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2 PRESENTACIÓ

Estem en ple procés de debat del nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya. A la vegada, ara fa
vint-i-cinc anys va ser aprovat en referèndum
pels catalans i catalanes l’actual text. El present
número de la revista Nous Horitzons és un recull
de perspectives sobre tots dos processos. Parlar
del nou Estatut sense tenir en compte el perquè
de l’actual, les seves limitacions o les seves
virtuts seria un exercici potser incomplet. Hi
mancarien les claus que expliquen on som avui i,
sobretot, cap a on es vol anar.

Amb aquesta intenció, hem volgut que des de
dos punts de vista diferents, però
complemenatris es situïn les preguntes més
importants que ha de respondre l’Estatut. D’una
banda, les aportacions de persones que des de
l’àmbit acadèmic tenen una llarga experiència en
l’estudi i recerca de tot allò que fa referència al
marc jurídic i constitucional del qual es doten els
estats o, com en el cas de Catalunya, les nacions
sense estat. Aspectes que tenen a veure amb les
relacions de Catalunya amb el poder central, el
model territorial, el f inançament, el món
sòciolaboral o els nous drets.

En segon lloc, persones que en funció de la seva
responsabilitat al Parlament de Catalunya i al
Govern de la Generalitat ens defineixen la
proposta i els objectius de totes dues instàncies
pel que fa al nou Estatut. 

Totes aquests aspectes reflecteixen el moment
de canvi que vivim, les expectatives que s’han
creat i, en definitiva, l’oportunitat històrica que
se’ns presenta.

Finalment, fora del monogràfic dedicat a
l’estatut, a la secció Finestra Oberta, Enric Tello
col.labora en aquest número amb una reflexió
sobre una proposta de programa per
l’ecosocialisme. 

PRESENTACIÓ
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3PONÈNCIA

Des de la ponència

Jaume Bosch
Vicepresident d’ICV i diputat al Parlament de Catalunya

La ponència parlamentària encarregada de redactar
el nou Estatut de Catalunya es va constituir el mes de
febrer d’enguany. Els representants del grup ICV-EA
som: en Joan Boada, la Dolors Comas, en Jordi
Miralles i jo mateix. El mes de juny la Ponència va
acabar la primera part de la seva tasca: trenta-nou
entitats i institucions han aportat al llarg de vuit
sessions les seves propostes i reflexions sobre el
futur Estatut. Totes les intervencions, unes més
generals, d’altres més centrades en l’activitat de
l’entitat mateix, han estat interessants. Han
comparegut entitats com: els sindicats, l’Institut
d’Estudis Catalans, Òmnium Cultural, al costat
d’altres que reflecteixen nous moviments socials, com
organitzacions no governamentals, ecologistes o de
consumidors. Hi ha hagut una gran coincidència en
tres aspectes: el suport a un nou Estatut que permeti
augmentar de forma considerable l’autogovern de
Catalunya, la necessitat de blindar les nostres
competències enfront de la legislació estatal que ha
desnaturalitzat el contingut de bona part de matèries
que l’Estatut de 1979 atribuïa a la Generalitat, i la
conveniència de mostrar la relació entre l’autogovern
i la millora de la qualitat de vida introduint nous drets
de ciutadania i nous principis rectors de l’activitat dels
futurs governs.

Alhora, durant l’estiu la participació ciutadana va
entrar en una segona fase impulsada per la
Conselleria de Relacions Institucionals i Participació,
la de donar veu a tothom, recoll ir els seus
suggeriments i sensibilitzar la població sobre la
necessitat del nou Estatut. Han aparegut, a més,
experiències locals interessants com els fòrums
ciutadans de Molins de Rei o Sant Feliu de Llobregat.

>>
Cal ser agosarats. Les circumstàncies polítiques són ben

diferents de les de l’any 79. No vull pas dir que tot serà

fàcil, però la ponència no s’ha d’autocensurar.

<<
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DIAGNÒSTIC4

La ponència va decidir just abans de les
vacances d’agost la metodologia i l’índex del
nou text estatutari.  La darrera sessió del
mes de setembre ha servit per tancar la
primera lectura del Títol VII dedicat a les
relacions de Catalunya amb la Unió Europea.

Davant aquesta tasca em sembla necessari
reflexionar sobre tres perills que cal evitar: el
primer seria el de l’autolimitació. Cal ser
agosarats. Les circumstàncies polítiques són
ben diferents de les de l’any 79. No vull pas
dir que tot serà fàcil, però la ponència no s’ha
d’autocensurar. Opinions com les de Jordi
Porta, d’Omnium Cultural, de Josep Maria
Puig Salillas, de l’Institut d’Estudis Catalans, i
de l’exsecretari general del PSUC, Antoni
Gutiérrez Díaz, ens han recordat que el nou
text estatutari ha de ser ambiciós i tenir com
a fita un augment considerable de la capacitat
de Catalunya per autogovernar-se. L’índex
aprovat indica de forma clara que anem en
aquesta direcció. 

El segon perill seria la utilització partidista
del debat estatutari; l’absurda polèmica
engegada per CiU sobre l’ordre en què calia
abordar les matèries n’és un bon exemple.
Pot haver-hi persones que enfoquin la seva
redacció com una cursa per mesurar el grau
de nacionalisme. Seria un greu error. És
evident alhora que caldrà que el Parlament de
Catalunya aprovi de forma solemne les seves
posicions sobre la necessària reforma de la
Constitució de 1978: ICV pensa que és
imprescindible superar la tímida proposta
plantejada pel PSOE. Però vincular el nou
Estatut a les modificacions que pugui
experimentar el text constitucional ens
deixaria en mans del PP, que no és
imprescindible ni aquí ni a Madrid per canviar
l’Estatut, i retardaria el nou text fins d’aquí a
quatre anys.

També existeix un tercer perill: les presses.
Després d’anys i anys negant-se a modificar
l’Estatut, després de pactes amb el PP que
implicaven oposar-se a qualsevol pretensió de

reforma, el màxim líder de Convergència i
Unió afirmava que, en cas de governar la
seva coalició, el nou Estatut hauria estat
enllestit aquest mes de juny. L’Artur Mas
partia de dos errors: que no calia escoltar la
societat civil, procés que inevitablement
alenteix el calendari, i que la suma dels
quatre projectes presentats en el seu
moment per CiU, PSC, ERC i ICV era suficient
per donar lloc al nou Estatut, apreciació
totalment fora de lloc.

Cal que els partits polítics siguin més
modestos: les seves propostes varen ser útils
per  impulsar el debat, però els vint-i-cinc
anys de vigència de l’Estatut de 1979 ens han
ensenyat el valor inapreciable del rigor jurídic
que ha d’impregnar la nova redacció. El
blindatge de les competències exigeix, per
exemple, un redactat exhaustiu i precís que
faci impossible la laminació d’aquestes
competències per part de l’Estat mitjançant
lleis orgàniques o  bàsiques.

L’any 1980 la revista “Taula de canvi”
publicava una anàlisi jurídica d’urgència sobre
l’Estatut realitzada per un equip de joves
professors universitaris. Ja llavors s’advertia

>>
Pot haver-hi persones que enfoquin la seva redacció com una

cursa per mesurar el grau de nacionalisme. Seria un greu

error.

<<
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de les ambigüitats en la
distribució de competències que
permetien “una interpretació
centralista i conservadora” i
alhora “una interpretació
autonomista i progressista”. Els
professors Eliseo Aja i Antoni
Monreal afirmaven fa vint-i-
quatre anys que “la gran tasca
de tots els intel·lectuals i
especialistes de Catalunya és
ara la construcció d’un
instrumental teòric que acabi
imposant la interpretació
constitucional i estatuària més
d’acord amb les nostres
necessitats”.

Avui, i des de fa anys malgrat
l’actuació en sentit contrari de
l’Estat central, Catalunya
disposa d’aquell instrumental
teòric que l’any 80 es proposava
construir.

Alguns d’aquells professors són
ara consellers de la Generalitat o
eminents catedràtics. I el país
compta a les càtedres de Dret
constitucional, Dret
Administratiu o Ciència política,

o entre els lletrats del mateix
Parlament o els serveis jurídics
de la Generalitat, amb un
conjunt d’especialistes que han
d’aportar el rigor i la tècnica que
els membres de la Ponència
necessitem per realitzar de
forma correcte la nostra tasca.
Les aportacions realitzades i
anunciades pel director de
l’Institut d’Estudis Autonòmics,
Carles Viver Pi Sunyer, en són
un magnífic exemple. Per això la
decisió metodològica més
important adoptada per la
Ponència ha estat la d’abordar la
redacció de l’articulat en base a
les propostes elaborades per
l’Institut d’Estudis Autonòmics.

En paral·lel, el Departament de
Relacions Institucionals i
Participació HA ENGEGAT un
procés de sensibil ització,
mobilització i participació  que
ha de permetre que tota la
societat senti el nou Estatut com
a propi. Cadascú ha de jugar el
seu paper: la Ponència redactora
i el Ple del Parlament i també el

Govern de la Generalitat, els
especialistes en dret
constitucional i tota la
ciutadania. L’objectiu és ben
clar: disposar d’un nou Estatut
que elevi de forma determinant
la capacitat d’autogovern de
Catalunya i permeti als governs
de la Generalitat millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i
ciutadanes del nostre país.

<<

5PONÈNCIA

>>
L’objectiu és ben clar:

disposar d’un nou Estatut

que elevi de forma

determinant la capacitat

d’autogovern de Catalunya

i permeti als governs de

la Generalitat millorar

la qualitat de vida dels

ciutadans i ciutadanes

del nostre país.

<<
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6 DIAGNÒSTIC

PREÀMBUL
TÍTOL PRELIMINAR - DISPOSICIONS GENERALS

- La Nació Catalana 
- La Generalitat
- Els principis i valors estructuradors de l’organització política i

social.
- El territori de Catalunya
- La llengua catalana i les altres llengües oficials
- Els símbols: la bandera, l’escut i el senyal de la Generalitat;

l’himne nacional; la festa nacional
- La capital de Catalunya 
- Els principis d’organització territorial
- La condició política de català
- L’eficàcia territorial de les normes de la Generalitat

TÍTOL PRIMER - DELS DRETS I DEURES 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

- El marc internacional i constitucional
- La titularitat

CAPÍTOL II. ELS DRETS INDIVIDUALS

- Drets civils
- Llibertat personal
- Llibertat de consciència, opinió, expressió, càtedra, de religió
- Drets d’associació
- Drets a l’honor, intimitat
- Dret de reconeixement de l’exercici dels drets i llibertats de

la persona, sense distincions
- Drets de participació
- Drets de la infància i adolescència
- Dret al gaudi i accés al Patrimoni Natural
- Dret a la informació 
- Dret d’accés a la Societat de la Informació.
- Drets en l’àmbit lingüístic
- Drets en l’àmbit de les administracions públiques de

Catalunya
- Drets vitals
- Dret al reconeixement i a l’exercici en condicions d’igualtat,

dels drets i les llibertats de la persona, sense distinció, exclusió
o preferència per raó de naixença, d’origen ètnic, de gènere,
d’orientació sexual, d’estat civil, d’edat, de religió, de
conviccions polítiques, de condició social o de discapacitat

CAPÍTOL III. ELS DRETS SOCIALS

- Drets socials de la ciutadania 
- Dret al valor del treball
- De la vida social, econòmica i cultural
- De la lliure concurrència i els serveis públics
- Del benestar social

- De l’economia social de mercat i la iniciativa pública en
matèria econòmica

- Del dret a la preservació del medi natural
- Del dret a l’habitatge
- Del dret a la mobilitat sostenible
- Del dret a la cultura i al patrimoni cultural
- Del dret a l’ Educació i la recerca 
- Del dret a les tecnologies de la informació i de la

comunicació
- De la Protecció de la Salut
- De la Protecció de les dades de caràcter personal
- Del Foment de la Pau i la Cooperació al desenvolupament 
- Drets en l’àmbit dels serveis i assistència social
- Drets sociolaborals 
- De la protecció de les famílies
- Drets en l’àmbit del comerç i el consum
- De les polítiques d’acollida i integració de les persones

immigrants
- Dels ciutadans i ciutadanes d’origen català no residents a

Catalunya
- Dret a la recuperació de la Memòria Històrica

CAPÍTOL IV. ELS PRINCIPIS RECTORS DE LA POLÍTICA
SOCIAL I ECONÒMICA

CAPÍTOL V. LES GARANTIES DELS DRETS

CAPÍTOL VI. ELS DEURES

CAPÍTOL VII. LA CARTA DE DRETS I DEURES DELS
CIUTADANS

TÍTOL SEGON - DE LES RELACIONS AMB ELS
TERRITORIS DE PARLA I CULTURA CATALANA

- Els acords de col·laboració amb els territoris de l’antiga
Corona d’Aragó

- Els acords de col·laboració amb Andorra, amb la ciutat de
l’Alguer i amb els territoris de la Catalunya Nord

- La projecció exterior de la catalanitat

TÍTOL TERCER - DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA
CAPÍTOL I -  LA GENERALITAT
CAPÍTOL II - EL PARLAMENT 

- Les funcions del Parlament
- Els principis del sistema electoral
- Els òrgans del Parlament
- La iniciativa legislativa
- La potestat legislativa
- Les altres facultats del Parlament

PROPOSTA DE REFORMA DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
PROPOSTA D’ESTRUCTURA I D’ÍNDEX DE MATÈRIES 

Es tracta d’un document primordialment de síntesi dels dos textos presentats al sí de la Ponència, que procura respectar i harmonitzar-ne els continguts i
que, ateses les característiques formals i materials d’aquests, no s’ha d’entendre com una plasmació totalment acabada de l’estructura i l’índex de la reforma
estatutària, ja que la sistemàtica i les formulacions incloses no es poden considerar definitives ni es corresponen plenament amb les d’un text jurídic.
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7REFORMA

CAPÍTOL III -  LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

- L’elecció i l’estatut
- Les atribucions
CAPÍTOL IV - EL GOVERN

- El conseller primer: designació, estatut i atribucions
- Els altres membres del Govern: designació, estatut i

atribucions

CAPÍTOL V - LES RELACIONS DEL PRESIDENT I EL GOVERN
AMB EL PARLAMENT.

CAPÍTOL VI - ALTRES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT

- El Síndic de Greuges
- El Consell Consultiu
- La Sindicatura de Comptes
- La Comissió Jurídica Assessora
- El Consell de l’Audiovisual

CAPÍTOL VII - EL PODER JUDICIAL

- El Tribunal Superior de Justícia: Nomenament del President i
dels membres; funcions jurisdiccionals; relacions amb les
institucions de la Generalitat

- El Fiscal en Cap: nomenament; funcions; relacions amb les
institucions de la Generalitat

- El Consell Judicial de Catalunya: composició; funcions
- Les competències de la Generalitat: Mitjans materials i

personals al servei de l’administració de justícia; demarcació i
planta; sistema de justícia gratuïta; mecanismes arbitrals i de
mediació en la resolució de conflictes

- La justícia de proximitat

CAPÍTOL VIII - L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

- Els principis d’organització i  funcionament
- El caràcter d’administració ordinària 

CAPÍTOL IX - L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

- La garantia de l’autonomia local
- Els principis d’organització i funcionament
- Les competències

CAPÍTOL X -  L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA

CAPÍTOL XI - EL RÈGIM ESPECIAL DE LA VALL D’ARAN

CAPÍTOL XII - EL CONTROL DE LA GENERALITAT I DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

CAPÍTOL XIII - LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVES

CAPÍTOL XIV – ELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

- Els referèndums
- Les consultes populars

TÍTOL QUART - DE LA SEGURETAT

- La seguretat ciutadana
- La protecció civil
- La cooperació en matèria de defensa

TÍTOL CINQUÈ - DE LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT

Principis i disposicions generals

- Les matèries competencials
- Les potestats
- Les categories competencials
- Els criteris de connexió territorial
- La coparticipació en l’exercici de les competències de l’Estat
- La Comissió Mixta Estat-Generalitat de Transferències
- La Comissió Mixta Estat-Generalitat de Valoracions

Les competències per sectors materials

- Creació i organització de les institucions d’autogovern
- Règim jurídic, règim d’hisenda i d’organització de les entitats

locals i organització territorial.
- Dret Civil, penal, mercantil, laboral, administratiu, fiscal i

financer i processal, excepte en les matèries reservades a
l’Estat Espanyol 

- Legislació electoral i consultes populars
- Administració de Justícia i institucions penitenciàries
- Planificació, regulació i disciplina dels sectors econòmics
- Defensa de la lliure concurrència, control dels mercats i

protecció dels consumidors i usuaris
- Generació i distribució i comercialització de l’energia i

explotació d’altres recursos naturals
- Planificació i gestió de les infrastructures públiques, incloses

les telecomunicacions, tractament i difusió de la informació
- Instruments de cohesió i protecció socials del sistema

econòmic i règim de prestacions públiques i Seguretat Social
- Ordenació territorial general
- Preservació de l’equilibri del medi socioambiental
- La cultura, els béns culturals i els mitjans de comunicació
- La regulació de l’esport i la seva organització federativa 
- L’ensenyament
- La llengua
- El manteniment de la seguretat pública i la policia
- La funció pública
- Les notaries i registres públics
- Obres públiques que no siguin d’interès general
- Turisme i Fires internacionals
- Aigües i obres hidràuliques
- Caixes d’estalvis
- Propietat intel·lectual i industrial
- Fundacions i Associacions
- Cooperatives
- Crèdit, banca i assegurances
- Denominacions d’origen
- Règim local 
- Estadística
- Habitatge
- Recerca i política científica
- Agricultura, ramaderia i pesca

1050_nous horitzons  14/10/04  14:59  Página 7



8 DIAGNÒSTIC

- Indústria, artesania, pesos i mesures
- Expropiació forçosa
- Monts, aprofitaments forestals, espais naturals, zones de

muntanya
- Caça i pesca
- Universitats
- Menors i joventut
- Paisatge, Urbanisme
- Borsa, mercat de valors, centres de contractació de

mercaderies
- Règim jurídic de l’administració, procediment

administratiu, contractació
- Publicitat
- Corporacions de dret públic, col·legis professionals i

cambres
- Règim miner i energètic
- Sanitat, higiene i ordenació farmacèutica
- Mitjans audiovisuals
- Transports terrestres
- Joc
- Immigració
- Altres

TÍTOL SISÈ - DE LES RELACIONS DE LA GENERALITAT
AMB L’ESTAT I AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES

CAPÍTOL I -  LA COL·LABORACIÓ AMB L’ESTAT

- Els instruments de col·laboració i el  règim jurídic
- La comissió bilateral de cooperació Estat-Generalitat

CAPÍTOL II - LA PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS I
PROCEDIMENTS DE L’ESTAT

- Els senadors representants de la Generalitat
- La intervenció de la Generalitat- especialment a través del

Senat- en la designació dels membres d’institucions generals
de l’Estat (Tribunal Constitucional, Consell General del Poder
Judicial, Tribunal de Comptes, Consell Econòmic i Social)

- La intervenció de la Generalitat en la designació dels
membres d’organismes i agències les intervencions dels quals
afecten tot el territori espanyol (Banc d’Espanya, Agència
Tributària, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Comissió
del Sistema Elèctric Nacional, Comissió del Mercat de
Telecomunicacions, Agència de Protecció de Dades, Consell de
RTVE, entre altres)

- La iniciativa legislativa del Parlament de Catalunya davant
les Corts Generals

CAPÍTOL III -  LA COL·LABORACIÓ AMB LES ALTRES
COMUNITATS AUTÒNOMES

- Els instruments de col·laboració i el règim jurídic

TÍTOL SETÈ - DE LES RELACIONS DE LA GENERALITAT
AMB LA UNIÓ EUROPEA 

- El desenvolupament i aplicació del dret europeu
- La participació en òrgans  de col·laboració amb l’Estat
- La participació en el control del principi de subsidiarietat
- L’Oficina de la Generalitat davant la Unió Europea
- La consideració de Catalunya com a circumscripció

electoral europea
- Les relacions del Parlament de Catalunya amb el Parlament

Europeu
- La incorporació de la Generalitat a la representació

permanent d’Espanya davant la Unió Europea
- La participació del Govern de la Generalitat en els òrgans

de govern de la Unió Europea
- L’accés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea

TÍTOL VUITÈ - DE L’ACCIÓ EXTERIOR DE LA
GENERALITAT 

- La participació de la Generalitat en l’elaboració de tractats
internacionals

- Les Oficines de la Generalitat a l’exterior.
- La presència de Catalunya en organismes internacionals
- Les relacions de Catalunya amb el Consell d’Europa
- L’actuació de la Generalitat en l’Euroregió de l’Arc

Mediterrani Occidental
- La cooperació transfronterera i interregional
- La cooperació al desenvolupament

TÍTOL NOVÈ - DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT.

- La cessió de tributs estatals a la Generalitat
- La potestat normativa
- La potestat per crear tributs propis 
- L’Administració tributària
- La Comissió Mixta
- L’autonomia de despesa
- El finançament dels ens locals
- El patrimoni de la Generalitat
- Els pressupostos i la hisenda de la Generalitat
- L’emissió de deute públic de la Generalitat

TÍTOL DESÈ - DE LA REFORMA DE L’ESTATUT

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES I FINALS

<<
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En l’actual procés de
reforma de l’Estatut no
sembla pertinent centrar ni
condicionar l’abast polític en
la inclusió o no del terme
“autodeterminació”, ja sigui
en el preàmbul ja sigui en
l’articulat. No és aquesta la
qüestió. El que es planteja
en les actuals circumstàncies
polítiques, radicalment
diferents a les que vivíem
abans del 14 de març,  és la
possibil itat de millorar
substancialment el marc, les
competències i els mitjans
de l’exercici de l’autonomia
política a Catalunya. Aquesta
sí que és la qüestió, i hem de
posar tota la intel.ligència i
habilitat polítiques  per
aconseguir-ho.

Això no treu força a dos
fets que vénen de molt
abans d’aquesta reforma i
que, sense dubtes, la
sobrepassen. Des dels seus

orígens el catalanisme ha
partit del fet nacional català
i de la seva voluntat
d’autogovern. I per a molts
catalanistes, que s’afirmen
nacionalistes, nació i
autodeterminació són dos
conceptes mútuament
interdependents. Cal dir que
no els falta raó en una època
marcada sota l’hegemonia
del nacionalisme.  El
problema és que no
s’autodetermina la nació que
vol sinó la que pot fer-ho.
En aquest punt, qualsevol
estat, inclosos els
democràtics, han mostrat
una nul.la comprensió. Ara
bé, aquesta dificultat
pràctica per a les nacions
sense estat  no els treu raó
teòrica a l’hora de defensar
el dret d’autodeterminació.
Perquè no es pot negar a les
nacions sense estat uns
principis que sí fonamenten

els actuals estats nacionals,
com per exemple la
sobirania nacional des d’on
es legitimen els poders
públics. Al meu parer, i
mentre el nacionalisme sigui
la ideologia dominant com a
model i fonamentació del
sistema d’estats nacionals,
no hi ha cap raó per
considerar inalterables les
delimitacions territorials dels
estats i, alhora, no hi ha cap
raó per negar a tota nació el
seu dret (i possibilitat) a ser
estat, si aquesta és la seva
voluntat política.

Tanmateix, el procés de
democratització a molts
estats que s’ha produït en
els darrers 30 anys junt
amb els canvis en la política
internacional, en el context
d’un veritable inici d’una
nova època, fruit de la
revolució tecnològica i de la
societat del coneixement,

L’autodeterminació
“no” és la qüestió

Miquel Caminal
catedràtic de Ciències Polítiques de la UB

>>
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<<
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ens obre un futur molt incert
en el qual són possibles
diverses opcions, des de
l’accentuació dels nacionalismes
d’estat davant dels conflictes
territorials, fins a la
democratització de la política
internacional i l’ús de la llei i
del pacte com a vies de
resolució dels conflictes en
general, i dels conflictes
nacionals en particular. Cal
recordar, també, que la
història ens diu que
l’autodeterminació d’una
nació depèn de tants factors
externs, és a dir
internacionals, que molt
sovint el “factor intern” que la
paraula implica queda
sobrepassat i instrumentalitzat
per potències interessades. A
partir d’aquesta constatació, i
ens els propers anys, a
diferència de dates històriques
passades, com el 1918 o el
1989 que van generar
“processos autodeterminadors”,
no és previsible un marc
internacional favorable a
opcions secessionistes. Més
aviat els estats estan tancant
files. I, fins i tot, en processos

d’unió supraestatal, com és el
cas de la Unió Europea,
aquells són clarament
reticents al reconeixement
institucional de la seva pròpia
diversitat nacional i regional,
com ho palesa la Constitució
europea. 

