler de quei-
xes cada any. “Molta gent escriu di-
rectament a la Comissió Europea,
on la relació és només entre funcio-
nari i afectat, o bé al Defensor del
Poble europeu, que no té res a veure
perquè només atén assumptes sobre
les mateixes institucions europees”,
diu. Segons l’eurodiputat, el proble-
ma és que “potser no s’informa cor-
rectament el ciutadà dels mecanis-
mes que té a l’abast per queixar-se”,
una opinió que comparteix la Marta
Gumà, que va arribar a la comissió
de Peticions “per casualitat”. ■
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La comissió de peticions
permet que el demandant
exposi el seu cas davant la
premsa i la Comissió Europea
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El Papa va arribar ahir a la
nit (hora catalana) al Bra-
sil, després de dotze hores i
mitja de vol des de Roma.
Benet XVI inicia una visita
de cinc dies al Brasil, con-
vençut que el futur de l’Es-
glésia catòlica es decideix
en aquest país, on es con-
centra el nombre més alt de
catòlics del món: 155 mili-
ons. Es tracta del primer vi-
atge de Benet XVI al conti-
nent americà i, de fet, és el
primer cop en dos anys de
pontificat que el Papa surt
fora d’Europa, a excepció
de la visita que va fer el no-
vembre del 2006 a Ankara i
Efes, a la Turquia asiàtica.

Aquest és el sisè viatge
pastoral de Benet XVI, du-
rant el qual inaugurarà la V
Conferència General de
l’Episcopat Llatinoamericà
(Celam). Abans d’empren-
dre el seu viatge, el pontífex
va afirmar que havia estu-
diat detingudament la his-
tòria del Brasil i l’“evolució
de la fe catòlica” al país.

A l’aeroport de Guarul-
hos, proper a São Paulo,
Benet XVI va ser rebut pel
president brasiler, Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Poc des-
prés, el Papa es va despla-
çar fins al monestir de São

Bento (Sant Benet, en por-
tuguès), on s’allotjarà fins
dissabte. Molt a prop, l’es-
peraven centenars de per-
sones, a qui Benet XVI va
saludar i beneir des d’un
balcó protegit.

A més de mostrar-se in-
teressat per “les cultures in-
dígenes”, el Papa va expres-
sar el desig que Llatinoa-
mèrica esdevingui “un
continent exemplar on es

El Papa va ser rebut a l’aeroport per Inácio Lula da Silva,
president brasiler ■ JAMIL BITTAR

La xifra

6
viatges pastorals ha fet
Benet XVI en els dos primers
anys de pontificat. És el pri-
mer cop que surt d’Europa.

resolguin els grans proble-
mes de la humanitat”.
Benet XVI també es va
mostrar preocupat per
l’avenç de les sectes al con-
tinent i va afirmar que l’Es-
glésia ha d’oferir un camí a
les persones que tenen “set
de Déu”.

El papa Joan Pau II, a qui
els brasilers recorden com
João de Deus, va viatjar al
país tres cops, el 1980, el
1991 i el 1997, i va visitar
gairebé tots els Estats. ■