Aquest és el probable
ambient polític internacional i
europeu que viurà la
Catalunya dels anys vinents.
D’aquí no s’ha de deduir que
no hi ha res a fer, sinó que cal
defensar els drets nacionals
de Catalunya dins dels nous
horitzons que permet el
desenvolupament de la
democràcia pluralista i el
federalisme plurinacional. El
repte que planteja la
democràcia és la possibilitat i
la capacitat de fer ús de la
negociació i del pacte per a la
resolució dels conflictes. La
democràcia no és un sistema
polític d’una sola estació o
graduació. És un sistema
polític que admet millora en la
seva qualitat. En aquest sentit
totes les democràcies que
avui hi ha al món són de
moderada, o molt moderada
graduació. Totes són
millorables, i no n’hi ha cap
que hagi arribat a l’estació
final. Però, convé defensar i
cuidar el que ja s’ha
aconseguit, perquè ha costat
tant viure en un sistema
democràtic que la primera
exigència per a tots els
demòcrates és respectar les
regles democràtiques que
voluntàriament ens hem
donat. Les ruptures
unilaterals, com les
imposicions unilaterals,
erosionen la democràcia. Així,
en temps de democràcia, els
conflictes nacionals han de
buscar solucions federals i no
imposicions nacionalistes
unilaterals. Després de patir
una legislatura (2000-2004)
d’aquestes imposicions

continuades i d’autoritarisme
prepotent per part del Partit
Popular, pren un especial
valor la protecció de la
democràcia i la necessitat de
fomentar una cultura
democràtica.

Aspectes claus de la cultura
democràtica són la tolerància
i el pluralisme. En aquest
sentit, s’ha de reconèixer que
l’Estat Autonòmic ha
representat un salt qualitatiu
de gran transcendència  per a
la comprensió de l’Espanya
plural, l ’Espanya de les
nacionalitats i de les regions,
l ’Espanya de la diversitat
cultural i l ingüística. La
institucionalització i
normalització de l’autogovern
a les disset Comunitats
Autònomes ha capgirat la
tradició centralista i centrípeta
de l’Estat espanyol. El
catalanisme ha tingut molt a
veure en aquesta democratització
territorial de l’Estat; perquè el
catalanisme, des d’Almirall a
l’actualitat, ha tingut un paper
precursor i impulsor d’aquesta
Espanya plural que es
reconeix en la diversitat. 

Però, també és cert que
l’Estat Autonòmic ha sofert
pals a les rodes  ja des
d’abans de constituir-se, en
plena transició democràtica.
En el procés constituent, i
després en el mateix
funcionament de l ’Estat
Autonòmic, ha estat constant
la pressió perquè no s’anés
més enllà d’una
d e s c e n t r a l i t z a c i ó
administrativa, o bé d’un estat
unitari organitzat en províncies
i regions. L’autonomia política,
reconeguda i garantida per la
Constitució, no ha tingut el
desenvolupament que es
correspon a tot estat
compost. I la diversitat
nacional, que forma part de la
plural identitat d’Espanya, ha
quedat entre relegada i
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soterrada. Espanya és diversa nacionalment i
culturalment, o no és. De la mateixa manera,
només un desenvolupament sense pors de
l’autonomia política pot significar un inici del final
dels conflictes nacionals a Espanya. Els que sempre
posen obstacles al reconeixement de la pluralitat i
de l ’autonomia política haurien d’acabar
comprenent que l’Estat Autonòmic ha fet més per la
unitat d’Espanya que dècades de sistemes
centralistes, els quals han estat font de divisió i de
confrontació. És d’aquesta manera que el
desenvolupament de l’Estat Autonòmic, com a Estat
compost, no pot tenir altre resultat que un major
sentit de pertinença a Espanya, com a comunitat
política plurinacional i multicultural.

Per tant, la reforma de l’Estatut es fa sobre la
base de la necessitat de continuar un procés obert
per la mateixa Constitució espanyola de 1978, en
transformar el model territorial de l’Estat i donar
pas a la construcció d’un Estat Autonòmic, com
estat compost fonamentat en l’autonomia política
de les nacionalitats i regions. No es tracta de tornar
a cap punt zero, sinó de seguir el camí en curs
mitjançant la millora de l ’autogovern i el
reconeixement de les competències que es
corresponen amb la condició nacional de Catalunya.

Això és concreta en el fet que els poders de la
Generalitat han de poder prendre decisions
polítiques sobre matèries tan diverses com:
l’urbanisme, el comerç interior, l’agricultura,
l’habitatge, la indústria, les comunicacions interiors,
la seguretat, etc. sense la permanent i creixent
limitació del marc autonòmic per part dels poders
centrals de l’Estat. Això vol dir que en matèries tan
singulars per la condició nacional de Catalunya com
la cultura, l’educació, la llengua i la comunicació, ha
d’haver-hi un  respecte i emparament a llur
atribució exclusiva a la Generalitat. Això vol dir que
la Generalitat ha de poder gaudir d’una hisenda
efectivament autònoma, equivalent al concert
econòmic. Això vol dir que la Generalitat ha de tenir
assegurada la seva representació, i la de Catalunya,
a la Unió Europea i en la política exterior, en tot el
que es refereix a les seves competències. Això vol
dir que el Poder Judicial ha d’adequar-se
territorialment a l’Estat Autonòmic entès com estat
compost. I, en resum de tot plegat, la Generalitat
de Catalunya ha de tenir l ’autonomia que li
correspon, amb els correponents poders legislatius,
i com Administració única amb els recursos
financers necessaris, per tal de servir els drets dels
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  Perquè
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l’autonomia política no és solament una qüestió
de drets nacionals, és també i per damunt de
tot, una millora de la qualitat de la democràcia
al servei de la ciutadania.

Per assolir aquests objectius de la reforma, o
els que acabi aprovant el Parlament de
Catalunya, cal la unitat de totes les forces
catalanistes. Cal més: la responsabilitat de
cadascuna d’elles a saber posar el consens i
l’interès nacional de Catalunya per davant  dels
seus interessos de partit. Estem vivint una
etapa en la qual s’ha de demostrar la maduresa
de les forces democràtiques catalanes i
espanyoles en fer possible l ’ampliació de
l’autonomia catalana en el marc constitucional i
respectant els procediments de reforma fixats
pel mateix Estatut vigent. Aquesta maduresa
implica capacitat de negociació i de pacte,
primer al Parlament de Catalunya i després a les
Corts Generals. Els partits nacionals catalans no
podran acceptar una reforma que deixi
pràcticament les coses tal com estan. Això
obliga especialment el PSOE i el govern de J.L
Rodríguez Zapatero a assumir el repte de fer de
l’Estat Autonòmic un veritable estat compost
amb la flexibilitat necessària per integrar les

asimetries nacionals. Si es fa aquest esforç,
caldrà la contrapartida dels partits nacionals
catalans d’acceptar responsablement quin és
avui el context polític que delimita l’abast i
l’ambició de la reforma estatutària. 

Així doncs, posem tot l’esforç a negociar i
pactar un nou Estatut manifestament millor que
el vigent. I no deixem que se’ns escapi la
reforma per la via de discussions nominalistes
que tant agraden als nacionalistes del centre.
No els donem excuses ni raons per escapar-se
d’estudi. Posem l’accent en el pacte federal, en
la tossuda negociació, en la defensa de
l’autonomia política que ens correspon en el
marc d’una Espanya plurinacional. Aquest és el
camí cap a l’èxit de la reforma.

<<
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S’ha dit que el procés d’integració europea ha
patit, des dels seus inicis, una “ceguera regional”.
Certament, els estats són els actors bàsics que han
participat en la creació i en la presa de decisions de
les Comunitats europees primer i de la Unió
Europea més tard. Això no significa que les
institucions europees no hagin recollit la veu
d’altres actors. El Parlament europeu es va crear
per representar els ciutadans i la Comissió europea
té una important tradició de negociació i consulta
amb tota mena d’entitats, entre elles les regions,
especialment en l’àmbit de determinades polítiques
comunitàries, com la política regional. Amb tot, es
pot afirmar que la construcció jurídica i institucional
europea, amb una visió molt pròpia del dret
internacional, ha considerat l’estat com un tot,
sense ficar-se en el repartiment i l’organització del
poder a l’interior d’aquest estat i ha tingut en
compte, per tant, que la possible existència
d’entitats regionals i els seus poders eren una
qüestió purament interna.

Amb la creació de la Unió Europea pel Tractat de
Maastricht va semblar que la realitat regional
adquiria un reconeixement en l’àmbit europeu. És
en aquest moment, a començaments dels anys
noranta, quan es crea el Comitè de les Regions, un
organ format per representats de les regions i
també dels poders locals, i que té una funció
consultiva. També és en aquest moment quan
s’introdueix al Tractat l’anomenat “principi de
subsidiarietat”, amb el pretès objectiu  de
reconèixer que el nivell òptim per adoptar decisions
és aquell més proper als ciutadans, i que el nivell
més centralitzat només ha d’actuar quan realment
la seva acció sigui més eficaç que la dels nivells
inferiors ailladament. Val a dir, però, que tal i com
ha estat regulat en el Tractat, aquest principi

només regula la distribució competencial entre els
estats i la Unió europea, sense tenir cap efecte en
el respecte de les competències de les entitats
regionals. Malgrat aquestes insuficiències, alguns
van considerar positives aquestes iniciatives del
Tractat de Maastricht, entenent que es tractava
d’un primer pas que reflectia un canvi d’actitut
envers la realitat regional que en el futur s’aniria
desenvolupant. 

Malauradament, la realitat no els ha donat la raó.
Tot i que el Tractat d’Amsterdam primer i el de Niça
després han aportat alguns canvis, tant respecte al
principi de subsidiarietat com al Comitè de les
Regions, cap d’ells ha anat amb el sentit de satisfer
les aspiracions de les regions. Pel que fa al principi
de subsidiarietat, s’ha introduït en el Tractat un
Protocol que especifica amb major detall les
condicions de la seva aplicació, però segueix limitat
a la relació entre les institucions europees i els
estats. Respecte al Comitè de les Regions, malgrat
algunes millores de tipus tècnic, no s’ha alterat ni
la seva doble representació, regional i local alhora,
ni tampoc s’ha modificat la seva funció
exclusivament consultiva.

El Tractat, que pretén establir una Constitució
europea, si algun dia entra en vigor, tampoc fa que
les entitats subestatals millorin les coses. L’article
I-5 estableix: “La Unión respetará la igualdad de
los Estados miembros ante la Constitución, así
como su identidad nacional, inherente a las
estructuras fundamentales políticas y
constitucionales de estos, también en lo referente a
la autonomía local y regional. Respetará las
funciones esenciales del Estado, especialmente las
que tienen por objeto garantizar su integridad
territorial, mantener el orden público y
salvaguardar la seguridad nacional.” La primera

>>
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<<

Catalunya a Europa
Montserrat Pi Llorens
Professora de Dret Internacional Públic de la UAB
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frase es pot entendre com la tradicional
neutralitat de la Unió Europea respecte a
l’organització de cada estat, inclosa
l’organització territorial. De fet, el respecte a
la identitat nacional dels estats ja està recollit
ara en l’actual Tractat de la Unió Europea. La
segona frase, en canvi, representa una
novetat i no precisament en la línia de la
neutralitat o del reconeixement d’un possible
dret a la autodeterminació, sinó tot el
contrari. No és casual que el principal valedor
d’aquesta redacció fos l’anterior govern
espanyol del Partit Popular. 

A banda d’aquesta declaració de principis, el
nou Tractat constitucional també introdueix
alguns canvis pel que fa al principi de
subsidiarietat i al Comité de les Regions, però
una vegada més les regions no hi surten gaire
ben parades. La novetat respecte al principi
de subsidiairetat consisteix en un mecanisme
de control polític d’aquest principi previ a la
decisió final. És a dir, quan la Comissió fa una
proposta de llei europea, es dóna un termini
de sis semanes perquè els parlaments de
cada estat examinin la proposta i, si
consideren que vulnera la subsidiarietat,
presentin un dictamen. Malgrat diverses
peticions que aquesta capacitat de control es
fes extensiva també als parlaments d’aquelles
regions que tenen competències legislatives, i
que per tant es poden veure afectades per
l’acció de la Unió Europea, aquesta possibilitat
s’ha deixat, una vegada més, en l’àmbit
intern. El Tractat diu textualment: “Incumbirá
a cada Parlamento nacional o a cada cámara
de un Parlamento nacional consultar, cuando
proceda, a los Parlamentos regionales que

posean competencias legislativas”. També es
preveu la possibilitat d’un control jurídic
posterior: en cas que aquest control preventiu
no tingui resultat i un parlament estatal
consideri que s’ha adoptat una legislació
contrària al principi de subsidiarietat, el
govern presentarà en el seu nom un recurs
davant del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea. Aquesta possibilitat no està oberta
als parlaments regionals, però a canvi se li
dóna legitimitat per fer-ho, al Comitè de les
Regions. No costa gaire de veure que no és el
mateix que el Parlament de Catalunya pugui
defensar directament les seves competències
que aconseguir que la seva opinió sigui
compartida per una majoria en el Comitè de
les Regions.

Tenint en compte tot això, sembla clar que
la batalla per una més gran participació de
Catalunya a la Unió Europea s’ha de donar en
l’àmbit intern, en l’àmbit de l’estat espanyol.
D’aquí la importància de l’actual reforma de
l’Estatut i de la Constitució. Resulta
comprensible que en el moment de la seva
redacció, a finals dels anys setanta, no es
tingués en compte la qüestió europea. Però
ara, quan ja gairebé fa vint anys que l’estat
espanyol forma part de la Unió europea, és
indefugible regular al màxim nivell jurídic
totes les qüestions que aquesta realitat
planteja. 

En alguns àmbits, n’hi haurà prou amb
recollir a nivell estatutari el que ha estat la
pràctica i el que ha establert la jurisprudència
constitucional al llarg d’aquests anys. Aquest
és el cas, per exemple, de l’execució del dret
comunitari. A hores d’ara ja està consolidat
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que Catalunya és competent per
executar aquelles normes de dret
comunitari que entren dins del seu
camp competencial per raó de la
matèria. L’Estatut ho ha
d’explicitar. Igualment l’Estatut ha
de recoll ir que Catalunya és
membre del Comitè de les Regions
i que estableix relacions de
coordinació amb altres comunitats
territorials europees.

En altres qüestions, la reforma
estatutària pot ser l’ocasió per
donar un pas endavant. Aquest és
el cas de la participació de
Catalunya (i la resta de
Comunitats Autònomes) en la
presa de decisions europees, ja
que els mecanismes existents
actualment resulten insuficients. El
punt de partida ha ser el
reconeixement que, en el seu
àmbit competencial, Catalunya ha
de participar en la presa de
decisions. Aquesta participació pot
revestir dues formes. En primer
lloc, pot ser una intervenció
indirecta, és a dir, qui participa
directament en les institucions
europees és l’estat espanyol, però
la posició que representa té en
compte la posició de Catalunya. La
via més lògica per articular
aquesta participació és sense cap
dubte el Senat, i per tant cal
demanar la reforma de la
Constitució perquè també en
l’àmbit europeu el Senat pugui ser
la institució on la veu de les

comunitat autònomes es faci
sentir. 

En segon lloc, també caldria
pensar en la possibilitat d’una
participació directa, en
determinats supòsits, al Consell de
la Unió Europea. Aquesta és un
pràctica coneguda en altres estats,
com ara Alemanya. Cal dir que, de
tota manera, el dret comunitari no
permet una participació regional
per tal de defensar només els
interessos d’una regió, sinó que el
Consell està format per
representats dels estats, amb
independència de que siguin
membres d’una comunitat
autònoma o un membre del
govern de l’estat. Per tant, el que
importa és que hi hagi una
participació autonòmica en la
delegació espanyola en el Consell.
Donat que la representació que
exerciria el membre del govern
autònomic seria de tot l’estat, el
Senat, una vegada més, pot ser
clau per coordinar les diferents
comunitats autònomes. Caldrà
vetllar, també, perquè en la
definició de la posició de Catalunya
respecte a les qüestions europees,
l’exercici de representació que
pugui dur a terme el govern de la
Generalitat no suposi minvar els
poders del Parlament de
Catalunya.

És especialment important
regular la qüestió del control de
subsidiarietat, donat que la Unió

europea impedeix una participació
directa dels parlaments regionals
en aquest procés, com hem dit
abans. Cal, doncs, establir amb
claretat que el Parlament Espanyol
té l’obligació de transmetre al
Parlament de Catalunya totes les
propostes de llei europea que
afectin a les seves competències.
En cas que el Parlament Català
consideri que la proposta europea
vulnera el principi de
subsidiarietat, el parlament
espanyol ho haurà de recullir i
elevar a la Comissió europea el
dictamen corresponent. De la
mateixa manera, caldria establir
un mecanisme per tal que si una
comunitat autònoma creu que la
normativa ja aprovada vulnera el
principi de subsidiarietat, pugui
instar al govern de l’estat a
presentar un recurs d’anul.lació en
el seu nom, donat que ella no ho
pot fer directament.

En definitiva, es tracta d’adoptar
les mesures necessàries per tal de
garantir que el procés d’integració
europea no impliqui, a la pràctica,
una retallada de la capacitat
d’autogovern de Catalunya en els
àmbits que li són propis.

<<
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L’estat de les autonomies
25 anys després

Ferran Requejo
Catedràtic de Ciència Política de la UPF

>>
Del període

constituent dels anys

setanta del segle

passat no va sorgir

cap "solució

constitucional"

definida de la qüestió

nacional de l'estat

<<

Han transcorregut més de
vint-i-cinc anys des de
l’aprovació de la Constitució
de 1978. Un text que, entre
altres finalitats, va néixer
amb la voluntat d’establir un
model territorial que
canalitzés l’acomodació del
pluralisme nacional espanyol
a través del reconeixement
d’uns autogoverns
històricament reclamats,
sobretot, a Catalunya i al
País Basc. Òbviament, avui
sabem molt més sobre les
llums i les ombres que
ofereix aquest model
constitucional que quan
varen aprovar-se la
Constitució i els Estatuts
d’Autonomia. Es tracta d’un
tema complex que inclou
molts factors i matisos
diferents. A continuació
destacarem alguns elements
crítics que mostra el
desenvolupament de
l’anomenat Estat de les
Autonomies. 

1. Un disseny territorial
deficient 

D’entrada cal fer una
valoració positiva i la
constatació d’un fet una
mica paradoxal. Per més
que s’hagi repetit, crec que
cal començar assenyalant
l’avenç històric que suposa
l’Estat de les Autonomies –i
la Constitució que
l’emmarca- en un estat que

tradicionalment ha mostrat
un balanç bastant pobre en
termes liberals, democràtics
i en el reconeixement
d’autogoverns durant quasi
tota l’època contemporània.
Es tracta d’un model que ha
permès sortir inequívocament
d’un estat autoritari i molt
centralitzat. Tanmateix, això
ni impedeix constatar que,
després d’un quart de segle
d’existència, és precisament
al País Basc i a Catalunya,
és a dir, en aquelles
nacionalitats en què es volia
acomodar en primera
instància durant la transició,
on sorgeixen més veus
d’insatisfacció i de decepció
sobre el que ha vingut a
parar el model autonòmic. 

Tal com s'ha dit
abastament, del període
constituent dels anys
setanta del segle passat no
va sorgir cap "solució
constitucional" definida de la
qüestió nacional de l'estat,
senzil lament perquè
aleshores l ’acomodació
d’aquesta última no estava
políticament resolta. D'aquí
que la Constitució de 1978
no creés cap model
d'organització territorial i
restés fonamentalment en
una mena de "llei de
procediment per a la
descentralització" que
permetia diversos
desenvolupaments. El cert
és que l'opció per la
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generalització de les preautonomies i el seu
elevat nombre final han condicionat fortament
l'evolució posterior del sistema autonòmic.
Aquesta continua essent una qüestió no ben
resolta i constantment present i neuràlgica del
debat polític.

Al meu entendre, la principal deficiència
estructural de l’estat de les autonomies no són
les seves limitacions, que també n'hi ha, com
a model de descentralització, sinó el fet que
no permet, i fins i tot impedeix, una re-gulació
eficaç de la pluralitat nacional espanyola. En
l’històric “problema regional” aquests dos
aspectes havien quedat sempre per resoldre.
Pot dir-se que, malgrat les seves limitacions,
l’estat de les autonomies posa unes bases per
a solucionar la descentralització, però està
lluny de solucionar l ’acomodació de la
plurinacionalitat. L’estat de les autonomies és
un model presidit per una lògica més
“regionalitzadora” que genuïnament federal.
Es tracta d'un model que resulta més “obert”
per indefinició que per una finalitat explícita.
Però, en qualsevol cas, des-centralitzar un
estat no és el mateix que acomodar o articular
les dife-rents identitats nacionals que conviuen
en el seu interior. En aquest cas, “autogovern”
no equival només a “més competències”.
Podríem augmentar la llista d'aquestes últimes
i, malgrat tot, podria ser que continués
persistint la “incomoditat” de les identitats
nacionals minoritàries pel fet de no haver-se
es-tablert, de manera efectiva i concreta, un
reconeixement i un desenvolupament amplis
de la seva especificitat nacional. Aquest és el
cas, per exemple, de l'actual situació del
Quebec en relació amb el Canadà. Malgrat que
la federació canadenca és un estat més
descentralitzat que l’Espanya autonòmica,
l’acomodació constitucional del Quebec
segueix essent un tema recurrent del debat
polític canadenc.  

Aquesta regulació deficient del fet
plurinacional no impedeix valorar positivament
la manera com la Constitució espanyola de
1978 regula d’altres aspectes, com el
reconeixement i mecanismes de garantia dels

drets de ciutadania (civils, polítics i socials), o
bona part de l’entramat institucional. En
termes generals, crec que va ser un bon acord
per deixar definitivament enrere la dictadura i
els aspectes més retrògrads de la cultura
política espanyola. I va ser-ho sobretot si no
oblidem el context en el qual es va produir la
transició en la segona meitat dels anys setanta
del segle passat: un procés de reforma política
dirigida per élits sorgides del franquisme, amb
amenaces latents de cops militars, amb manca
d'una cultura democràtica de la negociació per
part dels actors polítics, amb una debilitat de
les forces de l’oposició -tant de les d'àmbit
estatal com de les nacions minoritàries-, etc.
Per primera vegada, amb l’excepció de la
inestable experiència republicana dels anys
trenta, la Constitució de 1978 ha permès
situar l’Estat espanyol de manera inequívoca
en el grup de les democràcies l iberals
occidentals, ha possibilitat la integració en la
Unió Europea, ha permès desenvolupar un
estat de benestar, i ha conduït a la
modernització de la societat i de les mateixes
estructures de l’estat. 

Tanmateix, malgrat tots aquests i altres
mèrits que mostra el currículum de la
Constitució actual, amb la mateixa fermesa
pot afirmar-se que no és una bona constitució
per acomodar una democràcia plurinacional. El
fet és que no reconeix el pluralisme nacional
present en l’estat espanyol, i, a mes a més,
dilueix la regulació d'aquest pluralisme en una
mera descentralització generalitzada i
uniformista. És un text que, en relació amb la
plurinacionalitat, ja va néixer amb elements
molt limitadors, tant pel que fa a la dimensió
del reconeixement d'aquella plurinacionalitat,
com pel que fa a la dimensió de l’autogovern
de les nacions minoritàries (Catalunya, País
Basc i Galícia). Aquests dos aspectes són
difícilment resolubles des de les premisses,
bàsicament “regionals”, des de les quals es va
establir el model autonòmic. Malgrat
l’indiscutible avanç que representa l'estat de
les autonomies en relació amb models
territorials anteriors, la regulació autonòmica

>>
La Constitució actual no és

una bona constitució per

acomodar una democràcia

plurinacional.

<<
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actual pot ser considerada una estació intermè-dia
en el camí vers un reconeixement i un autogovern
nacional efectius de les nacions minoritàries, però
dista de poder ser considerada l’estació final del
trajecte.

2. Què és el que falla?

En les anàlisis de política comparada referits a
democràcies plurinacionals o plurilingüístiques
d’estructura federal, acostumen a considerar-se
tres objectius a assolir per part dels models
territorials: 1) un reconeixement  constitucional i
polític explícits dels trets nacionals, lingüístics i
culturals de les diferents col·lectivitats de l’estat,;
2) la regulació d’un ampli nivell d’autogovern que
permeti establir a les entitats subestatals –
especialment a aquelles dotades de
característiques nacionals- unes polítiques pròpies
i diferenciades en competències clau (educació,
sanitat, benestar, universitats, cultura, règim local,
investigació fiscalitat, projecció exterior de
l’autogovern, etc), així com prendre part en
l’establiment de polítiques comunes; i 3) garantir a
les entitats subestatals uns recursos econòmics
suficients per tal de que puguin portar a terme els
dos objectius anteriors.

Un cop transcorregut gairebé un quart de segle,
pot constatar-se que, especialment en el cas de
Catalunya, el desenvolupament pràctic de l’estat
autonòmic ha resultat deficient en els tres
aspectes anteriors (pel contrari, com és prou
conegut, el País basc i Navarra- gaudeixen d’una
regulació econòmica satisfactòria a través de la
fórmula del concert econòmic). Mencionem
algunes causes. 

1) El recononeixement de la
plurinacionalitat. En termes generals, pot dir-se
que l’objectiu d’acomodar el pluralisme nacional de
l’estat espanyol, és a dir, el seu caràcter
plurinacional, mostra deficiències greus. Es tracta
d’un estat, el poder central del qual no ha fet seu
aquell pluralisme: no ha establert polítiques que
defensin el pluralisme nacional (i lingüístic) intern,
tant en l’àmbit espanyol, com en l’àmbit europeu i
internacional. D’aquesta manera, no és gaire

sorprenent que importants segments de la
ciutadania de Catalunya, el País Basc (i Galícia)
mostrin de diverses maneres el seu desafecte a un
estat que en les seves actuacions no remet al seu
pluralisme nacional intern. D’altra banda, la
legítima aspiració d’aquestes col·lectivitats a
gaudir del màxim nivell de competències
–compatible amb el funcionament eficaç i solidari
de l’estat-, també dista d’haver-se assolit. 

2) L’autogovern. Els criteris emprats per la
Constitució de 1978 en el repartiment de
competències entre l ’estat i les comunitats
autònomes han resultat ser molt indeterminats, la
qual cosa ha conduït al fet que l’autogovern
d’aquestes últimes estigui en bona mesura
“desconstitucionalitzat”. És a dir, que sigui un
autogovern subjecte al joc de les majories i
minories resultant en les eleccions al parlament
central, i que tingui una precària protecció jurídica
en el Tribunal Constitucional. Aquestes dues
característiques són ja, en si mateixes, un
indicador que existeix alguna cosa fonamental –i
no només procedimental- mal resolta en el model
autonòmic espanyol. Es tracta d’un model que, en
la pràctica, ha significat atorgar quasi un “xec en
blanc” al poder central en la interpretació de
qüestions fonamentals per l’autogovern de les
autonomies. Així, aquest poder ha pogut establir
de manera unilateral:

a) fins a on arriben les seves competències (en
algunes matèries s’ha aplicat el principi de
“divideix i venceràs”, fragmentant aspectes de
competències que eren de caràcter exclusiu de les
autonomies

b) fins a on arriben els límits de la legislació
bàsica (que a vegades inclou regulacions molt
detallades en matèries com la funció pública, el
règim local, les universitats, etc, que buiden de
contingut el posterior desenvolupament legislatiu
per part de les comunitats autònomes).

c) una interpretació uniformitzadora de les
condicions de garantia dels drets dels ciutadans i
del contingut de les lleis orgàniques

d) una interpretació expansiva de les funcions
administratives i d’execució

>>
Un cop transcorregut gairebé un quart de segle, pot constatar-se

que, especialment en el cas de Catalunya, el desenvolupament

pràctic de l’estat autonòmic ha resultat deficient.

<<
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D’aquesta manera, a la
pràctica, l’autogovern queda
a vegades reduït a àmbits
que són merament
intersticials i marginals. El
model autonòmic ha
esdevingut uniformista en
pràcticament tots els àmbits
rellevants de l’autogovern
(educació, sanitat, funció
pública, règim local,
universitats, recerca, comerç,
etc). Una qüestió que resulta
especialment greu en el cas
de Catalunya i del País Basc
atenent a la clara voluntat
que bona part dels ciutadans
d’aquestes col·lectivitats han
mostrat i segueixen mostrant
de disposar d’un autogovern
ampli que també inclogui
qüestions aparegudes
després de l’aprovació de la
Constitució, com la
participació en la regulació de
la immigració o en les
institucions europees. No és
quelcom políticament
anecdòtic que el mateix
Tribunal Constitucional –en el
nomenament de llurs
magistrats, per cert, no
intervenen les comunitats
autònomes malgrat que la
resolució de conflictes entre
aquestes últimes i el poder
central siguin una de les
seves funcions- hagi recordat
en diverses ocasions que la
imprecisió constitucional no
permet declarar
inconstitucionals bona part de
les decisions del poder central
malgrat el seu caràcter
notòriament expansiu. 

En contra del que a
vegades s’esgrimeix, l’estat
autonòmic no es troba entre
els estats més
descentralitzats. Això és així
tant si atenem a :

a) al nivell de l’autogovern
de les autonomies i, per tant,
a la capacitat de portar a
terme polítiques pròpies
diferenciades i amb recursos
econòmics suficients

b) a la capacitat de
participar en el “govern
compartit” de l’estat –no
existeixen en el cas espanyol
els mecanismes que trobem
usualment en algunes
federacions, tals com un
Senat territorial, comissions
intergovernamentals, etc.

c) a les garanties de
defensa jurídica de
l’autogovern. 

De fet l’estat autonòmic no
ha regulat de manera eficient
ni els patrons fortament
asimètrics habituals en les
federacions plurinacionals
(Bèlgica, Canadà), ni els
patrons del federalisme
anglosaxó –que tendeix a
atribuir les funcions
legislativa i executiva d’una
mateixa matèria al mateix
nivell de govern (Austràlia,
Canadà), ni els mecanismes
de cooperació i d’execució
desenvolupats en el
federalisme centreuropeu
(Alemanya, Àustria).

3) El model de
finançament. L’autonomia
econòmica suposa una
condició ineludible de
l’autonomia política. En
aquest àmbit, i parlant del
cas català, ens trobem amb
una xifra important de
“dèficit fiscal” en termes de
política comparada (superior
al 8% del PIB). L’autonomia
econòmica i fiscal dels estats
federats similars a Catalunya
mostra quantitats
significativament inferiors. A
més, aquest dèficit podria
augmentar en els propers
anys, cas de no reformar-se
l’actual sistema de
finançament. Es tracta d’un
sistema que resulta
qüestionable tant des de la
perspectiva de l’eficiència
econòmica com des de
consideracions ètiques
d’equitat. El dèficit
d’inversions de l’estat afegeix
clares dificultats a la
realització pràctica de
l’autogovern en un entorn
europeu i mundial
creixentment competitius. En
aquest àmbit, és com si
Catalunya, diguem, estigués
obligada a conduir amb el fre
de mà posat. 

El nou context de la Unió
Europea canviarà també part
de les regles del joc a
l’interior dels estats de la
Unió. En termes pràctics
aquest nou escenari significa
un conjunt tant de possibili-
tats com d'amenaces per a
l’autogovern de la

>>
En contra del que  a

vegades s’esgrimeix,
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descentralitzats.
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Generalitat. El futur d'aquest
autogovern vindrà establert tant
per les possibil itats i l ímits
normatius de les regles
constitucio-nals i dels tractats
europeus com per la voluntat i
perícia de les élits polítiques i
socials catalanes en moure’s en
aquestes regles. El repte és
pensar des de la globalitat i des
de perspectives de futur per a
actuar en allò que és més
concret i actual. La complexitat
creixent de les xarxes
i n t e r g o v e r n a m e n t a l s ,
especialment a Europa, fa que
resulti necessari trobar
alternatives a l'independentisme
clàssic i als conceptes
estatalistes rígids del
constitucionalisme i del
federalisme democràtic
tradicionals.

En definitiva, malgrat suposar
un avenç en termes històrics,
l ’estat de les autonomies
presenta límits de concepció i,
sobretot de desenvolupament
pràctic. Després de més de
dues dècades, les comunitats
autònomes no disposen d’una
capacitat de decisió política de
caràcter coherent i completa en
les matèries que més
personalitzen el seu
autogovern, ni tampoc d’un
finançament equitatiu. En el
nostre context, pensar bé la
democràcia requereix fer-ho des
de la plurinacionalitat i,
eventualment, des del
federalisme. Crec que cal
superar els tres hàndicaps
esmentats que arrossega el
model regional autonòmic sorgit
de la transició dels anys
setanta: la confusió entre
descentralització i
plurinacionalitat; l 'absència
d'unes regles del joc, estables i
clares, que no facin que el
funcionament del sistema polític
depengui de les conjuntures
electorals; i la manca d’una
protecció jurídica amb garanties

davant del Tribunal
Constitucional sobre el
contingut de l’autogovern. Tot
això suposa una certa perversió
de l’esperit amb el qual es va
elaborar la Constitució de 1978,
així com un cert fracàs, en
termes democràtics, de
l’acomodació del pluralisme
nacional intern de l’estat. Una
situació que una eventual
reforma dels Estatuts
d’Autonomia i de la Constitució
podrien contribuir a corregir,
especialment si es posessin les
bases i el consens necessaris
per tal de procedir a una
reforma o, com a mínim, a una
interpretació més “federal” i
més “plurinacional” del
desenvolupament constitucional
que el que s’ha realitzat en les
dues darreres dècades. El risc
principal de procedir a una
reforma estatutària realitzada
en el marc d’una constitució que
s’ha demostrat molt limitadora
en la pràctica de l’autogovern
és que, una vegada més, no es
reguli el fons de la qüestió: la
construcció d’una democràcia
federal avançada en una
societat plurinacional. Els nous
estatuts tindran límits vells. En
aquest sentit, i tal com he
assenyalat en d’altres ocasions i
contexts, crec que resultaria
convenient que el Parlament de
Catalunya no aprovi només un
projecte de nou Estatut, sinó
que aprofiti el consens de les
forces parlamentàries per
elaborar un segon document
amb propostes de reforma
constitucional que posin les
bases per resoldre el tema
encara pendent de l’acomodació
democràtica del pluralisme
nacional de l’estat

<<
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Més de 170 anys després que Catalunya fos
dividida en (només) quatre províncies,
seguint les dimensions pròpies del model
castellà, ara tenim l’oportunitat històrica de
fer la nostra pròpia divisió territorial, d’acord
amb els interessos del país i segons la nostra
manera d’entendre’l. Canviar l’organització
territorial de Catalunya mitjançant
l’establiment d’una nova divisió en set
vegueries (províncies) és una mesura d’abast
revolucionari en el context espanyol. En altres
països, com ara Itàlia, les reformes de la
divisió provincial són un fet relativament
normal, com també ho són les rectificacions
del text constitucional. Javier Pérez Royo ha
parlat de l’anomalia espanyola en referència a
l’aversió històrica a la reforma de les
constitucions. La mateixa anomalia es
produeix respecte a la imatge geopolítica de
l’Estat, caracteritzada per un marcat
immobilisme. D’ençà de 1833, quan Javier de

Burgos decretà la divisió provincial, només el
dictador Primo de Rivera va gosar modificar-la
amb la sotsdivisió de les Canàries, el 1927.

Encara que l’Estat espanyol ha arribat a
assumir en diverses ocasions (amb les dues
repúbliques, en l’etapa 1913-1925 i amb
l’actual Constitució) que les províncies es
poden agrupar en: estats federals,
mancomunitats, regions o comunitats
autònomes, mai no ha acceptat que el mateix
Estat s’hagi d’amotllar a una divisió territorial
feta per Catalunya. En canvi, en el cas del
País Basc sí que es va acceptar (el 1822 i el
1833) mantenir un model provincial que
resulta excepcional per la seva petitesa (les
tres províncies basques juntes no arriben a la
superfície de la província de Barcelona);
novament el territori esdevé símbol i
paradigma, en aquest cas d’una excepció foral
que, mal que bé, va anar superant l’erosió
exercida per l’Estat liberal. En canvi, la petició
que va fer la Diputació de Catalunya el 1820
d’organitzar el Principat en sis districtes no va
ser atesa. També en aquesta qüestió
Catalunya demana ara una certa equiparació
amb el País Basc: el dret a comptar amb una
divisió territorial feta a l’escala del nostre
propi territori, en absolut comparable a la
Meseta o a la vall del Guadalquivir. Que
Catalunya expliqui com vol organitzar el seu
territori representa un gir copernicà en la
concepció política de l’Estat. Un poble sobirà
ha de ser l ’autor exclusiu de la seva
organització territorial, ha de tenir la feixuga
responsabilitat de prendre opcions per tal de
cercar un més gran equilibri del país i una

>>
Catalunya demana ara una certa equiparació amb el

País Basc: el dret a comptar amb una divisió
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territori, en absolut comparable a la Meseta o a

la vall del Guadalquivir. 

<<

Estructura territorial

Jesús Burgueño
Geògraf, Universitat de Lleida

1050_nous horitzons  14/10/04  14:59  Página 21



22 DIAGNÒSTIC

millor articulació política. Al capdavall, però,
no estarem fent altra cosa que aplicar l’esperit
de l’actual Estatut quan assenyala com a
competències exclusives de la Generalitat la
definició de les seves institucions
d’autogovern, el règim local i l’ordenació
territorial.

Però que ningú no es confongui: organitzar
el territori segons els interessos de Catalunya
no és una operació formal ni de maquillatge;
no es tracta d’una polèmica identitària.
Establir les vegueries ha de ser una aposta per
l’equil ibri territorial de Catalunya, una
estratègia d’incorporació de les perifèries a la
dinàmica general del país, una eina per
reconèixer realitats geogràfiques tan evidents
com la regió metropolitana de Barcelona, una
forma de donar veu als diferents territoris,
una operació de simplificació i ordenació del
caos territorial existent... En particular cal
assolir l’objectiu que tots els ajuntaments de
Catalunya tinguin un recolzament per a l’ens
local d’àmbit superior que sigui, com a mínim,
de la mateixa qualitat que el que actualment
dóna la Diputació de Barcelona. El desequilibri
en les prestacions de les diverses diputacions
(conseqüència de la disparitat competencial i
pressupostària) és un atac frontal a l’ideari
polític del catalanisme. Fan falta uns consells
de vegueria eficients i econòmicament
solvents a tot arreu. A Catalunya no poden
haver-hi espais privilegiats i racons
abandonats. Tampoc és de rebut l’autisme que
presideix les relacions de les diputacions i els
consells comarcals d’una banda i de les
diputacions i la Generalitat de l’altra. En
particular no ens podem permetre que la
Diputació de Barcelona a vegades actuï amb
tics de Generalitat bis.

Per abordar tots aquests problemes la peça
clau és la creació de les vegueries. La

concepció de vegueria que ara es defensa no
és nova (ja aparegué en l’època de l’elaboració
de l’Estatut) però fou l’Informe Roca, elaborat
l’any 2000 per una comissió consensuada per
tot l’arc parlamentari, qui va posar-la damunt
la taula. En resum es tracta de:

- adoptar la denominació històrica de
vegueria per a les províncies catalanes (al País
Basc parlen de territoris històrics, mai de
províncies),

- atribuir a la vegueria les funcions previstes
a la Constitució per a les províncies i en
particular el caràcter d’ens local,

- utilitzar alhora les vegueries com a àmbit
d’administració perifèrica de la Generalitat.

En definitiva, es tracta de simplif icar
l’organigrama administratiu tot fent confluir la
vegueria catalana amb la província espanyola.
La Generalitat assumeix com a pròpia
l’estructura provincial (veguerial) i aquest fet
ha de tenir també repercussions en la gestió
dels pressupostos de les diputacions i en la
planificació i coordinació dels serveis que
presten.

Aquesta estratègia ens sembla molt més
pràctica, viable, positiva per al territori i
d’efectes controlables que no pas la via de la
província única, frustrada en l’atzucac de les
LOT de 1987. És sens dubte la fórmula idònia
per a fer compatible el desenvolupament propi
de Catalunya amb el marc constitucional. Si
hom arriba al convenciment, tal i com Antoni
Rovira i Virgili va defensar sempre, que
Catalunya ha d’organitzar el seu territori en un
nombre reduït d’àmbits supracomarcals, no té
sentit desfer un camí per tornar-lo a fer:
suprimir les diputacions per recrear-les
després amb un altre nom. Fóra absurd
bandejar un àmbit territorial que, amb les
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modificacions que convingui, resulta idoni per
a múltiples funcions: circumscripció electoral,
ens local intermedi fort, àmbit d’administració
perifèrica, planificació territorial... Les
províncies no es poden titllar d’espanyolistes
(digueu això als bascos); simplement responen
al model d’organització territorial més habitual
arreu del món (allò que en l’argot comunitari
s’anomena el nivell estadístic NUTS 3).

Possiblement amb l’actual Estatut la reforma
territorial que es planteja no seria fàcil
d’assolir amb tota la seva ambició. Un article
recent de Luis F. Velasco Múrias admet que
possiblement el Tribunal Constitucional no
rebutjaria ara per ara la creació de noves
províncies. Però sens dubte amb un nou text
tot plegat serà molt més fàcil. La creació de
vegueries és una possibilitat admesa en el text
estatutari vigent quan afirma que la
Generalitat podrà crear demarcacions
supracomarcals, però aquesta referència és
massa inconcreta i mancada d’èmfasi, fins al
punt que el concepte de vegueria ni tan sols
s’esmenta. Si hem arribat al convenciment que
la millor organització territorial de Catalunya
no pot ser exclusivament comarcal sinó que
bàsicament ha d’estar articulada al voltant de
les vegueries, cal que l’Estatut concreti quines
són les funcions d’aquests àmbits. I cal també
que el nou text autonòmic estableixi quines
són les vegueries de Catalunya, de la mateixa
manera que es vol incloure en la Constitució la
ll ista de les comunitats autònomes.
Actualment hi ha un consens suficient entre
experts i polítics en assenyalar-ne set àmbits
territorials: l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona (la
regió metropolitana), el Camp de Tarragona, la
Catalunya Central (articulada per les ciutats
d’Igualada, Manresa i Vic), Girona, Lleida (la
plana) i les Terres de l’Ebre. Si el nou Estatut
afirma clarament que Catalunya organitza el
seu territori en set vegueries, amb una
definició competencial perfectament
compatible amb la que la Constitució fa de les

províncies (ens local), automàticament
s’ensorren les objeccions que hom vulgui posar
a la creació de noves províncies. No hi ha res
en la Constitució vigent que impedeixi
reformar el mapa provincial, tot i que aquesta
reforma hagi de ser aprovada per les Corts
mitjançant llei orgànica. Les restriccions que
puguin oferir altres textos legals de menor
rang (el text refós sobre règim local diu que
les províncies són 50) hauran de ser
eliminades per tal d’adaptar-se a la Llei
catalana. Amb el nou Estatut ens estalviem
emprendre una discussió específica sobre la
creació de noves províncies, perquè aquest
tema esdevé només una part d’un afer d’abast
molt més ampli: un salt endavant en la
capacitat d’autogovern de Catalunya.
L’aprovació de les Corts ja és necessària per al
propi Estatut: no caldrà una altra negociació
en relació a la reforma del mapa provincial.
Evidentment caldrà establir mecanismes legals
que esmorteixin les conseqüències no
desitjades de la reforma, com ara l’increment
de la representació parlamentària de
Catalunya, però la resolució d’aquests serrells
és perfectament factible.

La batalla pel nou Estatut ho és, també, pel
dret de Catalunya a organitzar el seu territori
amb plena ll ibertat. Forma part d’una
estratègia de desenvolupament de l’Estat de
les Autonomies en un sentit federal. Com en
tantes altres ocasions, allò que ara vol
impulsar Catalunya permetrà després que
altres comunitats adoptin plantejaments
similars i desenvolupin les seves pròpies
estratègies d’adaptació de les províncies a la
seva realitat.

<<
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Els nous drets socials
José Antonio Noguera

Professor titular de Sociologia de la UAB

Introducció: els drets socials 
i l’Estatut d’Autonomia 
A ningú se li escapa que, pel que

fa a l ’articulació territorial de
l’Estat, el context polític actual en
l’àmbit català i espanyol bé podria
considerar-se com
quasiconstituent: els debats
parlamentaris i les negociacions
polítiques en curs sobre la reforma
dels Estatuts d’Autonomia i de la
Constitució Espanyola podrien
dibuixar un panorama competencial
uqe superés qualitativament la
situació heretada de la transició
democràtica. La conjuntura sembla,
doncs, favorable perquè els partits
polítics progressites que avui dia
formen el govern de la Generalitat
puguin replantejar en profunditat
aquelles disposicions de l’Estatut
que afecten directament o
indirectament els drets socials dels
ciutadans, i, en general, a tot allò
que tingui a veure amb el nostre
Estat de Benestar. 

Cal fer, malgrat tot, dues
observacions importants abans de
continuar: en primer lloc, resulta
evident que, per molt avançat que
pugui ser un Estatut d’Autonomia,
la seva funció principal dintre de
l’ordenament jurídic d’un estat
democràtic com l’espanyol, la
Constitució del qual ja conté un
capítol de drets i deures bàsics de
la ciutadania, no és reproduir o
redefinir substancialment aquesta
ll ista de drets, sinó establir i
delimitar les respectives
competències que l’administració
autònomica exercirà a l’hora de
garantir-los, així com els mitjans
dels quals disposarà per ser capaç

de fer-ho; en aquest sentit, no crec
que d’una nova redacció de l’Estatut
calgui esperar, en matèria de
reconeixement de drets socials, i en
absència de majors canvis
constitucionals en el conjunt de
l’Estat, molt més del que acutalment
ja es diu o s’implica a l’actual Estat o
a la Constitució Espanyola. És sabut,
a més, que no acostument –ni
probablement, han de ser-ho— a ser
aquests textos els que acaben fixant
el contingut real d’aquests drets,
sinó que més aviat això correspon a
les lleis i disposicions que els
respectius governs desenvolupen en
el seu marc. 

Ara bé, un cop dit això, s’imposa
fer una segona observació prèvia:
ja que és evident que el
repartiment comptencial establert a
partir de l’actual Estatut i de la
Constitució ha donat lloc, gràcies a
algunes ambigüitats, a les seves
insuficiències, i a la seva manca
d’adaptació als nous temps, a
alguns conflictes i problemes que
incideixen directament sobre la
manera en què es gestionen els
drets sòcioeconòmics i sobre el seu
contingut i intensitat. Cal dir que
fins al moment només hem vist,
probablement, la punta de l’iceberg
d’aquest procés, i que, de ben
segur, la necessitat de reformes
legals i estatutàries en aquest
terreny s’aniria fent més patent a
mesura que noves necessitats i
nous problemes socials fossin
emergint en els pròxims anys. Hem
assistit, certament, a
l’enfrontament entre el govern
central i alguns governs
autònomics al voltant dels
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complements de les pensions no
contributives i de viduïtat; a les
reivindicacions de les competències
sobre pensions de la Seguretat
Social i de prestacions per atur per
part d’algunes administracions
autonòmiques; als problemes de
financiació del serveis sanitaris que
autonomies com la catalana tenen
transferits, i a d’altres contenciosos
similars. Però queden encara
moltes càrregues de profunditat per
“esclatar” a la nostra estructura
social: l’evolució demogràfica i la
creixent proporció de població
dependent, amb tots els problemes
potencials de justícia
intergeneracional que pugui
plantejar; els nous tipus de família i
de convivència i la seva creixent
inestabil itat i f luïdesa; la
complexitat del teixit social de les
grans urbs com Barcelona i d’una
zona metropolitana en expansió, en
contrast amb les necessitats del
mitjà rural; l’arribada imparable
d’immigrants pobres que
plantejaran noves demandes socials
en el terreny de la sanitat,
l’educació o els serveis socials; la
creixent fragmentació i
imprevisibil itat de les carreres
professionals, etc. 

Tots els elements anteriors són
processos que, ens agradi o no, ens
instal.laran tard o d’hora en una
lògica de redefinició en profunditat
de l’actual arquitectura dels Estats
del Benestar clàssics. I és evident
que, des de l ’esquerra, es
necessiten esforços perquè aquesta
redefinició es tradueixi en majors
quotes d’igualtat social, autonomia
personal i solidaritat. A continuació

intentaré explorar mínimament
algunes de les haurien de, al meu
judici, estimular aquesta reforma, i
em centraré en els aspectes de
garantia d’ingressos, i al mateix
temps suggeriré amb quina filosofia
i instruments crec que podria
emprendre’s amb èxit. Concluiré
tornant a la qüestió de la reforma
estatutària i a allò que aquesta
podria aportar a la renovació del
nostre Estat del Benestar. 

Els Estats del benestar: de
l’”època daurada” a la crisi

El dret de tot ciutadà a uns
ingressos mínims que garanteixin la
satisfacció de les seves necessitats
no és una idea nova o recent, sinó
un element central en la
infrastructura moral de diverses
tradicions de l’esquerra occidental,
encara que sens dubte les
concepcions sobre la manera
concreta en què aquest dret ha
d’articular-se poden variar molt
depenent de cada tradició i moment
històric. Si haguéssim de definir
l’objectiu dels Estats del Benestar
de la postguerra, poques definicions
serien millors que la de Lord
Beveridge, segons la qual un Estat
Democràtic i social hauria d’aspirar
a garantir a tots els ciutadans la
“seguretat del bressol a la tomba”.
Malgrat tot, resulta bastant patent
que ni aquest objectiu s’ha
aconseguit mai al 100%, ni tampoc
sembla que ens moguem avui dia
en la direcció d’acostar-nos-hi més,
sinó més aviat en l’oposada: la
inseguretat econòmica, la
precarietat laboral, i la creixent
desprotecció social augmenta la
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incertesa respecte al futur, i,
per tant, la dificultat de
realitzar opcions vitales
sòlides per a milions de
ciutadans i ciutadanes (tant
pel que fa a la carrera
professional com a les
estratègies familiars,
formatives, de residència o
de consum). 

La seguretat vital es va
pretendre aconseguir, a
l’”època daurada” (que
podria demostrar-se que no
ho fou tant) dels Estats del
Benestar, a través d’un
doble dispositiu institucional:
d’una banda, una política
econòmica que garantís la
“plena ocupació”, i de l’altra,
un sistema d’assegurances i
garanties de protecció (com
l’atur, la incapacitat per
treballar, la vellesa, la
viduïtat, la malaltia o la
pobresa). El problema és
que un d’aquests dispositius
ja no és viable, i l’alre no
resulta suficient per garantir
aquell objectiu des del punt
de vista d’una esquerra
moderna. En primer lloc, la
“plena ocupació” mai fou
realment una garantia de
treball remunerat per a tota
la població en edat de
treballar, sinó que va
excloure una porció molt
important de les dones, i, de
forma creixent, dels joves,
ja que va prioritzar la
seguretat a l’ocupació i els
nivells salarials dels homes
caps de família d’unes
generacions determinades.
En segon lloc, les
transferències monetàries

que, en cas necessari,
haurien d’assegurar uns
ingressos mínims o el
manteniment del nivell de
renda en determinades
situacions, es varen
enfrontar a la seva pròpia
dependència de la plena
ocupació i de la família
nuclear tradicional. Quan els
dos van entrar en crisi, el
resultat fou que l’objectiu
d’una garantia universal de
mínims, de “seguretat del
bressol a la tomba”, va
col.lapsar. 

Detinguem-nos, respecte a
això, en alguns exemples
que estan a la vista de
tothom. En primer l loc,
fixem-nos en el paper de les
prestacions contributives
(pensions i prestacions per
atur). Atès que el dret a
percebre-les, així com el seu
valor, depenen d’uns
requisits de participació en
el mercat de treball, aquesta
dependència, en un context
d’atur alt i inseguretat
laboral, genera l’exclusió de
la protecció social d’amples
categories de població, com
treballadors precaris o amb
historials laborals
fragmentaris, molts joves a
la recerca de feina, molts
treballadors autònoms
–inclosos els “falsos”—dones
a l’atur o inactives, o aturats
que han esgotat els seus
drets. En definitiva, es
genera una divisòria cada
vegada més profunda entre
aquells ciutadans que tenen
dret a una protecció social
“de primera”, i aquells altres

que
n o m é s

poden acollir-
se a prestacions
assistencials “de segona”, o
a cap prestació en absolut. 

En segon lloc, quan el
nivell contributiu deixa fora
del seu àmbit protector a
importants capes de la
població, s’espera, com
efectivament va ocórrer a
partir de mitjans dels anys
vuitanta, que s’incrementi el
nombre de sol.licitants de la
protecció assistencial, amb
la qual cosa uns programes
dissenyats per atendre casos
més aviat excepcionals i
residuals de necessitats molt
específiques, es veuen
sobrecarregats amb unes
tasques per a les quals no
estaven de cap manera
preparats. Els dèficits de
cobertura augmenten –i amb
això els col.lectius als quals
els manca tota protecció--,
la intensitat de les
prestacions es destrueix, les
retallades causades per les
pressions financeres no
triguen a arribar, els
controls i requisits es fan
més rígids, exigents i
estigmatitzadors, la tasca
quotidiana dels assistents i
treballadors socials esdevé
molt més dura i burocràtica,
l’administració i regulació
esdevenen més complexes
(que es veuen sotmesosa un
tipus impositiu marginal del
100% per cada unitat
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d’ingrés adicional a la
prestació). Davant de la
ineficàcia crònica dels
programes existents per
intentar resoldre la pobresa, la
marginació i la precarietat, es
respon sovint mijtançant la
multiplicació d’actuacions cada
vegada més específiques, més
fragmentàries, més dirigides
cap a col.lectius concrets, però
que acaben configurant un
amalgama de programes
socials no sempre coordinats
clarament entre si (atès que,
en molts casos, existeixen
diverses administracions que hi
estan implicades), que generen
inequitats, que augmenten la
complexitat administrativa, i
que aviat queden fora de joc
perquè han d’estar
constantment adaptant-se a
noves i f lexibles realitats.
Davant de la recent

complexitat, el particularisme i
el sel.lectivisme de la protecció
social augmenten les
ineficiències de tot tipus, que
una perspectiva més
universalista contribuiria a
reduir expeditivament. 

Prenem un tercer exemple.
Tal i com va advertir Richard
Titmuss, els Estats no només
redistribueixen la renda
mitjançant les prestacions i
serveis socials, sinó que també
mitjançant despeses fiscals tals
com desgravacions o
reduccions d’impostos. A
Espanya, per exemple, les
despeses fiscals avui dia
existents a l ’IRPF (com les
desgravacions per adquisició
d’habitatge o subscripció de
plans de pensions, però també
el “mínim vital”) tenen un
efecte net regressiu, atès que
són fonamentalment les rendes
altes i mitjanes-altes les que
més se’n beneficien, i atès que,
en vehicular-se a través de la
declaració d’ingressos anuals,
els qui no la porten a terme pel
fet de carir-ne no tenen ni tan
sols la possibil itat de
beneficiar-se’n (com sí que
passaria, per exemple, en el
cas d’un impost negatiu sobre
la renda o d’un “crèdit fiscal
universal”). D’altres casos
d’aquesta “redistribució al
revés” són també habituals als
Estats del Benestar
contemporanis: per exemple, a
nivell intergeneracional, sembla
cada vegada més dubtós que
les generacions joves d’avui
dia, amb un major esforç
relatiu que els seus pares a
causa de la major dificultat per

estabilitzar-se laboralment,
estan finançant les actuals
pensions contributives, puguin
a la vegada beneficiar-se en el
futur d’unes prestacions de
similar intensitat, sense haver
de realitzar un estalvi privat
addicional. 

En conclusió: els Estats del
Benestar contemporanis, si
volen continuar aspirant a
l’objectiu que està a la base de
la seva aparició, exigeixen des
de fa temps una renovació que
els impulsi cap a un major –i
més transparent—grau de
redistribució, una fi losofia
universalista que eviti les
exclusions, una major
individualització dels drets i les
prestacions, i una menor
dependència d’aquests drets
respecte a la “plena ocupació” i
de la participació “estàndar” al
mercat de treball. 

Una proposta renovadora:
la Renda Bàsica de
ciutadania

Si es comparteix el diagnòstic
i els principis de reforma
anteriorment esmentats, això
ens situa clarament en la
direcció d’una de les propostes
de reforma constitucional més
innovadores dels darrers
temps: la Renda Bàsica de
Ciutadania (o d’altre propostes
“derivades” que se li acosten
bastant). ¿Com intenta la
proposta de la Renda Bàsica
(RB en endavant) donar
resposta als problemes
esmentats? Sembla evident
que un ingrés de ciutadania
universal i incondicional
superaria algunes de les 
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esmentades limitacions: acompanyat d’una necessària
reforma fiscal que integrés prestacions i impostos,
redistribuirira millor i més transparentment: la seva
filosofia universalista superaria els problemes d’exclusió
i fragmentació dels drets de protecció social, així com
les “trampes” de la pobresa i de l’atur; el seu caràcter
individual atorgaria major autonomia i “llibertat real” a
totes les categories de població i s’adaptaria millor a la
crisi de la família tradicional; i, finalment, la seva
incondicionalitat la faria més idònia per a una època en
la qual “la plena ocupació” real no deixa de ser un
somni que pocs confien seriosament a assolir (i que, en
algunes de les seves versions, fins i tot podria
convertir-se en malson). Però, més enllà d’aquestes
observacions ja habituals quan es discuteix sobre la RB,
convé potser detenir-se en algunes de les seves
implicacions que resulten també d’interès per al futur
dels Estats del Benestar. 

En primer lloc, des del punt de vista normatiu, i com
ja s’ha dit, la RB es situa inequívocament en una línia
d’aprofundiment i renovació dels Estats del Benestar (i
de cap manera del seu “desmantellament”, tal i com
alguns crítics despistats i/o maliciosos han volgut fer
creure; la RB formaria part d’un paquet de mesures de
reforç de l’edifici del benestar). Però no hi ha dubte
que, com qualsevol proposta renovadora, incorpora un
refrescant i saludable ènfasi en un valor no sempre
prioritzat per plantejaments més tradicionals: la RB
busca, en efecte, reconciliar el valor de la igualtat de la
compensació per les desigualtats arbitràries –típic de la
filosofia clàssica dels Estats del Benestar—amb el valor
de la llibertat i l’autonomia individual per escollir les
mateixes opcions de vida, que caracteritza cada vegada
més l’ideari progressista a societats complexes i
postindustrials (1) 

Però la RB, com ha advertit Claus Offe, no introdueix
elements atractius únicament des del punt de vista
normatiu, sinó també, en segon lloc, des de la
perspectiva de l’eficiència: és una forma més eficient de
combatre la pobresa que les actuals prestacions socials,
gràcies a tots els costos que redueix quant a transacció
política, legislació, administració, implementació,
realització de controls imposats als seus beneficiaris
potencials (tant de mitjans econòmics, com de tipus de
llar, disponibilitat per a l’ocupació, nacionalitat,
residència, o necessitat d’ajudes específiques) i
constant presa de decisions sobre qui és pobre i qui no,
així com sobre qui d’entre els considerats “pobres” o
“necessitats” són els que “mereixen” o no la prestació. 

Hem parlat abans de la creixent flexibilitat i incertesa
de les trajectòries vitals a les societats avançades
contemporànies. Pot ser que pugui reparar-se ara en el
fet que, en tercer l loc, la RB, per les seves
característiques i el seu disseny, faria front a les
contingències d’aquesta situació precisament allà on els
programes tradicionals solen fracassar, això és,
garantint una seguretat bàsica sense exclusions en un
context en el qual la imprevisibilitat, la flexibilitat, i la
diversitat d’opcions vitals, familiars, laborals i
formatives impedeixen ja suposar un únic patró
“estàndar” d’”integració social”, aplicable per igual a
tota la ciutadania (i el fet de resistir-se a acceptar
aquestes tendències, malgrat que les seves
conseqüències perverses, pot suposar pagar un preu
inassumible en termes d’altres coses que també ens
resulten valuoses; del que es tracta, per tant, com
saben els sindicalistes europeus més lúcids, és d’evitar
que la major flexibil itat es tradueixi en major
desprotecció). 

Una RB, en aquest sentit, podria garantir una certa
seguretat econòmica “del bressol a la tomba”, però no
articulada en funció de característiques o categories
socials fixes, com professió, classe, edat o gènere, sinó
en funció de la mateixa ciutadania. I és que, tal i com
han notat Habermas o Offe, mentre la situació de
l’home cap de família amb ocupació formal a temps
complet es continuï veient amb “el normal” per part de
les polítiques socials, categories com dones, joves o
treballadors precaris o temporals o bé patirien un
creixent grau d’exclusió dels beneficis socials “de
primera”, o bé serien vistos com “casos desviats” que
exigeixen “compensacions” i actuacions sel.lectives i
específiques, que a la vegada generen els efectes
perversos ja comentats més amunt. 
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D’aquesta manera, allò que Claus Offe ha identificat com un disseny “no productivista” de les polítiques socials, o el que Robert

Goodin denomina “règim de benestar postproductivista” (que s’afegiria als tres règims clàssics identificats per Gosta Esping-Andersen),

instauren el valor del’autonomia com objectiu central de les polítiques socials; un règim –l’embrió del qual Goodin mostra en alguns

trets del cas holandès—combina prestacions socials generoses amb una actitud relaxada cap als requeriments laborals, atès que busca

garantir que la gent rebi una renda adequada a les seves necessitats, minimitzant a un temps el grau en què això afecti a la seva

llibertat d’acció mitjançant condicions o requisits que imposin unes opcions de vida determinades.  
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Resulta de molt d’interès, per
tant, insistir en aquest punt: la RB,
precisament gràcies al seu
universalisme i a la seva simplicitat,
s’adapta millor a un món cada
vegada més refractari a receptes
rígides. Redueix la fragmentació i la
complexitat del costat de les
polítiques i augmenta la seva
capacitat d’adaptació a la
complexitat social real. Proveeix
d’una base de seguretat universal,
sobre la qual poder treballar amb
major freqüència sobre problemes
específics, all iberant energies
humanes i administratives que es
poden concentrar més eficaçment
en la resolució de problemes que no
tinguin a veure únicament amb la
carència o insuficiència d’ingressos
o amb la falta d’autonomia
individual. Racionalitza, per tant,
tot el sistema de protecció, sense
substituir-lo ni desmantellar-lo, sinó
establint uns fonaments sobre els
quals un altre tipus de programes
(ja siguin de serveis o de
prestacions parlamentàries) es
podrien assentar de forma sòlida i
duradora.

Per últim, i contra el que en
ocasions s’ha afirmat, un programa
postproductivista com l’encarnat a
les propostes de RB no és de cap
manera un programa
antiproductivista. Els partidaris de
la RB busquen, entre moltes altres
coses, augmentar les oportunitats
de la ciutadania en l’elecció i
recerca d’una feina, i coadjuvar a
un funcionament més eficient i
equitatiu del mercat de treball, que
no exclogui a molts dels qui volen
participar-hi mentre, al mateix
temps, sobrecàrrega d’hores de
treball als qui, si tinguessin major
autonomia, hi participarien menys.
Aquesta situació només pot ser
vista com irracional i ineficient (i
això fins i tot des de la més pura
ortodòxia neoclàssica). No és
decabellat pensar que la RB pugui
afavorir un creixement de
l’ocupació per la via del repartiment
espontani, en afavorir el treball a
temps parcial, possibil itar

interrupcions voluntàries de la
carrera professional, estimular
l’autoocupació i les activitats del
“tercer sector”, augmentar
indirectament la qualitat de certes
“feines escombraries”, i a la
inversa, augmentar la demanda de
certes feines no molt ben
remunerades (per la seva baixa
productivitat), però atractius. 

La cruïlla del benestar
Recapitulant, podem afirmar que

no ens trobem avui davant d’una
cruïlla que té com a mínim tres
camins pel que fa a la seguretat
sòcioeconomica: 

El primer consisteix a resignar-nos
a abandonar l’ideal de Beveridge de
“seguretat del bressol a la tomba”
per a tots els ciutadans, i dedicar
els nostres esforços a protegir
únicament a determinats col.lectius
o tipus d’individus –amb tots els
costos de decisió i transacció que
això suposa--, i a més a fer-ho
gairebé sempre anant “per darrere”
dels esdeveniments. Cal preguntar-
se malgrat això si no és aquesta
excessiva resignació per a una
esquerra que vulgui fer honor al
millor de la seva història. 

El segon camí consisteix a seguir
conreant la idea nostàlgica i
irrealitzable d’una plena ocupació
que mai ho fou, i d’una època
daurada que tampoc ho fou tant
com alguns pensen. No estem a la
Suècia dels anys 60 ni hi tornarem.
Si la plena ocupació fos avui dia
possible, ho seria, com ja ho va ser
en el passat, al preu de la manca
d’autonomia de milions de dones i
joves; les possibilitats d’intervenir
directament sobre la distribució
primària de la renda i de l’ocupació
ue realitza el mercat són avui dia,
per dir-ho suaument, poc
prometedores (i convindrem en el
fet que cap partit polític amb
aspiracions reals de govern pot
plantejar avui dia com a programa
realista una major intervenció de
l’economia i una regulació com la
que una plena ocupació real
suposaria). 

>>
Una RB  podria

garantir una certa

seguretat econòmica

“del bressol a la

tomba”, però no
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El tercer camí, en canvi,
condueix a avançar, amb tot el
gradualisme, la capacitat
programàtica i la intel.ligència
política que siguin necessàries,
cap a una RB o quelcom que se
li assembli molt, com a
fórmules més equitatives i
eficients de garantia d’ingressos
sense exclusions en societats
de creixent complexitat, i com a
part substancial d’un paquet de
mesures que ens encaminin a
un règim de benestar
universalista i postproductivista
a un temps (quelcom, per cert,
molt en línia amb l’ ideari
ecosocialista europeu). 

El fet d’escollir aquest camí,
per descomptat, no implica en
absolut abandonar les
conquestes socials ja assolides,
sinó, ben al contrari, dotar-les
d’uns fonaments més sòlids i
reformar-les amb nous
materials per evitar l’erosió que
el pas del temps ha provocat en
elles. Mai s’insistirà el suficient
en el fet que una RB –o una
altra política similar—haurà de
compaginar-se sempre, pels
seus alts “costos d’oportunitat”,
amb d’altres prioritats
polítiques com les de garantir
uns serveis públics en espècie
de qualitat (en àrees com
l’assistència domiciliària, les
llars d’infants, els serveis
socials, la vivenda, la sanitat o
l’educació); però això no és res
de nou: a cada conjuntura
política i social hem d’establir
els equil ibris que siguin
necessaris entre aquestes
prioritats. Ara bé, no oblidem

que, d’igual manera que la
garantia de serveis en espècie
de qualitat és important, també
ho és, i ho és cada vegada més,
la garantia d’uns ingressos
mínims per a tota la població, i
que el problema de la pobresa
d’ingressos i de la manca
d’autonomia individual de
milions de persones (dones,
joves, etc.) no queda en absolut
resolt per una millora de les
polítiuqes de serveis en espècie
(per desitjable que aquesta
sigui): cal atrevir-se, una
vegada més, a anar més enllà i
assolir certs plantejaments
clàssics, sense renunciar a allò
que tenien de vàlid. 

Què pot aportar un nou
Estatut als drets socials? 

Què pot, respecte a això,
aportar una nova redacció
estatutària? No és realment
molt allò que l’actual Estatut
estableix en matèria de drets
socials. L’article 8, similar a
l’altre de la Constitució
Espanyola, formula el principi
general que la Generalitat
haurà de “promoure les
condicions per tal que la
llibertat i la igualtat de l’individu
i dels grups en què aquest
s’integra siguin reals i
efectives”, així com “remoure
els obstacles que impedeixin o
dificultin llur plenitud”. Articles
posteriors atribueixen a la
Generalitat les competències
plenes sobre assistència social i
habitatge, així com les de
regulació i administració de

l’ensenyament i la sanitat en el
marc de la legislació bàsica de
l’Estat. Les prestacions de la
Seguretat Social i de l’INEM,
contributives o no, queden en
mans de l’administració central.
És obvi que existeixen marges
d’actuació suficients – tot i que,
com s’ha vist recentment,
potencialment conflictius—per
exemple, prestacions familiars,
desgravacions fiscals, el
programa de Renda Mínima
d’Inserció, etc.- Els impostos
que avui dia controla el govern
català, juntament amb els que
podria aprovar, li donen també
una certa maniobrabilitat a
l’hora de gestionar una
importantíssima porció del pastís
del nostre Estat del Benestar. I,
malgrat la complexitat de la
situació social deixa a l’actual
distribució competencial molt
per sota de l’òptima. 

Permetint-me, en primer lloc,
deixar clar el que crec que un
nou Estatut no farà (ni
probablement hauria de fer):
tot i que pogués incorporar una
espècie de “carta de drets” de
la ciutadania en matèria social i
econòmica, dubto que es tracti
d’una ll ista substancial o
radicalment diferent de la ja
reconeguda, per exemple, a la
Constitució Espanyola i a les
lleis bàsiques ja existents sobre
aquesta matèria; en tot cas, i
això seria sens dubte lloable,
podrà concretar o especificar el
contingut concret que puguin
tenir aquests drets, però és
dubtós que sigui destacable
baixar molt per aquesta escala,
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precisament per evitar haver de tornar a
reformar massa aviat el text estatutari quan les
circumstàncies tornin a canviar. Contra alguns
apressaments, un raonable grau d’abstracció en
matèria de drets s’imposa quan es tracta de
textos legals com un Estatut o una Constitució. 

¿Què és, llavor, el que sí que pot –i crec que
fins i tot hauria—d’abordar-se a l’Estatut?
Bàsicament, m’agradaria esmentar tres tipus de
qüestions: 

1) En primer lloc, els principis generals que
haurien d’inspirar i orientar l’acció de
l’administració autonòmica en matèria de drets
socials i econòmics a principis del segle XXI, això
és, la “filosofia” d’un Estat del Benestar
universalista i postproductivista com el que s’ha
dibuixat més amunt: principis tals com el drets a
uns ingressos mínims per a la subsistència
material i l’autonomia personal, la justícia
intergeneracional, la individualització de tots els
drets de ciutadania, la no discriminació per tipus
de família o convivència, el respecte dels
diversos estils de vida, la integració del sistema
fiscal i el de prestacions socials, el
reconeixement dels diferents tipus de treball
socialment útils, o l’erradicació de la pobresa. 

2) En segon lloc, el possible esment o
concreció, amb tota la generalitat que sigui
convenient, d’alguns drets específics com l’ajuda
domiciliària o la cura de la gent gran, el dret a
prestacions dignes, el recolzament econòmic als
menors d’edat i a les famílies monoparentals, la
garantia de benestar per a discapacitats i
malalts mentals, el recolzament als immigrants
amb problemes per evitar qualsevol
discriminació, el dret a la interrupció de la
carrera laboral per motius formatius o familiars,
el dret a conciliar vida laboral i familiar, i d’altres
similars que no sempre troben fàcil acomodació
al nostre ordenament actual. 

3) En tercer lloc, les competències necessàries
i les vies d’obtenció de recursos suficients per
poder garantir tot l’anterior i atorgar marge de
maniobra als successius governs perquè aprovin
les seves polítiques específiques en aquests
terrenys. És evident que aquí la qüestió fiscal
resulta clau: sense capacitat fiscal per recaptar
el suficient, difícilment un programa com el
dissenyat podria dur-se a la pràctica. Amb tot,
no cal tampoc escudar-se sempre en la
insuficiència competencial; tal i com s’ha
suggerit, la situació actual ja dóna un important
marge de maniobra al govern de la Generalitat
per a importants avenços en màteira de política
social: per posar alguns exemples, es podria
caminar cap a una Renda Bàsica aprovant una
generosa pensió bàsica per a majors de 65
anys, prestacions universals per a menors
d’edat –avui dia ja existents--, l’extensió de la
cobertura del PIRMI i la supressió de molts dels
seus requisits d’accés i permanença, o
l’establiment d’un crèdit fiscal universal a través
del tram cedit de l’IRPF. 

En definitiva, la perspectiva que s’obre és sens
dubte il. lusionant per a una esquerra no
atemorida que s’atreveix a defensar sense
complexes les reformes que la pròpia lògica
social està demandant. És cert també que això
no es farà sense pagar un preu, que en ocasions
pot resultar provocador per a certes
sensibilitats; posaré només un exemple, ja per
concloure: dubto molt que quelcom tan
tradicionalment assumit com la “plena ocupació”
hagi de figurar com a objectiu prioritari general
en un text estatutari, si no volem acabar caient,
més aviat que tard, en la nostra pròpia trampa.
Els propers anys ens diran si tindrem el valor de
digerir o no aquests purgants a nivell simbòlic
–ja que a nivell pragmàtic ja fa temps que ho
vam fer, ho sapiguem o no--. 

<<
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La creació d’un marc
català de relacions
sòciolaborals és una idea
defensada per la Comissió
Obrera Nacional de
Catalunya (CCOO) des de
principis dels anys 80 i que
després, de forma
progressiva, ha anat essent
assumida per d’altres
organitzacions. És una
proposta que s’ha anat
obrint camí i que avui dia
gaudeix d’una àmplia
acceptació. Respon a
l’existència de Catalunya
com una realitat
econòmica, social, política i
cultural pròpia. 

Comissions Obreres va
formular aquesta idea des
de la seva concepció de
Sindicat de classe i nacional
per aprofundir en la
democràcia i acostar els
àmbits d’intervenció
sindical a la realitat
catalana, en el procés de
construcció nacional i amb
l’ànim d’aconseguir majors
nivells de benestar. 

Les reticències, quan no
oberta oposició al
desenvolupament d’aquesta
iniciativa, han vingut des de
sectors de la patronal
catalana i especialment des
d’instàncies centrals de

signe molt divers. Les
acusacions han tingut un
caràcter apriorístic i
marcadament ideològic. 

Encara no fa gaire, en un
informe del Consell
Econòmic i Social estatal,
s’imputava al procés de
descentralització política la
responsabilitat dels riscos
de trencament de la
cohesió social com a
conseqüència d’una
suposada fragmentació de
la unitat de mercat. En
identificar igualtat amb
uniformitat es donava per
fet que només una
regulació central i uniforme
és garantia d’igualtat i
s’adjudicava a la unitat de
mercat ni més ni menys
que la funció de garantir la
cohesió social. 

Del contingut de
l’Informe, es desprenia que
les desigualtats en l’accés a
drets de ciutadania bàsics
com: l’educació, la salut o
les prestacions socials són
responsabilitat de l’exercici
de les seves competències
per part de les Comunitats
autònomes i no de les
desigualtats generades per
la insuficiència de les
polítiques públiques o per
les diferències socials. 

Les dades indiquen que
en tots aquests anys s’ha
produït una reducció en el
diferencial territorial, entre
Comunitats autònomes, de
la renda per càpita,
mentre que la reducció de
les desigualtats de
caràcter social ha estat un
canvi molt menor o fins i
tot en alguns casos s’han
vist incrementades. També
s’ha pogut constatar que
una mateixa regulació a
tot Espanya sobre una
matèria no impedeix que
existeixin diferències
remarcables entre
diferents territoris. 

Catalunya és un país
amb una realitat
econòmica i social
específica. Compta amb un
teixit productiu amb un
gran pes de petites i
mitjanes empreses, una
diversificació del teixit
industrial i una forta
internacionalització de les
empreses, amb sectors
d’economia social i un
nombrós col·lectiu de
treballadors i treballadores
autònoms. Té un mercat
de treball amb trets
diferencials. I posseeix
una cultura contrastada de
concertació. 

El marc català
de relacions sòciolaborals

Alfons Labrador
Secretari d’Estudis de la CONC

>>
Una mateixa regulació a tot Espanya sobre una matèria no

impedeix que existeixin diferències remarcables entre

diferents territoris.
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El marc propi de relacions sòciolaborals vol
donar resposta a aquesta realitat diferenciada i
fer-ho des d’una perspectiva més propera als
problemes. També ha d’afrontar els canvis
associats a la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació i les noves formes
d’organització del treball i de gestió
empresarial. 

No hi ha d’altra banda cap impediment legal
per a l’existència d’un marc català de relacions
sòciolaborals. L’actual Estatut inclou com una
de les seves competències la planificació de
l’activitat econòmica a Catalunya i l’Estatut
dels treballadors permet els convenis d’àmbit
autonòmic per fer referència a dues qüestions
bàsiques per al seu desenvolupament. 

El marc català de relacions sòciolaborals es
vertebra a través de tres eixos: 1) l’ampliació
de competències, 2) la negociació col.lectiva i
els convenis de Catalunya i 3) el reforç del
paper dels interlocutors socials i de la
concertació social. 

El nou Estatut, que s’està elaborant, és una
oportunitat per avançar en el
desenvolupament del marc català de relacions
sòciolaborals i fer de Catalunya un país
avançat, millorar la qualitat de l’ocupació i
l’eficiència econòmica, generar nous drets i
incrementar la cohesió social. 

Pel que fa a l’ampliació de competències cal
l’atribució a la Generalitat de plenes facultats
executives en matèria laboral. La Constitució
ho preveu, però no s’ha fet efectiva en
diverses matèries, com, per exemple, la gestió
de les prestacions i els subsidis per atur. 

En Seguretat Social és perfectament
compatible la descentralització de la seva
gestió i el respecte al principi de solidaritat
financera del sistema. La inscripció
d’empreses, afiliació i altes i baixes de la
Seguretat Social són matèries susceptibles de
transferència. 

La Generalitat ha de tenir competències de
desenvolupament de la normativa estatal en
formació professional i contínua i en polítiques
actives d’ocupació. I s’han de completar les
transferències de la Inspecció de Treball per
superar l’anacronisme que suposa tenir
transferides les competències d’execució i les
tasques d’inspecció i no, en canvi, el sistema
de la Inspecció de Treball. 

És necessari també una major capacitat de
decisió en la fixació del Calendari laboral de
Catalunya que permeti la inclusió de les festes
tradicionals catalanes sense les limitacions
actuals. 

El nou Estatut ha de reconèixer i emparar els
drets socials que configuren l’Estat del
Benestar, assumint com a pròpies les
característiques fonamentals del model social
europeu. Ha d’incorporar plenes competències
per constituir un sistema integral contra la
pobresa i l’exclusió social i el dret a una renda
garantida de ciutadania. 

La Generalitat ha de tenir competències en
immigració. Això ha de permetre millorar la
gestió en una matèria que té relació amb el
nostre desenvolupament econòmic, demogràfic
i cultural. Són necessàries competències per
canalitzar els fluxes migratoris segons les
necessitats del mercat laboral, la nostra
capacitat d’acollida i la plena integració dins de
la nostra societat de les persones immigrants.
També per a l’aprovació i gestió dels plans
d’acollida i d’integració social. I s’ha de millorar
la coordinació entre els diferents nivells de
l’administració i amb els agents socials. 

L’ampliació de competències, tot i ser molt
important, no és allò més decisiu per a la
consolidació del marc català de relacions
sòciolaborals. La negociació col.lectiva i els
convenis de Catalunya conjuntament amb la
concertació social, hi juguen un paper
determinant. 

>>
El nou Estatut, que s’està

elaborant, és una oportunitat

per avançar en el

desenvolupament del marc

català de relacions

sòciolaborals i fer de

Catalunya un país avançat.
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Cal potenciar una negociació col.lectiva que respongui a les
característiques específiques del teixit català afavorint els
convenis d’àmbit de Catalunya en sectors amb identitat pròpia,
des del respecte a l’autonomia de les parts en la determinació
dels àmbits de negociació. Que permeti, així mateix, la cobertura
de sectors sense conveni o la constitució de nous convenis
col·lectius en sectors emergents. 

Cal articular espais de negociació col.lectiva que emmarquin
amplis sectors d’activitat, superant àmbits funcionals febles i
àmbits territorials provincials mitjançant l’agrupació de convenis
col.lectius i la construcció de nous àmbits sectorials de Catalunya
per afegir als ja existents. 

El marc català de relacions laborals s’ha anat configurant a
través d’acords entre els agents socials i amb l’Administració, com
l’establiment d’àmbits propis de negociació interconfederal, la
creació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) per a la solució
extrajudicial de conflictes o el Servei d’Ocupació de Catalunya
(SOC) per al foment de les polítiques d’ocupació. D’aquí la
importància de la concertació per al seu desenvolupament i
consolidació. 

Es podia haver avançat més, però l’escassa voluntat de la
patronal, la manca d’iniciativa de l’anterior Govern de la
Generalitat en aquest terreny i les dificultats sorgides en diversos
períodes entre CCOO i UGT per construir posicions conjuntes, ho
ha impedit. Això no és una qüestió menor, perquè el
desenvolupament del marc català de relacions laborals no depèn
només, ni fonamentalment, de l’ampliació del marc competencial
com molt sovint es vol donar a entendre. 

D’altra banda, el nou Estatut ha de reconèixer, d’igual manera
que ho fa la Constitució, la funció dels sindicats i associacions
empresarials en la defensa i promoció dels interessos econòmics i
socials que els són propis i el paper de la concertació social. 

<<
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L’Estatut, l’autonomia
i el futur

Marc Carrillo
Catedràtic de Dret Constitucional de la UPF

L’Estatut de 18 de
desembre de 1978 fou la
concreció del dret a
l’autogovern que la
Constitució de 1978 va
reconèixer a nacionalitats i
regions, com a forma
jurídica per resoldre el
contenciós històric de la
inserció –en especial- de
Catalunya i el País Basc a
Espanya. L’autonomia era un
dels requisits per a la
construcció de la
democràcia. I de fet, fou la
condictio sine qua non per
l’establiment d’un sistema
democràtic. Constitució i
Estatut han estat el marc
jurídic teòric que després
van delimitar les lleis de
l’Estat, amb un resultat que
ha mediatitzat el sostre de
l’autogovern.

Catalunya disposa d’un
nivell d’autonomia rellevant
si es pren com a referència
el pressupost que gestionen
les seves institucions
representatives; tanmateix,
l’autonomia política entesa
–com no podia ser
altrament-- com la potestat
per regular de manera
diferent les matèries
competencials assumides,
presenta un nivell més
discret. El desenvolupament
de la Constitució territorial
definida en el Títol VIII a
través de les lleis bàsiques
estatals, ha restringit de
manera notable l’abast de
l’autonomia normativa i, al
capdavall, de l’autonomia
política. El mínim comú
denominador que significa la
legislació bàsica ha

esdevingut la majoria de
vegades un paràmetre tan
expansiu, que ha aigualit les
possibilitats del Parlament de
Catalunya i de la resta de
parlaments autonòmics de
fer lleis amb un contingut
més diferenciat i substantiu.
Com a conseqüència del
caràcter expansiu de la
legislació bàsica, els
conflictes jurídics amb l’Estat
han sovintejat, fins al punt
que, per terme mig,
Catalunya ha esdevingut la
Comunitat Autònoma que al
llarg dels vint-i-cinc anys  ha
plantejat més nombre de
contenciosos competencials
amb l’Estat davant el
Tribunal Constitucional. 

Atesa la deliberada
ambigüitat del contingut
material dels títols
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competencials establerta en
el bloc de la constitucionalitat
per la Constitució i l’Estatut,
durant els cinc lustres
transcorreguts, el Tribunal
Constitucional ha hagut
d’exercir una complexa tasca
de delimitació competencial
en els molts casos en els
quals la Generalitat ha
plantejat controvèrsies per
invasió de competències
comeses per la llei o molt
sovint pels reglaments
estatals. D’aquesta funció
jurisdiccional s’ha derivat
una jurisprudència de
contingut divers, a la qual les
sentències en defensa de les
competències autonòmiques
s’han conjuminat també amb
resolucions de contingut
deferent amb el legislador
estatal, en la mesura en
què, en ocasions, per bé que
la norma podia admetre una
altra interpretació, la donada
per l’Estat resultava també
constitucional i el Tribunal
l’acceptava. 

És un fet contrastat, que
l’ambigüitat s’ha resolt la
majoria de vegades en favor
de les competències
estatals. Certament, això no
ha estat obstacle per- què la
jurisdicció constitucional hagi

aprovat sentències de gran
importància, àdhuc per a la
supervivència de l’autonomia
catalana com fou la cèlebre
STC 76/1983, segons la qual
es va declarar inconstitucional
el projecte de Llei
d’Harmonització del Procés
Autonòmic; o la STC
80/1988, sobre el concepte
material i formal de bases,
resolució que, no obstant, no
fou especialment respectada
pel legislador estatal fins a
anys després; o la STC
61/1997, sobre la legislació
urbanística, que va impedir
que l’Estat continués creant
dret supletori en perjudici de
les competències exclusives
de les CCAA; o les SSTC
46/1991, 87/1997 7
337/1994,  referides al
règim de doble oficialitat
lingüística, etc. Però al seu
costat destaquen també
moltes altres en les quals
l’autonomia no ha quedat
precisament ben parada.
Són aquelles en les quals, a
través de l’abusiva invocació
a títols horitzontals,
al.legada per l’advocat de
l’Estat, que reserven la
competència estatal per
establir unes condicions
bàsiques de regulació en

matèria, sobretot, d’exercici
de drets fonamentals i
planificació general de
l’activitat econòmica, el
Tribunal Constitcional les ha
ateses i, en conseqüència, l’Estat
ha absorbit competències
autonòmiques de tota mena:
per exemple, la STC
225/1993, sobre la llibertat
d’horaris comercials; la STC
147/1996, sobre la llengua a
l’etiquetatge de productes
comercials; o la STC
133/1997, sobre la
representació de les CCAA a
la Comissió nacional del
Mercats de Valors.

Amb la perspectiva que ofereix
el temps transcorregut, la
reforma de l’Estatut sembla
orientar-se, sense forçar
d’entrada la reforma
constitucional, cap a una
definició dels títols
competencials des d’un punt
de vista material i funcional.
És a dir, el nou Estatut haurà
de fugir de l’ambigüitat del
passat i concretar de manera
inequívoca les funcions
legislatives i executives que,
d’acord amb la Constitució,
por exercir la Generalitat.
Sens dubte és una opció
interessant, ambiciosa i
realista alhora, que haurà
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d’evitar la conflictivitat permanent amb
l’Estat. Es tracta, al capdavall, d’explorar
totes les possibilitats que de la Constitució i
de la jurisprudència constitucional més
autonomista es deriven, per codificar l’abast
de les competències. D’aquesta forma es
podrà ampliar l’abast de les competències
executives; es podrà facilitar la reconversió
del Tribunal Superior de Justícia, en un organ
judicial en el qual puguin concloure tots les
causes, tot reservant la funció de cassació del
Tribunal Suprem a la unificació de doctrina;
es facilitarà la progressiva reconversió de
l’Administració de la Generalitat en la
administració única a Catalunya, etc.
Certament, l ’ombra que pot presentar
aquesta opció és el seu encoti l lament.
Tanmateix, si prosperés suposaria un notori
creixement de l’autogovern, el qual, sense
dubte haurà de venir acompanyat del
finançament corresponent com a condició
essencial perquè el nous nivells de
l’autonomia política siguin efectius.

L’autonomia catalana pot també ampliar el
seu abast sense necessitat de reformar la
Constitució, si a la llum de la jurisprudència
constitucional, el legislador estatal revisa la
concepció expansiva de la lleis bàsiques
reiterada de forma constant per les diverses
majories polítiques que han operat a les Corts
Generals. Aquest revisió hauria d’anar en
lògica de preveure les bases d’acord amb
principis generals i fugint de la regulació sota
el criteri actual i de sempre, basat en normes
precises i concretes, que deixen un marge de
maniobra molt reduït al legislador autonòmic.
És veritat, però, que aquesta és una condició
que no correspon acomplir a l’Estatut sinó al
Parlament de l’Estat en l’exercici de seva
potestat legislativa. 

En tot cas, tard o d’hora, l’autonomia de
Catalunya també exigirà la reforma
constitucional. Per exemple, per procurar una
simetria més efectiva del català amb el
castellà. Perquè, tot i la configuració de
cooficialitat lingüística establerta d’acord amb
l’article 3.1 de la Constitució, l’única llengua
d’obligat coneixement és el castellà i no el
català o qualsevulla de les altres llengües
cooficials. Això comporta greus disfuncions en
l’àmbit de les diverses administracions
públiques; per exemple, a l’administració
perifèrica de l ’Estat (Delegacions i
Subdelegacions del Govern, Delegacions dels
Ministeris, Prefectures de Policia, etc.), a
l’Administració de Justícia (jutjats i tribunals,

>>
Tard o d’hora,
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secretaries de tribunals, etc), i d’altres àmbits,
l’ús del català de forma activa i passiva és
encara molt precari i de vegades inexistent. En
aquest sentit, i en la mesura en què no està
prescrit el deure constitucional de conèixer la
llengua pròpia de Catalunya per exercir –per
exemple-- com a jutge o advocat de l’Estat en
el territori de la Comunitat Autònoma, les
possibilitats dels ciutadans d’usar el català i
rebre resposta en aquesta mateixa llengua
estan molt disminuïdes. Aquesta és una
conseqüència que deriva de l’actual asimetria
lingüística establerta pel marc constitucional i
estatutari i que una reforma de la norma
suprema hauria de modificar. Llavors, la
rellevància del català a Europa, expressada a
través de les institucions representatives de
l’Estat espanyol (Corts Generals i Govern)
podria abastar cotes més significatives i, en tot
cas, similars a les que actualment tenen a
Bèlgica, el francès i el flamenc.   

L’autonomia catalana també exigeix la
reforma constitucional per adaptar les
institucions centrals de l’Estat a la seva
estructura políticament descentralitzada. El
Senat és l’assignatura pendent des del procés

constituent. Un Senat de representació
autonòmica i no provincial com és ara, hauria
de facilitar que altres òrgans constitucionals,
com ara el Tribunal Constitucional, el Consell
General del Poder Judicial, el Tribunal de
Comptes, etc., responguin a la lògica de la
descentralització política. Hauria de permetre
una participació més eficaç de les Comunitats
Autònomes en les institucions europees. Així
mateix, des d’un punt de vista funcional, el
Senat podria institucionalitzar en el seu íter
legislatiu els fets diferencials de forma objectiva,
a través de l’establiment d’un veto suspensiu
que hauria de servir per obligar a una segona
lectura d’aquells texts legals que puguin suposar
una alteració de les previsions estatutàries en
aspectes relatius als fets diferencials (llengua,
cultura, sistema de finançament, dret foral,
policia autonòmica, etc.) 

<<
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Els temps han canviat
És acceptat com a símptoma

de normalitat en el
funcionament dels nostres
sistemes polítics que la llei
doni resposta a situacions que
la realitat ja ha anat
evidenciant i per a les quals no
hi havia encara adequació
legal o bé la que existia havia
quedat socialment obsoleta. És
una evidència que la realitat
social es transforma molt més
ràpidament que la l lei. En
moltes ocasions la llei no fa
res més que regular situacions
socialment ja existents. Per
això no és exagerat afirmar
que la legislació va a remolc
dels canvis socials. Donades
aquestes circumstàncies, allò
important és evidentment
intentar sempre que
l’adequació legislativa a la
realitat es produeixi tan bon
punt es constati aquest
desfasament.

La nostra societat ha viscut
els darrers temps un dels
canvis més profunds de tots
aquells que s’han anat
succeint els darrers 150 anys.
La reestructuració del
capitalisme recent i la
revolució produïda en el camp
de les tecnologies de la
informació són els dos pilars

sobre els quals avui gravita el
canvi social. Uns canvis que
malgrat estar ben vius,
malgrat ser plenament actuals,
ja deixen entreveure la
metamorfosi profunda en la
qual estem immersos. La
transició de la vella societat
industrial a la nova realitat
postindustrial ja s’ha fet sense
que moltes de les velles
estructures politicojurídiques
s’hagin transformat ja que
s’han adequat a la nova
realitat social.  

Potser algú troba exagerada
aquesta visió i especialment
l’afirmació que ens trobem
davant una nova societat. No
és aquest el l loc per
reflexionar de forma més
profunda sobre aquesta
qüestió, en qualsevol cas cal
dir que aquesta és una idea
compartida a bastament en
molts sectors i que ha estat
tractada també generosament
per la literatura acadèmica
més recent en els camps de
les ciències socials. 

Límits de l’actual Estatut
Tenim una nova societat que

ha emergit amb una rapidesa
desconeguda. Es tracta d’una
nova realitat social, però, que
s’està gestionant políticament

des de vells esquemes, des de
velles formes, amb tot el que
això comporta de pèrdua
d’oportunitats col·lectives per
abordar amb majors
possibilitats d’èxit els reptes
socials que els nous canvis ens
plantegen. És evident que
l’adaptació col·lectiva als nous
canvis passa per fronts molt
diversos com la transformació
de l’ordenament dels valors
dominants o la flexibilització
de velles actituds i
manifestacions individuals
d’una determinada cultura
política a favor de nous
comportaments que reflecteixin
una nova manera d’entendre i
interpretar la vida i les
relacions socials i de poder. I

Una oportunitat 

pel reconeixement dels nous drets

Jordi Sánchez
Professor de Ciència Política 
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passa inevitablement per una adequació del
sistema legislatiu amb la finalitat que el nou
marc legal reflecteixi més fidelment la nova
societat a la vegada que doni instruments més
o menys precisos per tal d’abordar des de les
institucions de govern la gestió del nou
conflicte social, dels nous reptes. La pretensió
no és cap altra que reduir a la mínima
expressió els problemes que la nova realitat
social pot provocar  i potenciar les oportunitats
que aquesta nova realitat ofereix. 

Des d’aquesta perspectiva és innegable que
l’Estatut d’Autonomia del 1979 ha quedat
parcialment desfasat, com de fet també hi ha
quedat la Constitució espanyola. L’Estatut,
que no és res més que una Constitució
interior de Catalunya, deixa en el seu actual
articulat buits importants. Qüestions de gran
transcendència social que han aparegut els
darrers anys i que a més ocupen una
centralitat molt rellevant de la nostra vida
política i social actual no estan contemplats
en el nostre Estatut.  

El nostre govern, doncs, no disposa de la
cobertura legal suficient per desplegar
intervencions en determinats àmbits
sectorials que l’Estatut ignora simplement
perquè quan es va redactar l’Estatut aquestes
qüestions no eren percebudes ni de lluny com
a rellevants. La societat del coneixement i
més genèricament la denominada societat de
la informació, el fenomen de la immigració i la
demanda de reconeixement de determinats
drets que emanen de la transformació social
els darrers anys són alguns dels nous
escenaris que seria oportú que fossin recollits
en un nou Estatut d’Autonomia. 

Està doncs plenament justif icat una
readaptació estatutària als nous temps. Deixo
de costat en aquest article tot el que fa
referència a l ’aprofundiment i
perfeccionament de l’autogovern ja que ha
estat objecte d’anàlisi en altres articles en
aquesta mateixa revista, tot i que en cap cas
és un aspecte menor, ja que les evidències
ens mostren que tot allò que
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>>
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<<

competencialment no ha quedat fixat en
l’Estatut és reclamat pel govern central,
reduint el marge d’autonomia política i
legislativa de Catalunya. 

Em centro en tres qüestions fonamentals que
al meu entendre hauria de recollir el nou
estatut. Per un costat tot el que fa referència
al fenomen migratori, el reconeixement més
explícit de drets de participació ciutadana i tot
el que en general podríem definir com a drets
emergents de la societat del coneixement. 

La població estrangera: una realitat a
incorporar

El fenòmen migratori, que ha transformat la
vida social en tants barris de les nostres
ciutats i tants pobles del nostre país, s’ha
produït sense que el Govern disposés
d’instruments polítics adequats per donar una
resposta global. Això explica que a grans línies
la resposta política s’ha limitat al camp de les
polítiques socials, probablement necessàries,
però en cap cas suficients. Una acció
governamental amb voluntat cohesionadora
ha de poder disposar d’instruments que
permetin atorgar reconeixements de drets i
deures a la nova ciutadania. És evident que
l’Estat central  voldrà reservar-se en exclusiva
algunes de les possibles actuacions sobre la
població immigrada, per exemple tot el que fa
referència a processos de nacionalització. Però
res hauria d’impedir que la Generalitat, per
exemple, disposés de la potestat estatutària
per atorgar determinats permisos subordinats
a condicions laborals de les persones
estrangeres, independentment de si disposen
o no de permisos de residència atorgats pel
Ministeri de l’Interior, tot i que lògicament la
seva validesa o els efectes administratius
només fossin a Catalunya. 

Per descomptat seria també desitjable per
acabar amb la discriminació que avui es
produeix, que el nou Estatut avancés en el
reconeixement al dret al sufragi per
estrangers en aquelles eleccions
competencialment sota la tutela de la
Generalitat. És evident que algunes condicions
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caldrà establir, però un
reconeixement en aquesta
direcció permetria obtenir
efectes molt positius en les
polítiques d’integració i
cohesió social. L’equiparació
de drets polítics entre totes
les persones que viuen en el
mateix territori és una
condició indispensable, com la
nostra pròpia història ens
mostra, per avançar en la
cohesió social. No fer-ho, a
més de ser una acció
discriminatòria contra les
persones d’origen estranger
que viuen i treballen al país,
l imita molt més l’èxit de
l’acció governamental.   

Un altre camp que hauria de
ser plantejat en el nou Estatut
com a potestat del govern de
Catalunya és el de la seva
participació en la definició i
delimitació els contingents
migratoris, fins ara
exclusivament en mans del
govern central. Sembla fora
de discussió que els
contingents continuaran
existint ja que la UE aposta
clarament per aquesta via.
Seria doncs imprescindible
que el Govern català pogués
prendre part aportant les
seves opinions i propostes i
participant activament en la
concertació sobre aquesta

qüestió. Per descomptat la
possibilitat d’avançar en les
polítiques de contractació
laboral en origen, un cop la
situació d’irregularitat dels
estrangers al nostre país i a
Espanya s’hagi normalitzat,
requeriria la necessitat que la
Generalitat fos activa no
només en la definició del perfil
sinó també en la possibilitat
de tramitació i agil ització
administrativa d’aquesta
contractació. No sé si es
tracta tant de disposar de
xarxes pròpies del govern
català a l’exterior com de
tenir una incidència real en les
xarxes de l’estat ja existents.

Els nous drets de
participació

El nou Estatut ha de ser
interpretat també en clau
d’oportunitat en el sentit que
ens hauria de permetre
recollir aspectes realment
innovadors que a dia d’avui
altres  textos normatius de
països de l’entorn ubicats al

capdamunt de les piràmides
de l’ordenament jurídic encara
no han incorporat. La
immigració és indubtablement
un d’aquests camps on es
podria innovar. També ho és
el que fa referència a
ciutadania i participació
política. Com probablement
no podria ser d’altra manera
l’Estatut de 1979 és
especialment pobre en
aquesta direcció. Ara, després
de quasi 30 anys de
normalitat democràtica es
podrien introduir reformes
que permetessin a la
Generalitat de Catalunya
disposar de competències que
ara no té; aquestes
competències servirien per
exemple per realitzar
determinades consultes
ciutadanes o referèndums i a
la vegada que es recollissin en
el futur Estatut nous drets de
la ciutadania, fins ara inèdits,
en la direcció de garantir la
seva participació en el procés
de debat polític, en l’impuls

>>
Es podrien introduir reformes que recollissin en

el futur Estatut nous drets de la ciutadania, en

la direcció de garantir la seva participació en

el procés de debat polític.

<<
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>>
L’acció política té

sentit si serveix

per millorar les

condicions de vida i

el benestar de la

ciutadania. El futur

Estatut pot servir

per això.

<<

de noves actuacions legislatives i executives (ara
només disposem de la ILP en l’àmbit de l’impuls
legislatiu) i en la participació ciutadana en el
procés de deliberació i implementació de les
polítiques públiques. En resum es tracta
d’incorporar drets que donin sortida a una nova
realitat social que cada vegada és més evident i
que respon a una nova dinàmica, a uns nous
valors – els denominats postmaterialistes – i a
un nou estil en la vida política. Aquests nous
drets han de permetre reforçar la credibilitat
ciutadana en la cosa pública i perfeccionar
qualitativament la democràcia al nostre país.   

Societat del coneixement i nous drets per
evitar la fractura social.

Per descomptat, i ja per acabar aquest
incomplet i ràpid repàs d’algunes de les
qüestions que el futur Estatut hauria de
contemplar, cal dir que tot allò que fa referència
a la societat del coneixement hauria de ser
incorporat. El risc de noves fractures socials i
territorials com a conseqüència d’una evolució
desigual en l’accés a la informació , i per tant al
coneixement, de persones a conseqüència de la
seva residència o de condicions sociodemogràfiques

(edat, condició econòmica...) és evident. Per
tant, és important reconèixer l’accés a aquestes
xarxes com un dret universal que obligui
posteriorment als poders públics a atendre
satisfactòriament polítiques que redueixen els
efectes socials negatius que l’evolució del mercat
en aquest camp ja està provocant. 

El nou estatut ha de ser llegit, com ja he dit
més amunt, com una oportunitat per disposar
d’instruments competencials i normatius més
adequats per respondre a la nova realitat social.
Finalment l’autogovern té sentit en la mesura
que es vulgui aplicar per millorar l’acció política.
I l’acció política té sentit si serveix per millorar
les condicions de vida i el benestar de la
ciutadania. El futur Estatut pot servir per això. Si
és així, haurà valgut la pena.

<<
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Cal una reforma de l’Estatut pel que fa als
aspectes relacionats amb el model de
finançament de la Generalitat?

Crec que la resposta a aquesta pregunta ens porta a
platejar-nos, en primer lloc, la següent qüestió: quins
són els objectius que es volen assolir mitjançant el
model de finançament de la Generalitat, és a dir, què
ens ha de permetre fer aquest model? En segon lloc,
una vegada sabem què li demanem al model, cal
plantejar-nos si l’existent actualment i, per tant, el que
s’ha pogut desplegar sota el marc estatutari vigent, ens
ha permès fer allò que voldríem. I, per últim, si arribem
a la conclusió que això no ha estat així, cal demanar-
nos si els canvis que calen es poden fer sota el
paraigües de l’actual Estatut o és necessària una
reforma.

1. Quins són els objectius per assolir amb el
model de finançament?, què ens ha de permetre
fer? Una resposta molt simple i que fins i tot, pot
semblar obvia, seria la que ens diria que el model
hauria de permetre a la Generalitat de Catalunya tenir
recursos suficients per a poder prestar les
competències que té assumides. Per tant, sembla clar
que el primer objectiu que li demanen al model és que
doni compliment al principi de suficiència financera.

Però aquests recursos (suficients) no han de ser
obtinguts de qualsevol manera. És bo que, i així ens ho
diu la literatura econòmica sobre el tema i l’experiència
d’alguns països que també s’han plantejat aquestes
qüestions, que aquests recursos s’obtinguin de manera
que permetin al govern exercir la seva autonomia
financera. Això vol dir que el disseny del model de
finançament de la Generalitat no només li hauria de
proporcionar recursos suficients sinó que a més,
aquests s’haurien d’obtenir de manera que li
permetessin l’exercici de l’autonomia financera, que no
vol dir altra cosa que tenir capacitat de decisió tant
sobre qüestions que afecten al pressupost de despesa
com al pressupost d’ingressos de la Generalitat. És a
dir, capacitat per decidir aspectes com: i) quanta
despesa vol fer (la importància del paper del sector

>>
El disseny del model de

finançament de la

Generalitat no només li

hauria de proporcionar

recursos suficients sinó

que, a més, aquests

s’haurien d’obtenir de

manera que li permetessin

l’exercici de l’autonomia

financera

<<

A propòsit de la 
reforma de l’Estatut

Maite Vilalta
Professora d’Hisenda Pública de la UB
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públic dins de la seva economia); ii) quin tipus
de despesa pensa fer (social,
d’infrastructures...); iii) quants recursos
necessita i com els vol obtenir; iv) de quina
manera vol repartir la càrrega fiscal entre els
seus ciutadans, és a dir, quin és el grau de
redistribució que vol fer mitjançant la
recaptació dels seus tributs; i  v) quin ha de
ser el volum del seu endeutament. Si un
govern té capacitat per decidir aquest tipus de
coses estarem davant d’un govern que disposa
d’autonomia financera. L’autonomia financera
és bona no només per raons econòmiques
(incentiva la responsabil itat fiscal dels
governs, permet la rendició de comptes dels
governs davant dels seus ciutadans,
contribueix a donar transparència al sistema,
disminueix la il·lusió fiscal...) sinó que és
imprescindible per a l’exercici de l’autogovern. 

El model de finançament de la Generalitat
permetria l’exercici de l’autonomia financera si
la majoria (o la totalitat) dels recursos
s’obtinguessin a través de figures tributàries
sobre les quals el govern tingués capacitat
normativa (capacitat per legislar sobre els
seus tributs) i capacitat per administrar-los i
gestionar-los. Per contra, l ’autonomia
financera del model seria nul·la o molt
l imitada, si la majoria dels recursos
s’obtinguessin a través de subvencions
procedents del govern central.

Fins aquí doncs, hem parlat de suficiència i
d’autonomia financera, però a més, el model
de finançament de la Generalitat, hauria de fer
possible el principi d’igualtat de recursos i,
d’aquesta manera contribuiria a la solidaritat
amb la resta de comunitats autònomes de
l’Estat. Cal recordar que en el preàmbul de
l’Estatut s’afirma: “el present Estatut és
l’expressió de la identitat col·lectiva de

Catalunya i defineix les seves institucions i les
seves relacions amb l’Estat en un marc de
lliure solidaritat amb les altres nacionalitats i
regions. Aquesta solidaritat és la garantia de
l’autèntica unitat de tots els pobles
d’Espanya”.

Pel que fa al compliment del principi
d’igualtat de recursos, tant la teoria com
l’experiència d’altres Estats, ens demostra que
cal, en primer lloc, un consens sobre la
mateixa definició del concepte d’igualtat i, en
segon lloc, cal instrumentar un mecanisme de
subvencions que permeti donar compliment a
l’esmentada definició. Una possible definició,
sovint acceptada i posada a la pràctica en
d’altres països, ha estat la de considerar que
s’està complint amb el principi d’igualtat  quan
els diferents governs d’un mateix nivell (en el
nostre cas ens referiríem a les comunitats
autònomes), poden prestar un nivell “similar”
dels serveis que tenen atribuïts demanant un
esforç fiscal “similar” als seus ciutadans.

Així doncs amb el que hem dit fins ara, la
resposta a aquesta primera pregunta que ens
formulem sobre què ens ha de permetre fer el
model de finançament de la Generalitat, seria:
el model ha de proporcionar els recursos
suficients per a prestar els serveis que té
assumits la Generalitat i, ho ha de fer, de
manera que possibiliti al govern l’exercici de
l’autonomia financera i faci possible el
compliment d’un principi de solidaritat amb la
resta de comunitats autònomes de l’Estat. A
més cal afegir que és bo que el model sigui el
més entès i conegut possible pels ciutadans
(transparència), i que cal que prevegi
mecanismes de coordinació tant tècnica com
institucional (sobretot a través del Senat) amb
la resta de governs (central, autonòmics i
locals). 
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2. L’actual marc estatutari ha permès el
compliment dels objectius esmentats?

Val a dir que el text de l’actual Estatut és
prou ampli com per donar cabuda a diferents
models de finançament. És a dir, el model que
tenim actualment és fruit de la interpretació
que han fet, dels textos legals (Constitució,
Estatuts d’autonomia, Llei Orgànica de
Finançament de les Comunitats autònomes...)
els diferents agents que han intervingut i
protagonitzat els acords en els quals s’ha anat
perfilant el model de finançament autonòmic,
però n’hagués pogut ser un altre de ben
diferent. En tot cas el resultat, analitzat d’una
forma molt esquemàtica, ha estat el següent:

a) la infravaloració del cost dels serveis que
es van transferir (fonamentalment a l’inici de
la dècada dels anys 80) a causa d’una
metodologia de càlcul mal elaborada, s’ha anat
arrossegant al llarg dels anys. Mai hi ha hagut
un estudi seriós de les necessitats de
finançament de les comunitats autònomes
que, recordem, tenen assumides, tret de les
pensions, les principals partides de despesa
que configuren l’anomenat Estat del Benestar
(educació i sanitat). Estem parlant, doncs,
d’un incompliment del principi de suficiència
de recursos;  

b) poca capacitat per prendre decisions sobre
aspectes que afecten al pressupost. Tal com
hem vist, el que dóna autonomia financera és,
fonamentalment, disposar de figures
tributàries pròpies sobre les quals s’hi tingui
capacitat normativa. Durant molt temps
aquesta possibilitat va ser pràcticament
inexistent. El percentatge d’ingressos que la
Generalitat obtenia a través de tributs, estava
al voltant d’un 20% i a més, amb cap
possibilitat de participar en la legislació

d’aquests tributs. Això comença a canviar a
partir de l’any 1993 (amb la cessió a les
comunitats autònomes d’un 15% de l’IRPF) i
amb els successius acords de finançament
autònomic (de l’any 1996 i 2001) amb els
quals s’aconsegueix una progessiva ampliació
de la cistella d’impostos en mans de les
comunitats autònomes i una certa i limitada
cessió de capacitat normativa sobre algunes
figures tributàries.  Actualment la Generalitat
obté al voltant d’un 76% dels seus ingressos a
través de tributs. I aquesta situació, l’actual,
sembla ser que és el punt d’arribada. És a dir,
des de l’any 1986 el model de finançament de
les comunitats autònomes havia anat
evolucionant a través dels diferents acords
quinquennals que s’anaven prenent. Però
l’acord de l ’any 2001 elimina la revisió
quinquennal del sistema. Per tant, hem
d’entendre que l’autonomia financera que hem
assolit és ja la màxima assolible?

c) greus problemes a l’hora d’instrumentar el
mecanisme que hauria de fer efectiu el principi
d’igualtat. Per citar-ne els més importants cal
dir: en primer lloc, mai s’ha explicitat d’una
forma clara quin és el concepte d’equitat o
igualtat territorial que es vol aconseguir; en
segon lloc, els efectes del  mecanisme  que
l’hauria d’haver fet possible (la subvenció que
s’ha rebut en forma de participació en els
ingressos de l ’estat i que actualment
s’anomena Fons de Suficiència), han estat
erràtics i poc justificables. En cap Estat s’ha
donat mai la circumstància que governs que
disposen d’un volum d’ingressos, procedents
del rendiment dels seus tributs, per sobre de
la mitjana, passin a estar-ne per sota un cop
s’ha activat el mecanisme d’igualació dels
recursos, és a dir, el mecanisme que fa
possible el compliment del principi d’igualtat.

>>
Mai hi ha hagut un estudi seriós de
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Això és precisament el que ha passat a Catalunya i
a d’altres comunitats relativament riques de l’Estat
espanyol; i en tercer lloc, s’està produint un clar
incompliment del principi d’igualtat en la mesura
que les dues comunitats autònomes que tenen el
model de finançament anomenat de règim foral
(País Basc i Navarra), disposen d’un volum de
recursos molt superior del que disposen les
comunitats autònomes que com Catalunya tenen un
nivell similar de competències.

d) Problemes de falta de coordinació institucional i
tècnica amb la resta de governs, tant el central com
els autonòmics i els locals: i) sovint els acords sobre
el finançament autonòmic s’han pres  de forma
discrecional i poc transparent. Això és així perquè
no es disposa de regles i institucions adequades
encarregades de resoldre els temes bàsics que
configuren el model de finançament i el seu
funcionament. El Consell de Política Fiscal i
Financera sovint ha estat el responsable d’aquesta
discrecionalitat i manca de transparència; ii) el
Senat hauria de tenir un paper molt important en el
disseny i seguiment del model de finançament de
les comunitats autònomes en la mesura que hauria
de ser una veritable cambra de representació
territorial on tot allò que afecta d’una manera
directa i indiscutible als governs autonòmics i locals,
hi fos discutit i sotmès a votació; iii) en la mesura
que les comunitats autònomes comparteixen i tenen
certa capacitat normativa sobre alguns impostos
han de tenir un paper rellevant en el si de
l’administració tributària, cosa que tampoc es dóna
actualment.

Del que hem exposat en aquest segon punt podem
concloure que amb l’actual model de finançament
de la Generalitat de Catalunya, no s’assoleixen els
principis que en el primer punt d’aquest escrit hem

fixat com a indispensables. Aquest grau
d’incompliment ha anat variant al llarg del temps i
no es produeix en la mateixa intensitat en cadascun
d’ells. En tot cas, l’actual model de finançament no
permet a la Generalitat disposar dels recursos
suficients per dur a terme aquelles competències
que té assumides;  el grau d’autonomia financera
del govern de la Generalitat ha quedat fixat en el
que se li atribueix a l’últim acord de l’any 2001; i es
dóna un clar incompliment del principi d’igualtat
dels recursos entre les comunitats autònomes fruit,
en certa manera, d’una manca de definició i
concreció del concepte d’igualtat i equitat territorial.

3.  Cal, doncs, una reforma de l’Estatut?
Tal com s’ha dit anteriorment el text de l’actual

Estatut és prou ampli com perquè s’hagués pogut
dissenyar un model de finançament per a la
Generalitat ben diferent  del que tenim, i fins i tot
que s’hagués apropat molt més al que hagués
permès donar compliment als principis descrits més
amunt (suficiència, autonomia, igualtat,
transparència...). Però no ha estat així. L’actual
marc ha permès una interpretació que ens ha
conduït a un mal resultat. Per tant, cal canviar-lo.
És a dir, es pot responsabilitzar a l’actual marc
estatutari de les mancances que pateix l’actual
model de finançament de la Generalitat? Ben mirat
no, però la seva indefinició o la manca de concreció
d’alguns conceptes ha permès la interpretació que
se n’ha fet.

Donat que, per les qüestions que sigui, estem
immersos en un procés de reforma estatutària,
caldria d’aprofitar l’ocasió perquè en el nou Estatut
es concretessin els trets fonamentals del model que
ens permeti aconseguir els objectius exposats a
l’inici d’aquest escrit i que, sobretot, evités i fes
impossible el desenvolupament de quasevol altre
model que se n’aparti. 
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Cal que l’Estatut dissenyi l’estructura bàsica
d’un sistema de finançament que en permeti
un desenvolupament on principis com la
suficiència de recursos, l’autonomia financera,
la igualtat i la transparència no puguin ser mai
més vulnerats. 

Òbviament, el disseny d’aquesta estructura
bàsica passa per concretar i definir algunes
qüestions com: i) quanta autonomia financera
volem i com la volem aconseguir; volem que
la totalitat dels ingressos de la Generalitat
procedeixin de la recaptació de tributs o ens
conformem amb menys?; volem participar en
la legislació que afecta als tributs recaptats a
Catalunya?, com?; volem administrar i
gestionar tots els tributs recaptats a
Catalunya?, si és així, de quina manera? a
través d’una agència tributària pròpia?; ii) què
entenem per “donar compliment al principi
d’igualtat dels recursos entre les comunitats
autònomes” i com pensem que s’hauria
d’implementar el compliment d’aquest principi
que comporta, sens dubte un importat exercici
de solidaritat; iii) quins han de ser els òrgans
institucionals i tècnics que han de permetre el
desenvolumpament, implementació i posterior
seguiment de tot allò que afecti al model de
finançament de la Generalitat?

Crec doncs, que amb  el nou Estatut ha de
quedar ben clar allò que volem en relació a 

la hisenda de la Generalitat, però també allò
que no volem. S’ha de dir ben clar quins són
els objectius i els principis que es volen
acomplir mitjançant el model de finançament,
i de quina manera (amb quins mecanismes) es
volen assolir. Però també cal que amb el nou
marc sigui impossible que en un futur, la
Generalitat pugui tornar a situacions
d’insuficiència de recursos, d’excessiva
dependència financera, i d’una solidaritat mal
entesa que vulneri el principi d’igualtat i
equitat que hagi quedat definit i consensuat en
el marc del nou text estatutari.

<<

48
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1. Una oportunitat històrica. 

Fa un any plantejar la reforma dels Estatuts a
l’Estat, i no diguem de la Constitució, era un tabú.
Avui no hi ha cap comunitat autònoma, fins i tot
les que estan governades pel PP, que no plantegin
la reforma dels Estatuts. I això és per la percepció
general que el model autonòmic té importants
insuficiències, i pel paper cabdal que ha tingut
Catalunya en obrir el debat sobre la reforma
estatutària. 

Li agradi o no a Rajoy, al PP no li queda més
remei que entrar en el debat de la reforma
estatutària i constitucional, si no vol quedar al
marge del debat polític real. S’ha acabat el temps
de considerar la Constitució com quelcom sagrat i
immutable. 

Estem vivint una oportunitat històrica. Estic
convençut que l’Estatut que surti del Parlament de
Catalunya, i que José Luis Rodríguez Zapatero s’ha
compromès a recolzar, marcarà un canvi
substancial en el model d’Estat, i pot obrir una
escletxa a partir de la qual sigui possible
desbloquejar la situació política d’Euskadi, que ara
es troba en un carreró sense sortida.      

Som molt conscients que avui Catalunya és a l’ull
de l’huracà, que s’ha generat un debat on sovint
es barreja erròniament l’especificitat nacional de
Catalunya amb suposats privilegis. I on la
temptació centralista és permanent. Malgrat que la
situació política actual és més favorable als
objectius del Govern català, no hem d’oblidar que
dins del PSOE conviuen posicions més
federalitzants amb altres marcadament
centralistes, i que els recels acumulats durant 23
anys de pujolisme són molts, per no parlar de les
pors creades en els vuit anys de Govern
neoespanyolista del PP. 

En el debat que s’està produint, especialment en
els mitjans de comunicació, a parer meu hi ha el
risc de caure en un error: plantejar l’Estatut i
l’autogovern exclusivament en la dimensió de la
relació bilateral Catalunya-Espanya. Aquest és un
plantejament erroni per dues raons: 

1. Perquè el nou Estatut, al qual s’incorporaran
drets, deures i principis rectors, és una oportunitat
per modernitzar Catalunya, per modernitzar les
polítiques públiques, per donar resposta al canvi
social que s’ha produït en aquestes més de dues
dècades d’autogovern. Però també per fer avançar
Catalunya en el futur, convertint el nostre país en
una referència de país capdavanter: amb una
democràcia de qualitat, socialment i ecològicament
avançat. 

2. Perquè el nou Estatut que fem a Catalunya, el
que s’acabi aprovant, definirà el model d’Estat per
als propers 25 anys, serà el punt de referència per
la reforma del conjunt dels Estatuts i condicionarà
políticament el debat constitucional.  

En aquest sentit avui voldria tractar de dues
qüestions fonamentals: del model d’Estat que
proposem i del nou Estatut com a instrument per
fer de Catalunya un país avançat.   

Conferència realitzada el 7 de setembre de 2004 
al Centre Cívic Pati Llimona. Barcelona.

ICV i el nou
Estatut de Catalunya

Joan Saura
President ICV
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Abans de res voldria analitzar quin és el punt de
partida, les lliçons que hem de treure d’aquests 25
anys d’Estatut; fer balanç del procés de participació
social; i repassar els objectius del nou Estatut.   

2. El punt de partida. La indefinició del model
autonòmic. 

El proper 25 d’octubre farà 25 anys de l’aprovació
de l’Estatut. És obligat fer un cert balanç i analitzar
quina ha estat l’experiència d’aquests 25 anys
d’autogovern. 

L’Estatut del 79 va ser l’Estatut del restabliment
de les institucions catalanes, de la recuperació de
les llibertats nacionals. El seu balanç històric és
sens dubte positiu. Però no respon a la realitat de
la societat catalana del segle XXI i no recull
l’experiència pràctica d’aquests 25 anys del procés
autonòmic a Espanya. A partir d’aquesta
experiència es pot afirmar que l’actual Estatut està
esgotat fonamentalment per sis raons: 

1. Per la superposició, en l ’arquitectura
institucional de l ’Estat, d’una estructura
descentralitzada, com les autonomies, amb les
estructures heretades del vell Estat centralista, com
el Senat per exemple. 

2. Per la desvirtuació del pacte constitucional, en
el desenvolupament legislatiu, amb lleis orgàniques
i lleis de base que han anat arrabassant poder real
a la Generalitat. 

3. La contradicció entre un model unitari, malgrat
que descentralitzat, i la realitat plurinacional de
l’Estat espanyol. 

4. Un finançament insuficient i injust. En el cas de
Catalunya és un model injust, ja que el dèficit fiscal
correspon al 8%-10% del PIB català, una xifra molt
més elevada que en qualsevol Estat federal.  

5. L’aparició de noves realitats socials, inexistents
fa dues dècades: com l’actual onada migratòria, la
societat del coneixement i l ’espectacular
desenvolupament dels mitjans àudiovisuals o la
globalització econòmica i cultural. Així com noves
realitats polítiques, com la construcció Europea.  

6. L’emergència de nous drets, drets de tercera
generació: com la sostenibilitat, el dret a gaudir del
medi ambient, tant per a les generacions presents
com per a les futures; o el dret a la participació
política més enllà dels processos electorals. A més
de noves realitats socials, com el canvi social
produït amb l’aparició de nous models de família...

Al llarg dels anys aquesta percepció d’esgotament
del model autonòmic i de l’Estat ha anat quallant
en la societat. Avui la idea que és necessari un nou

Estatut ha estat progressivament assumida per la
majoria. Segons algunes enquestes sis de cada deu
catalans consideren necessari un nou Estatut.
Aquesta majoria és encara més gran en la societat
civil organitzada. Els sindicats, les organitzacions
empresarials... tenen molt clar que la reforma de
l’Estatut és imprescindible perquè Catalunya
continuï avançant.  

En conclusió, la Constitució del 78 i l’Estatut del
79 van servir per deixar enrere la dictadura
franquista, per establir un règim democràtic, per
modernitzar un Estat caduc i centralista, per
recuperar la Generalitat, per crear un incipient
Estat del benestar i per incorporar-nos a Europa.
Avui, una vegada la democràcia ha estat
consolidada, les autonomies assentades i estem
debatent sobre la Constitució Europea, la funció
modernitzadora de la Constitució i de l’Estatut han
de ser actualitzades, i han de ser actualitzades per
assolir noves fites democràtiques, no resoltes
durant la transició: l ’assumpció de la
plurinacionalitat de l’Estat, la clarificació de
competències, la definició de nous drets socials, la
participació directa a la UE o la consideració de la
Generalitat com Estat, amb tot el que suposa. 
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3. Els objectius del nou Estatut. 

Els objectius del nou Estatut es poden resumir en
tres idees: 

- Més poder per Catalunya. Calen més i millors
competències, ja sigui recuperant competències
arrabassades per l’Estat, ja sigui amb l’assumpció
de noves competències... Més competències per
millorar la vida de la gent.

- Impulsar la modernització de Catalunya, en el
sentit de dotar-nos dels instruments, dels principis
i de les competències necessàries per fer front als
reptes polítics, socials i ecològics d’un món en
constant transformació. 

- Resoldre l’encaix de Catalunya a Espanya i a
Europa, eixamplant les llibertats nacionals de
Catalunya. 

El nou Estatut serà molt ambiciós, només cal
comparar l’índex de l’actual Estatut amb el qual ha
elaborat la ponència del Parlament. L’Estatut del
79 és fonamentalment una descripció de les
competències de la Generalitat. A diferència del
nou Estatut, a l’Estatut del 79 no hi ha ni la
referència a Catalunya com a nació, es parla de
nacionalitat; ni es fa esment als drets i deures, ni
als principis rectors de les polítiques socials i
econòmiques, ni a l ’acció exterior de la
Generalitat.  

4. Un procés participatiu inèdit.

El Govern de Catalunya ja ha complert un dels
seus principals compromisos: iniciar un procés de
participació social per a l’elaboració de l’Estatut,
tal com estableix l’acord de Govern del Tinell. 

El procés participatiu té dos circuits: 

a. Del Govern a la gent, amb la campanya de
comunicació, l’autobús de l’Estatut, la informació
als mitjans de comunicació, els actes informatius... 

b. De la gent al Govern, amb els “pactes” amb
entitats perquè realitzin aportacions, amb
jornades, fòrums, la web, les propostes dels
ajuntaments, dels sindicats i de les entitats
municipalistes i de la universitat.  

No es tracta d’una campanya de màrqueting, ni
d’una crida retòrica a la participació, sinó d’un
diàleg en el qual es recull l’opinió de la ciutadania,
a través de múltiples canals. Unes opinions que
són valuoses, útils per conformar l’opinió sobre els
grans eixos de l’Estatut. 

Els dos primers mesos de la campanya, hi ha
hagut gairebé 8.000 aportacions: propostes,
idees, aportacions de ciutadans i ciutadanes; més
de 1.200 persones han utilitzat el bus i hi ha hagut
més de 50.000 entrades a la pàgina web, unes
xifres importants per un procés d’aquestes
característiques.  

Es tracta d’un procés inèdit a Catalunya,
absolutament innovador, que hagués estat
impensable amb el Govern anterior. 

La campanya té com un dels seus objectius que
la ciutadania sigui conscient que l’Estatut incideix
directament sobre la seva vida quotidiana, en tant
que estableix les competències de la Generalitat, i
els valors, els drets, els deures i els principis
rectors que condicionaran les polítiques que es
faran a Catalunya. 

Pels primers resultats de la campanya sembla
que així ho ha entès la ciutadania. Les propostes
que estan arribant són entre d’altres: l’ampliació i
millora de les polítiques socials, l’atenció pública
per a la gent gran, més escoles bressol, les
mesures contra l’exclusió social, el foment de
l’ocupació, garantir el dret a l’habitatge, promoure
la integració social de la immigració, millorar la
xarxa ferroviària... Qüestions reclamades per la
gent al costat d’altres més específicament
relacionades amb la identitat de Catalunya, com
l’impuls del català o el dret a decidir el futur de
país, o explicitar que Catalunya és una nació. 

El procés participatiu de l’Estatut respon a un
objectiu estratègic del Govern, que per altra banda
és una de les aportacions genuïnes d’ICV: millorar
la qualitat de la democràcia, impulsar la
participació ciutadana en tots els camps, promoure
el diàleg ciutadà. Són valors i objectius de la nova
política que estem impulsant. Per això diem que
aquest Estatut ha de ser l’Estatut de la gent.  
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5. El model d’Estat. 
Per una democràcia

plurinacional. 

Som conscients, ho repeteixo,
que l’aprovació de l’Estatut de
Catalunya suposarà la reforma
mateixa del model autonòmic.
El debat de fons del model
d’Estat és l’acceptació o no del
caràcter plurinacional de l’Estat.
I si ara estem parlant de
reforma dels Estatuts i de la
Constitució és que no s’ha resolt
satisfactòriament.     

Catalunya no busca privilegis
ni una relació bilateral exclusiva
amb l’Estat, sinó que la
Constitució assumeixi la
complexitat nacional real de
l’Estat. Cal fer molta pedagogia i
buscar solucions imaginatives.  

La qüestió és si es pot resoldre
l’encaix de Catalunya a Espanya
i a Europa des de concepcions
nacionalistes clàssiques. Crec
que no. No és possible fer-ho
des del nacionalisme tradicional,
del tipus que sigui i menys
encara des del nacionalisme
espanyol. Perquè parteix d’una
idea de nació immutable: a un
territori determinat li correspon
una llengua, una història, una
cultura, de forma homogènia i
dominant, i per tant, també la
sobirania nacional en exclusiva.
La realitat és que hi ha pocs
Estats, territoris que siguin
realment homogenis.  En
aquesta lògica tard o d’hora cal
triar entre una o altra identitat
o, en el millor dels casos, entre
la identitat principal i la
secundària. Per això el PP, i

alguns sectors del PSOE, no
entenen que es defineixi
Catalunya com a nació; o per
posar un altre exemple, el Pla
Ibarretxe en el fons es basa en
la idea d’una Espanya i d’una
Euskadi alienes i contraposades,
cal triar entre una o altra, i per
tant planteja una relació de
lliure associació. No planteja un
model d’Estat alternatiu sinó
una relació amb l’Estat diferent,
decidida unilateralment. 

Des d’aquestes concepcions
és difícil donar resposta política
a una realitat, la de Catalunya i
la d’Espanya que es
caracteritza per la pluralitat
nacional, amb una ciutadania
que té sentiments de
pertinença superposats,
mixtes. A Catalunya, i en molts
indrets de l ’Estat, hi ha
relativament poca gent que es
consideri en exclusiva d’una
sola identitat nacional,
normalment hi ha una
gradació: més ... què; tant ...
com. I si a Catalunya i Espanya
les identitats són compartides,
per què les sobiranies no ho
haurien de ser?. 

Avui hi ha una consciència
autonòmica i nacional força
estesa, que desborda tant la
idea d’una Espanya única, com
la idea que Espanya està
formada exclusivament per
quatre nacions: la castellano-
espanyola, la basca, la gallega i
la catalana. Probablement hi ha
molts andalusos, aragonesos,
valencians... o Canaris que no
estarien d’acord amb aquesta
definició. Aquesta complexitat

també forma part de la societat
catalana, és clar que Catalunya
és una nació, que té la voluntat
de ser-ho, però una nació
també plural i diversa, i així
quedarà reflectit a l’Estatut, tal
i com ja ha anunciat la
ponència parlamentària. 

Hem deixat enrere l’etapa de
la confrontació nacionalista que
va promoure el PP i hem obert
una etapa de diàleg per
abordar la que ara s’anomena
eufemísticament “qüestió
territorial”. Una qüestió que
només es pot resoldre amb èxit
des d’una cultura federalista,
s’utilitzi o no aquest terme.
Només des d’un federalisme
plurinacional és possible trobar
solucions útils que permetin
l’encaix d’una realitat tan
complexa com la de l’Estat. 

L’essència del federalisme és
el pacte des del respecte per la
diversitat. A l’Estat espanyol,
malgrat els anys que portem
amb les autonomies, manca
cultura federal, una cultura de
pacte que sens dubte permetria
resoldre molts problemes. El
federalisme plurinacional pot
ser a Catalunya el punt de
trobada de catalanistes,
nacionalistes i no nacionalistes.

L’Estat, el que ha de fer és
gestionar la seva pluralitat i
assumir-la com un factor
positiu. L’Estat mateix hauria
d’assumir la defensa de les
realitats nacionals que el
componen com una qüestió
pròpia tant a l’interior de l’Estat
(símbols, llengua...) com a les
institucions europees. 
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La prova de foc del procés de
reforma no serà tan
nominalista (definició de
nació, del model...) com de
contingut polític i de poder
polític real: tindran realment
les CCAA dret a vet en el
Senat en aquells temes que
afectin els seus fets
diferencials; hi haurà una
millora substancial del
finançament autonòmic;
s’ampliaran les competències;
participarem a la Unió Europea
en aquells temes que ens
afectin; la Generalitat serà
l’administració de l’Estat a
Catalunya i realitzarà
plenament les seves funcions
executives; la llengua catalana
serà reconeguda com a
llengua de l’Estat en igualtat
de drets; podrem decidir més
sobre els impostos; el poder
judicial es descentralitzarà; la
Generalitat podrà participar en
els nomenaments dels
membres d’institucions de
l’Estat, com el Tribunal
Constitucional o del Consell
General del Poder Judicial.
Aquestes són les qüestions
bàsiques. 

El plantejament que fem des
de Catalunya no és buscar una
relació bilateral exclusiva, sinó
incidir en el conjunt del model
d’Estat. Això vol dir que
moltes qüestions haurien de
tenir un marc multi lateral
flexible, en funció de les
aspiracions de cada Comunitat
Autònoma (un nivell
competencial similar en molts
camps: educació, sanitat...), i

en d’altres la relació hauria de
ser bilateral i asimètrica,
especialment en aquells temes
que afecten a l’especificitat
nacional de Catalunya.    

Sovint s’ha desqualificat el
model autonòmic, per ser una
mena de “cafè per tothom”.
Com diu Ferran Requejo el
problema no és el per a
tothom, el problema és el
cafè. No hi fa res que altres
CCAA vulguin arribar al nivell
competencial a què aspira
Catalunya, el problema és
quan això implica (serveix per
justificar) passar del cafè al
descafeïnat.   

En aquest viatge que hem de
fer tots plegats en la reforma
del model autonòmic, hi ha
diferents parades on és
possible aturar-se. N’hi haurà
que voldran anar molt lluny,
altres aturar-se a la primera
estació. De moment sembla
clar que hem emprès el viatge
i que estem d’acord en fer una
bona part del trajecte junts.  

6. Un nou Estatut per un
país avançat. 

Deia a l ’ inici de la meva
intervenció que el nou Estatut
ha de reflectir la realitat de la
Catalunya d’avui, i d’altra
banda ha de ser un instrument
per continuar impulsant la
modernització del país. La
modernització entesa com
l’adequació de les institucions
de Catalunya, a partir d’uns
valors determinats: la justícia
social, la voluntat d’ésser com
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a país, la democràcia, el respecte pel patrimoni cultural i
natural... al món d’avui, perquè la gent pugui viure millor.  

Si la societat ha canviat molt de 1979 ençà, també és
molt diferent la situació social i econòmica de finals dels
setanta a l’actual. En aquell moment Catalunya es trobava
en plena transició social i econòmica, a més de la política:
amb la reestructuració de la seva indústria i un procés de
terciarització que ben just s’havia iniciat, amb un nivell
d’ocupació femenina molt baix, sense Estat del benestar,
amb uns serveis públics febles i ineficaços, i a més
estàvem fora del aleshores Mercat Comú Europeu.  

L’elaboració del nou Estatut es produeix enmig d’una altra
transició: de la societat industrial a la societat del
coneixement; de la dilapidació dels recursos naturals a la
consciència del seu caràcter limitat; de la vella política
limitada al sufragi i basada en exclusiva en els partits a
l’exigència ciutadana d’una nova política. Dels Estats
nacionals a la Unió Europea i al món en xarxa. Catalunya
ha de decidir col·lectivament com afronta aquesta
transició, quina és la seva estratègia davant aquest nou
paradigma de societat. 

A Catalunya els debats sobre la identitat són recurrents.
La identitat nacional de Catalunya, i la voluntat de ser i de
perdurar no es pot limitar només a la llengua i la cultura,
tot i que són fonamentals; sinó que cal un model de país
que garanteixi la cohesió social, que permeti desenvolupar
els projectes de vida de cadascú. La identitat no és només
un passat comú que configura el present, sinó també un
futur compartit que integri a totes les persones que viuen a
Catalunya. Per això cal desenvolupar els drets socials, fer
front a l’exclusió, garantir l’accés a les TIC, a l’educació... i
assumir la sostenibilitat com un dret també per a les
generacions futures.  

Aquest Estatut, que –no ho oblidem-- incorporarà drets
ciutadans i principis rectors de les polítiques públiques,
definirà en bona mesura el model de país que volem,
definirà l’agenda de les polítiques a desenvolupar ara i en
el futur. És evident que un Estatut i una Constitució no són
un catàleg de polítiques concretes, però si que defineixen
uns valors, uns principis i un marc institucional que
condiciona el ventall de futurs possibles als quals aspirem.

Per això l’Estatut ha de ser innovador, avançat, que
serveixi per decidir un camí compartit en aquesta transició
que estem vivint. És fonamental que l’Estatut assumeixi la
sostenibilitat, que incorpori com a valor fonamental la
participació activa de la ciutadania, l’accés a les noves
tecnologies i d’aquesta manera evitar noves formes
d’exclusió social i territorial, entre d’altres noves
temàtiques.

La immigració 

Per la modernització de Catalunya és imprescindible
assumir la realitat i el repte de la immigració. Nosaltres no
tenim por al mestissatge, el que ens fa por és el dèficit
zero, les retallades de l’Estat del benestar, o les polítiques
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fiscals regressives. El sentiment de pertinença es
crea amb igualtat de drets, inclòs el dret a vot, i
amb polítiques socials fortes, i no sense
estigmatitzar la immigració com una amenaça a
la seguretat pública (el PP) o a la identitat
(Pujol). La constant divisió entre el nosaltres i
l’ells, el que fa no és protegir la cultura del país,
sinó excloure, no integrar i classificar les
persones immigrades com a ciutadans de
segona, amb un treball precari i menys
remunerat, sense drets socials i pertanyents a
una cultura hostil. 

El sentiment de pertinença no pot ser la
condició prèvia per adquirir drets de ciutadania,
és a l’inrevés, és la generalització dels drets de
ciutadania el que l’afavoreix. El suposat
“problema” de la immigració no és cultural, és
polític i social.  

Una identitat nacional forta, alhora que oberta i
integradora és una garantia de futur en l’era de
la societat del coneixement i de la globalització.
El repte de Catalunya és que la seva llengua, la
seva identitat nacional, que sempre ha estat
plural i diversa, siguin el punt de trobada, el
nexe comú, que no exclusiu ni excloent, de
persones amb orígens i cultures diversos. Això
difícilment serà possible en una societat que
tendeixi cap a la fragmentació del mercat de
treball i en la qual s’incrementin les desigualtats.
Per això cal que l’Estatut reconegui el caràcter
intercultural de la societat catalana, així com els
drets de ciutadania fonamentals, i, per suposat,
competències. Competències que serviran per
realitzar des de Catalunya polítiques
d’immigració, que en alguns temes seran pròpies
(primera acollida) i en d’altres compartides amb
l’Estat (gestió fluxos migratoris).  

La sostenibilitat

Catalunya és un país d’Europa i del món, per
això cal incorporar els compromisos
internacionals que assumeix indirectament a
través de l’Estat: el foment de la pau, de la
cooperació al desenvolupament, la defensa dels
drets humans o els acords per aturar el canvi
climàtic.  

Voldria fer referència d’una forma més extensa
a la incorporació dels principis de la sostenibilitat
en l’Estatut. Si fem una comparació amb els
projectes d’Estatut de la resta de forces
polítiques, el més innovador i avançat era el que
va presentar ICV. Tot i que estic convençut que
avui, amb major o menor intensitat, és una
qüestió compartida per la major part de forces
polítiques.  

Seria un error pensar que es tracta simplement
d’un símbol de modernitat, d’una  qüestió
retòrica. Res d’això, la sostenibilitat no és un
tema menor, és tan important com les
competències o el finançament autonòmic. Cal
incorporar la sostenibilitat a l’Estatut de forma
transversal, per responsabilitat, visió de futur i
per europeisme (idea informe Folch), tal i com
han fet països com Alemanya, Brasil, Canadà o
Suïssa.  

a. Per responsabilitat, perquè cal assumir els
compromisos globals (Kíoto, Johannesburg...)
per la protecció del planeta. Perquè el repte de la
sostenibilitat és bàsic per Catalunya. Un país
petit, amb un entorn fràgil i amb recursos
limitats, ha d’assumir principis com els de
precaució i els de prevenció.  

b. Com a garantia de futur. Els països més
avançats en el futur seran els que hagin assumit
plenament la sostenibilitat, no hi haurà progrés
sense sostenibilitat. 

c. Per Europeisme. La UE ha assumit una
Estratègia per al Desenvolupament Sostenible, i
és el líder mundial de les polítiques ecològiques.
La sostenibilitat s’està incorporant com un dels
principis bàsics del model social europeu d’Estat
del benestar. Catalunya té vocació de ser un dels
motors d’Europa. 
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La sostenibilitat no és una qüestió sectorial, no
estem parlant només de protecció del medi
ambient, sinó d’impregnar totes les polítiques dels
principis de la sostenibilitat. Per això cal incorporar
a l ’Estatut l ’objectiu d’avançar cap a un
desenvolupament sostenible,  el dret a la qualitat
del medi ambient, el dret a la preservació del medi
natural o el dret a la mobilitat sostenible, com a
drets individuals, com a drets socials i com a
principis rectors. 

Participació i mobilització. 

Els debats sobre l’Estatut i la Constitució, tot i ser
fonamentals no suposaran un parèntesi en l’avenç
de l’autogovern. No es pot dir “aturem-ho tot fins a
l’aprovació de l’Estatut que ha de redefinir les
competències”. Ja hem desbloquejat la Comissió
Mixta de Transferències, aturada durant el Govern
del PP, que és reunirà el dia 13; i estem resolent
de mutu acord conflictes pendents entre l’Estat i la
Generalitat. Tampoc renunciem a la millora del
finançament, sense esperar a redefinir el model...
La millora de l’autogovern no es pot endarrerir, cal
una política realment autonomista i
descentralitzadora que demostri que realment
estem en una nova etapa i que el centralisme
autoritari del PP ha quedat definitivament per la
història.   

Una vegada l’Estatut estigui aprovat per la
ponència parlamentària caldrà també participació i
mobilització social per garantir la seva aprovació. El
repte polític fonamental d’aquest procés és que el
resultat, el nou Estatut, sigui l’expressió d’un gran

acord nacional, d’un pacte ciutadà, que comprometi
a sindicats, organitzacions empresarials, entitats
culturals, associacions d’estudiants, entitats
d’immigrants... I, per tant, que els components de
les Corts Generals, que l’ha d’aprovar abans de
sotmetre’l a referèndum, siguin conscients que
estan votant un Estatut que compta amb suport
social, que no és l’Estatut d’una majoria de Govern
o d’una part del país, sinó un veritable Estatut
nacional. Aquesta serà la nostra força.   

Cal fer un debat serè perquè no serà un procés
fàcil, ja ho estem veient. La conquesta de la
democràcia, el reconeixement de l’existència de
nacionalitats, del dret a l’autonomia, ha estat un
procés històric molt llarg i difícil, amb petits
avenços i llargs períodes d’involució. Seria ingenu
pensar que serà fàcil passar de la cultura de
l’Espanya nació, en la qual els fets diferencials són
una variant del tot homogènia, a una Espanya
realment plurinacional. Aquesta serà una llarga
lluita, per la qual avui estem en molt millors
condicions que fa 25 anys i millors que fa un any. 

El paper d’Iniciativa és continuar impulsant la
participació, el diàleg i la mobilització. Estic segur
que la ponència parlamentària farà un text rigorós i
solvent, i que la mobilització de la societat, ara
com fa 25 anys, serà la clau per aconseguir el nou
Estatut.  
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El títol d’aquest article dóna nom a la campanya
de difusió i al procés participatiu que hem llençat
per acompanyar l’elaboració d’un nou Estatut.
Aquesta campanya, per tant, s’emmarca dins un
conjunt d’iniciatives destinades tant a explicar el
què i el perquè de la reforma estatutària com a
escoltar les demandes i les expectatives que els
ciutadans i les ciutadanes ens vulguin fer arribar. Al
voltant d’aquesta iniciativa s’han formulat les
primeres crítiques i s’han despertat els primers
dubtes. Val la pena, en tant que responsables del
procés, estar atents a tots aquests comentaris.

En primer l loc, la majoria de les crítiques
destaquen l’eventual banalització del debat sobre
l’Estatut; que hem convertit en propaganda
superficial allò que hauria de ser una deliberació de
fons. Se’ns acusa de simplificadors, de no treballar
per despertar l’interès dels ciutadans sinó per
adormir-los i manipular-los. Aquesta crítica és,
sense cap dubte, seriosa i ha d’ajudar-nos a
conjurar perills i temptacions que, efectivament,
amenacen una iniciativa com la que hem iniciat.
Coneixem i reconeixem aquestes amenaces i, per
tant, davant seu, hem dissenyat una estratègia
orientada a perseguir dos grans objectius.

D’una banda, volem articular un procés de
comunicació des del govern cap a la ciutadania.
Aquesta comunicació és crucial per evitar la
banalització de la participació; per dotar de
contingut la invitació a parlar; per no convertir el
debat en una xerrameca entretinguda, però
insubstancial. És per això que, al marge de la
campanya estrictament publicitària, que ens ajuda a
col·locar l’Estatut en l’agenda pública, també hem
iniciat un cicle de xerrades en el territori; hem
editat materials didàctics sobre l’Estatut; hem donat
suport tècnic a aquelles entitats que ho han
reclamat o, per posar un darrer exemple, hem
establert canals de col·laboració amb les
Universitats. La tasca és efectivament complexa,
però hi estem dedicant molts esforços. Uns esforços
que, també ho sabem, són menys visibles que els
dedicats a la campanya de difusió.

D’altra banda, també pretenem fer possible la
comunicació des dels ciutadans cap al govern.
Disposem, en aquest sentit, de diversos
instruments a través dels quals la ciutadania ens
pot adreçar les demandes i les expectatives
dipositades en el nou Estatut. Aquests mecanismes,
tal com ens recorden alguns observadors, es veuen
amenaçats per la temptació de convertir les veus de
la gent en una mena de xerinola festiva que, en lloc
de dignificar, perverteixi l’aposta pel debat i la
deliberació. Davant d’aquest perill hem volgut
construir uns canals de comunicació que en
permetin transformar el xivarri en harmonia.

“L’Estatut 
és de tothom.
Parla”.

Quim Brugué
Director General de Participació Ciudadana
Generalitat de Catalunya

1050_nous horitzons  14/10/04  14:59  Página 57



58 DEBAT

Així, hem ofert a la societat civil organitzada uns pactes
a través dels quals proporcionem suport tècnic i material
a canvi, que iniciïn processos interns de reflexió i debat,
que culminin amb un document de propostes pensades i
raonades. També hem organitzat jornades temàtiques per
discutir detalladament amb experts, implicats i interessats
sobre alguns assumptes cabdals per al nou Estatut com
ara la immigració, les noves tecnologies o el medi
ambient. Amb la ciutadania ens comuniquem a través
d’una pàgina web, d’una adreça postal i d’un cicle de
reunions distribuïdes territorialment. Cadascun d’aquests
canals disposa d’informació i està estructurat a través
d’uns eixos de debat que ajuden a centrar les aportacions
de la gent. Més original és la proposta que hem batejat
com a Festatut. Aquesta iniciativa, lluny de qualsevol
frivolitat, vol acostar la política a la ciutadania per mitjà
d’un llenguatge més proper i lúdic, alhora que es recupera
la capacitat de compromís i diàleg públic que
històricament ha tingut les diferents formes de
manifestació artística.

Respecte als dubtes, potser el més contundent és aquell
que ens recorda que demanar a la gent que parli pot
acabar en desastre si no som capaços d’escoltar i de
respondre. Aquest dubte també el tenim els responsables
del procés participatiu i, per fer-li front, hem volgut
assumir dos compromisos: convertir en informes tot allò
que ens diuen els ciutadans (escoltar-los i prendre nota) i
traslladar aquests informes tant a la ponència
parlamentària com a la pròpia ciutadania.

La iniciativa que hem dissenyat i que estem posant en
marxa és perillosa, ho sabem. Ens amenacen múltiples
crítiques i interrogants. No som tan ingenus com per
obviar-los ni tan superbs com per pensar que estem
inventant-nos l ’autèntica i profunda democràcia
deliberativa. Sí som, en canvi, el suficientment valents
per donar els primers passos i per escoltar i aprendre de
les crítiques i els dubtes. 

Davant d’aquestes dificultats tenim també recompenses,
tant objectives com subjectives. Respecte a les primeres,
els ciutadans han respost, durant el primer mes de pàgina
web, amb 50.000 visites, 3.000 intervencions en el fòrum
i 1.500 missatges a la bústia pel govern. També ens han
fet arribar 1.800 cartes on ens expressen per escrit les
seves opinions. Subjectivament, el nostre esforç per
recórrer el territori i per entrar en contacte amb la seva
gent ha estat molt gratificant. També la resposta de la
societat civil organitzada ha estat entusiasta. És aquesta
combinació de crítiques i recompenses la que nodreix la
nostra convicció de continuar treballant i apostant per una
forma diferent de governar i de fer política.  
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La coincidència de quatre de les cinc forces
polítiques catalanes parlamentàries en el
sentit de reformar o reescriure l’Estatut
d’Autonomia que els ciutadans van aprovar
l’any 1979 marca l’agenda política d’aquesta
legislatura al nostre país. És un fet important,
la trascendència del qual s’haurà de valorar
Catalunya endins i Catalunya enfora, en la
mesura que les Corts espanyoles tenen –
segons l’ordenament vigent – la darrera
paraula al respecte. També és especialment
sensible el fet que tots els partits favorables a
canviar l’Estatut imaginaven, fa uns mesos, un
escenari espanyol dominat per un govern dur
del PP contra el qual caldria aixecar una
bandera de confrontació; els rèdits reals a
assolir serien escassos però l’actitud de
trinxera davant una Moncloa poc dialogant
sempre pot lluir a Catalunya, sobretot si les
màquines de l’opinió pública remen en una
sola i única direcció. Però les eleccions
espanyoles del 14 de març de 2004 han deixat
els polític catalans davant un repte per al qual,
si som sincers, no estaven preparats: negociar
amb algú que no diu mai “no” i que, a més,
gaudeix d’una dosi inhabitual de crèdit
ciutadà.

Mentre el Parlament es dedica a elaborar –
com li correspon – el projecte d’un nou Estatut
i els partits van donant senyals de fum sobre
el llindar del seu pactisme, el Govern de la
Generalitat ha endegat una campanya dita de
participació per a la reforma de l’Estatut.
Acceptem com a premissa que la iniciativa
governamental es fa de bona fe. Acceptem

Populisme tou
i nou Estatut

Francesc-Marc Álvaro
Columnista de La Vanguardia
Professor de periodisme de la URL
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també que els impulsors de la campanya
tenen tot un seguit d’arguments doctrinals -
modernitzar l ’administració; passar de
l’autoritat a la confiança; fer processos
permeables; introduir la lògica del “entre tots
ho farem tot”, afavorir la inclusió substantiva,
feminitzar (sic) els circuits administratius, etc-
i objectius polítics que permeten justificar
activitats tan desiguals com seminaris
especialitzats i obres de teatre de pretensions
divulgatives. Acceptem, finalment, que forma
part de l’esfera del Consell Executiu fer arribar
a la població alguna idea intel.ligible al voltant
del procés obert de reforma estatutària.
Acceptat tot això, i a la vista de com s’ha
desplegat la campanya des del departament
del conseller Joan Saura, sorgeix una
pregunta: Per què s’ha donat a entendre des
del Govern, per activa i per passiva, que el
nou Estatut pot ser com un d’aquells remeis
miraculosos que ho podien solucionar tot, ja
fos un refredat, una lesió muscular o un mal
de queixal? 

El principal problema de la campanya oficial
sobre l’Estatut és que suggereix allò que no
és i que, amb pretensions d’apropar un procés
polític a la gent, acaba trivialitzant-lo,
desenfocant-lo i reduint la seva enorme
complexitat a una llista in/out de demandes
particulars o massa abstractes que – siguem
seriosos – no tenen res a veure amb el que ha
de ser un text constituent. És allò de voler
posar dins l’Estatut l’horari dels autobusos, el
calendari escolar i, de pas, la prohibició del
comerç d’armes. Entenc que la publicitat
institucional obliga a sintetizar els missatges i
que hi ha una necessitat retòrica de traduir a
casos quotidians i a conceptes clars el que pot
ser un nou articulat polític fonamental, però
ha semblat que tot plegat era una confusa
mesa de peticions per enviar a un calaix de
sastre. 

Amb bones intencions es pot fer mala
política. I amb un imperatiu desitjable
d’ampliar la participació democràtica es pot
anar a petar a les roques del populisme tou
més inoperant i contraproduent. El populisme
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tou és tractar l’administrat amb una barreja
molt especial de falsa facilitat, paternalisme i
interactivitat primària, tot recobert amb un
nou mite: que els processos de la política són
ben assequibles al comú dels ciutadans i que
es limiten a posar a la batidora allò que el
carrer és capaç de fer arribar. El populisme
tou parteix de la mala consciència de la
política professional i cerca legitimar-se en
relació a les crítiques indiscriminades que
sovint arriben desde moviments i col.lectius
socials. Una part de l’esquerra (sobretot si
governa) sempre se sent en fals en aquest
quadre. Però això és caure en la trampa d’uns
grups que promouen la fragmentació
particularista del bé comú i el verbalisme
utopista contra la representativitat certificada
que dibuixen les urnes. 

De la mateixa manera que el legislador i el
governant no poden prendre decisions a partir
únicament de les portades dels diaris o de les
enquestes, no es pot donar a entendre que el
nou Estatut sigui un supermercat on hi ha de
tot i, a més, els productes són d’oferta. Cal
tractar els ciutadans com a adults, amb
realisme i amb consciència de la dificultat, la
complexitat i el repte. Només així ho podrem
imaginar tot de nou, sense ser presoners dels
miratges consoladors i de la frustració
immediata.     
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Has defensat la necessitat de trencar aquest,
podríem dir, mite segons el qual som un estat molt
descentralitzat, fins i tot que som l’estat més
descentralitzat del món, que a més no s’hi pot arribar.
Aquesta afirmació s’ha anat col·locant,  ha anat
calant, no ha estat rebatuda, sobretot fora de
Catalunya. 

Aquesta és una idea de la qual jo vaig voler sortir al pas.
Perquè realment aquesta afirmació és més aviat un eslògan
polític que s’ha fet servir molt per contrarestar aquesta
voluntat de canvi i reforma que ha començat a sortir en una
sèrie de comunitats autònomes. La forma de contrarestar-
ho era afirmar, sense gaire més proves, que el model
pràcticament no era millorable perquè ja havíem assolit els
nivells més alts d’autogovern. Certament, l’experiència
comparada demostra sense necessitat de fer grans esforços
que és cert que a la immensa major part dels estats
federals descentralitzats políticament s’han produït
històricament processos més centralitzadors. Però, també és
cert que hi ha molts estats federals que, a l’inrevés, ara
s’estan replantejant processos més descentralitzadors. I a
més, comparant competència per competència, i no
solament les competències, comparant estatus per estatus,
les Comunitats Autònomes no són els ens políticament més
descentralitzats del mon, com s´ha volgut dir (…). Això és
simplement fals.

La conjuntura política  ha canviat i ara estem en un
procés de reubicació,  fins i tot d’estat d’ànim.
Aquestes posicions que expliques eren pràcticament
tabú en el debat polític fins fa ben poc ...

Efectivament, les coses no són blanques ni negres, s’han
de ponderar, s’han de tenir en compte els matisos. La
nostra autonomia és molt àmplia, això és evident, però és
de baixa qualitat. Tampoc podem dir que no s’ha aconseguit
res en aquests 25 anys,  això no respondria a la realitat.
Segons la meva opinió (…) la Constitució i l’Estatut ens han
permès avançar molt, sobretot si tenim en compte el punt
de partida que teníem a finals dels anys 70. Per tant, s’ha
d’acceptar que hem progressat molt i que s’han fet moltes
coses. Ara, això s’ha de matisar, això no vol dir que haguem
assolit el nivell d´autogovern que esperàvem, ni que
tinguem el nivell que tenen altres ens descentralitzats a
Europa i al món.

Dels dèficits que pugui haver-hi en el model
territorial actual, i entenent que pugui haver-hi en
perspectiva una reforma constitucional, que és el
primer que s’hauria d’abordar en un sentit  jurídic i
constitucional?

Per exemple, a mi em fa l’efecte que convindria repensar
tot allò referit a les competències i buscar uns conceptes
que fossin més clars i que donessin més seguretat a tots els
poders públics i als ciutadans. Això es pot fer i això és el
que intentarem fer amb la reforma dels estatuts, però no
vindria malament que des de la Constitució també es pensés
una reforma d’aquest tipus. Per exemple, l’experiència
d’aquests 25 anys demostra que el concepte de bases, que
s’utilitza per repartir competències en moltes matèries, és
un concepte poc útil com a criteri per destriar amb eficàcia
els diversos àmbits d´actuació pública . Des de l’estatut
podem intentar acotar l’abast de les bases, però també es

ENTREVISTA 
Marc  Rius
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Carles Viver Pi-Sunyer
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics

Carles Viver Pi-Sunyer és director de l’Institut d’Estudis Autònomics, una institució que es
dedica a la recerca i estudi en matèria autonòmica i que, fruit del procés de reforma de
l’Estatut, té un paper rellevant en l’assessorament al Govern en aquesta matèria. Carles
Viver Pi-Sunyer també és catedràtic de Dret Constitucional de la UPF i ha estat
vicepresident del Tribunal Constitucional.

Fotografia:

Jordi Bedmar
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podrien intentar fer reformes des de la constitució i no
utilitzar aquests criteris i anar a buscar uns criteris més
segurs. Un dels nostres objectius és precisament aquest, el
de blindar, malgrat que els juristes sabem que des del Dret
no és pot blindar el 100%, en definitiva, donar més
estabilitat, més seguretat. Això es pot fer bé des de
l’estatut, bé des de la constitució. Tanmateix, sembla que
la reforma constitucional està prevista per qüestions més
concretes i que no tindran aquesta finalitat. Per tant, això
s’haurà de fer des dels estatuts d’autonomia. 

Com es pot assegurar un model territorial de l’estat
de cultura pluralista?

El tema de la cultura política pluralista, analitzada des de
la perspectiva de l´estructura territorial de l´Estat, planteja
un problema més de fons, ja que un Estat no pot funcionar
de forma efectivament descentralitzada si no s´accepta
com a un valor positiu el de la diversitat d´opcions
polítiques, si la unitat económica, jurídica o la uniformitat
dels drets dels ciutadants es consideren sagrats. Jo crec
que, després de 25 anys, aquestes idees de pluralisme, de
diversitat, no han acabat d’arrelar. Aquesta és una
assignatura pendent. 

La reforma constitucional sembla que només es vulgui
centrar en una certa lluita per les competències. Però si la
reforma tanca una mica més el model, pot servir per
clarificar les relacions entre estat i comunitats autònomes,
podria reduir els conflictes entre nivells territorials i en
conseqüència millorar políticament les relacions entre
aquests nivells? 

Crec que està clar que entre els avantatges que tindria el
fet de redefinir millor els àmbits competencials hi hauria el
de donar més seguretat jurídica i el de contribuir a reduir la
conflictivitat, malgrat que aquesta no depèn exclusivament
de la precisió dels títols competencials. 

Això també ajudaria al Tribunal Constitucional...
Claríssimament, la meva experiència al Tribunal

Constitucional m’ho corrobora. Crec que el Tribunal ho
agrairia, perquè en definitiva li facilita la tasca en concretar
conceptes que avui són molt oberts i que li obliguen a
realitzar una funció molt complexa, que li atribueix un
protagonisme que tampoc li correspon. Tanmateix, jo
sempre he sostingut que el protagonisme del Tribunal
Constitucional en aquest camp ha sigut menor del que
normalment s’ha dit, perquè, en definitiva, ha fet de
legislador negatiu, no ha dit que la interpretació donada pels
poders públics de l´abast de les competències sigui l´ùnic
possible, sino que s´ha limitat a constatar si la interpretació
donada cabia o no en el Tetx constitucional sense prejutjar
si n´hi cabien també d´altres, perfectament constitucionals.

Creus que pot haver-hi un acord de reforma
constitucional que pugui superar  les limitacions del
consens de 1978?

Des del punt de vista de la Constitució ho veig difícil
perquè sembla que es limitaran a les quatre reformes
anunciades i a través d’aquestes reformes veig molt difícil
que s’entri a modificar realment el model territorial d’estat.
La reforma constitucional que podia tenir més
repercussions és la del Senat, però possiblement és limitarà
a afavorir la participació de les comunitats autònomes en
un òrgan estatal com és el Senat, qüestió important, però
limitada de cara a augmentar significativament el nivell
d´autogovern de les Comunitas Autònomes. Per tant, a
través de les reformes de la Constitució que ara es
preveuen, no. Però a través de la reforma dels estatuts
d’autonomia sí que es pot millorara substancialment aquest
nivell d´autogovern, sempre que hi hagi voluntat i força
política per fer-ho. Respecte les probabilitats, és molt difícil
de dir, jo estic convençut que estem en un moment
especialment propici per a aquests canvis: primer perquè
tenim una experiència de 25 anys que ens permet detectar
els problemes i plantejar les solucions més adequades i, en
segon lloc, perquè la conjuntura política és força favorable
a introduir aquests canvis. Si ara no s’aprofiten aquestes
circumstàncies potser no tindrem una altra conjuntura
millor en molt temps. Estic convençut que les forces
polítiques catalanes són conscients d’això i, per tant, faran
un esforç perquè la reforma estatutària tiri endavant. 

Canviant de tema, el model actual establia uns
mecanismes de coordinació, de cooperació entre
nivells territorials, però s’han explotat al màxim, o bé
no son vàlids o útils? 

El tema és complex, el diagnòstic jo crec que és correcte,
no han funcionat bé el mecanismes de col·laboració,
cooperació, etc.. ni entre l’Estat i les comunitats autònomes
ni entre les pròpies comunitats autònomes. La segona
qüestió, haurien de funcionar millor? crec que sí, haurien de
funcionar millor. La posició que sosté que no s’han
d’establir mecanismes de col.laboració perquè el que s’han
d’aconseguir són moltes competències exclusives per fixar
polítiques pròpies, jo no la comparteixo plenament. Però,
tampoc estic d’acord amb els que sostenen que el que
l´ordenament jurídic ha de garantir són mecanismes de
col·laboració i cooperació entre l´Estat i les Comujnitats
Autònomes i no cal assegurar la capacitat d´aquestes per
fixar polítiques pròpies, i ho pretenen solucionar tot amb la
reforma del Senat. Crec que aquests models no s’exclouen.
El que s’ha d’assegurar són les dues coses: la capacitat per
fixar polítiques pròpies, i al mateix temps mecanismes de
cooperació i col·laboració.

A partird´una clara distribuició de la titularitat de les
competències es pot decidir el seu exercici en col.laboració
amb l´Estat o amb altres Comunitats Autònomes. Per tant
seria bo que efectivament funcionessin millor aquest
mecanismes de colaboració, però, al mateix temps,  això no
exclou la garantia de la titularitat per fixar polítiques
pròpies o per fixar voluntàriament poltíques comunes. 
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Per què no han funcionat fins ara bé aquests mecanismes
de col·laboració? No han funcionat perquè, en definitiva,
tampoc acabaven d’interessar ni a l’Estat ni a les pròpies
comunitats autònomes. I és possible que no acabessin
d’interessar també a les comunitats autònomes perquè no
estava ben definit el seu àmbit de competències. La
col.laboració exigeix una delimitació prèvia i clara de la
titulariat de les competències, ja que són mecanismes
voluntaris, i aquesta delimitació no s´ha donat de forma
suficient fins ara. Juntament en els mecanismes de
col.laboració també cal potenciar la particpació de les CCAA
en els òrgans i els procediments de presa de decisió estatals
que afecten els seus interessos i competències; no només al
Senat, també al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del
Mercat de Valors, a la Comissió Nacional de
Telecomunicacions o també en el nomenament dels
membres del Tribunal Constitucional o del Consell General
del Poder Judicial. 

La col·laboració entre les comunitats autònomes és també
absolutament necessària, entre d´altres raons per evitar
que quan les seves competències afecten a fenòmens que
s´extenen a un àmbit territorial més ampli que el d´una
Comunitat Autònoma, l´Estat tingui la temptació de
recuperar la titularitat de la competència. Per vitar aquesta
conseqüència, que podria reduir l´autonomia de les CCAA a
qüestions realment insignificants, ja que en el mon actual hi
ha pots fenòmens rellevants d´àmbit intraautonòmic, cal
que les CCAA puguin actuar conjuntament. El que passa és
que la Constitució demostra una certa reticència perquè
quan es tracta d’establir mecanismes de col·laboració, en
alguns casos exigeix l’autorització de les Corts Generals.
Caldrà insistir en la necessitat d´establir mecansimes de
col.laboració horitzontals entre CCAA.

Per què hi ha hagut tan escassa col·laboració entre
comunitats autònomes? Fins i tot sembla que ens hem
situat en un model on les comunitats competeixen
entre elles més que col.laboren.

És cert que ha mancat aquesta cultura de la relació entre
comunitats autònomes. Difícilment pot funcionar un estat
descentralitzat si no hi ha aquests mecanismes de
col·laboració i de coordinació, i sobretot aquests
horitzontals, molt importants i que existeixen pràcticament
a tot arreu. Ara sembla que es crearà aquesta conferència
de presidents autonòmics, que és evident que ha d’existir.
Però una conferència de presidents, diguem, entre
presidents, sense necessitat de què l’Estat la presideixi i la
dirigeixi. El curiós és que ho ha promocionat l’Estat i no les
pròpies comunitats autònomes. També és cert que la pròpia
Constitució, com deia abans, posa límits i pegues en
aquestes relacions entre comunitats autònomes. Però és
cert que hi ha aquesta certa manca de cultura d’aquesta
relació, com deia abans. Les causes poden ser moltes, però,
per a mi, com ja he dit,  una d’elles pot ser que fins que una
comunitat autònoma no sàpiga ben bé quines són les seves
competències en el seu àmbit territorial, abans d’anar a

pactar i a coordinar vol tenir ben definit quines són les
competències i després ja sap que no les pot exercir de
manera “ensimismada”, ja sap que al món actual no les pot
exercir ella sola, que ha d’exercir-les col·laborant amb altres
comunitats autònomes, col·laborant amb l’Estat i si s’escau
amb projecció exterior. Però, son les seves competències i
les té ben delimitades. Mentre no passi això també es lògic
aquesta reacció més numantina de les comunitats
autònomes.

En el cas de Catalunya, quines són les vies per poder
participar a la Unió Europea amb veu pròpia, és
possible un encaix de l’Estatut dintre de l’entramat
jurídic de la Unió europea?

Tal com es van definir les normes bàsiques estructurals de
la Unió Europea, les comunitats autònomes no tenen avui
per avui pràcticament cap altra sortida que articular la seva
participació a través de l’Estat. Una de les conclusions a les
quals s’arriba és que les comunitats autònomes, com aquí a
Catalunya, hem confiat molt en el fet que la Unió Europea
ens solucionaria part dels problemes i la realitat demostra
que el nostre interlocutor per tenir aquesta projecció a
Europa serà l’Estat i haurem de passar per l’Estat. Hi havia
molta gent que ja ho intuïa aquest desenllaç, però d´altres
potser una mica ingenus van confiar massa en que la
solució vindria d´Europa i al final la realitat s’ha acabat
imposant. El que hem d’aconseguir a través de l’Estatut és
que es reflecteixi que les comunitats autònomes són part
d’Europa i que les relacions amb Europa ja no són relacions
internacionals sinó política interna i que quan les decisions
europees afectin competències autonòmiques, sobretot si
són exclusives, la capacitat per decidir la posició de l´Estat
espanyol correspon a les comunitats autònomes. 

Finalment, tens la sensació de viure personalment
un moment especial pel paper de l’Institut, la
conjuntura d’un nou Estatut que pot fructificar, la
possibilitat d’una reforma constitucional, etc?

Una certa consciència que estem vivint uns moments
constituents sí que la tinc, uns moments en els quals tenim
la capacitat, sembla, per definir les normes que han de regir
la nostra convivència en els propers 25 anys. El que passa
que és un moment constituent hipotètic, així com a finals
dels 70 sabien que, en més o menys temps i amb més o
menys canvis, el que estaven fent acabaria al Butlletí Oficial
de l´Estat, ara estem iniciant un procés, que no sabem si
realment arribarà a bon port. Jo sóc bastant optimista i crec
que realment alguna cosa sortirà de tota aquesta feina. Hi
ha una amplia consciència de que el model necessita un
canvi i, com deia, les circumstàncies són propicies per
portar-lo a terme. 

<<
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Quan a finals de juny del present any a correcuita i a contracor
abandonava la universitat per exercir de tècnic de participació de
quelcom anomenat Bus de l’Estatut, només podia fer-me una
desdibuixada i poc aproximada idea del que se m’aventuraria com a
tripulant del citat Bus. No era conscient –ja us ho puc ben
assegurar- de la intensíssima i explosiva sacsejada emocional i
racional que estava a punt de viure. 

I encara més, quan a principis de juliol se’m proposava la redacció
del present article, no poc, sinó gens podia imaginar que em
costaria tant plasmar en un curt article les vivències que tot just
començava a experimentar a bord d’aquesta també experimental
iniciativa de participació ciutadana.

Potser resultarà il·lustrador afirmar que un ha recorregut més de
deu mil quilometres en menys de setanta dies, o que un ha entaulat
més de dos mil tertúlies polítiques en poc més de mil cent hores.
Tot plegat, intens... molt intens. Tan intens que els freds números
fan oblidar que cadascun d’aquests números té un rostre diferent, i
que un els ha conegut a tots i cadascun d’ells, o millor dit, ha
conegut alguna de les seves visions, problemàtiques i somnis. Com
acostuma a dir-se popularment, un ha participat de més de dues mil
tertúlies en les quals  “s’arregla el món”. I cada dia en una localitat
diferent, amb gent diferent i desconeguda que s’acosta, a vegades
temorosa, a vegades decidida, a un peculiar bus “orella”. En una
paraula, esgotador, però tremendament apassionat. Això sí
–parafrasejant a un estimat participant de l’Anoia-, no apte per a
intel·lectuals “de despatx”.

És per això, que entre tant marejant número i adjectiu amb els
quals un intenta qualificar les seves experiències, el que genera
més por i angoixa és oblidar cadascun dels rostres, cadascuna de
les converses, cadascuna de les anècdotes, totes i cadas- una de les
complicitats que s’han generat entre els participants i els
treballadors d’aquesta mena d’espai de participació ambulant.  Però
si oblidar provoca angoixa, jerarquitzar la reconstrucció de vivències
i anècdotes, i escollir-ne unes quantes pel sempre determinant i
limitat espai i temps, em genera un insofrible sentiment d’injustícia
que espero no decepcioni a lectors ansiosos d’anècdotes, que ara i
aquí, en conseqüència,  ja avanço que no trobaran. 

És més. Poc oportú em semblaria reduir tres mesos d’experiències
i pràctiques participatives a un anecdotari propi de periodisme fàcil,
gens propi d’aquesta revista. I és que, de fet, un, com a tècnic de
participació del Bus, ja ha hagut de passar-se un bon grapat d’hores
atenent a les demandes de reduccionisme anecdotarial de la gran
majoria de professionals del periodisme que han visitat el Bus.
Alguns dels quals, per cert, no han dubtat a utilitzar les seves
plomes com a arma letal en la seva creuada contra tot allò que olori
a tripartit, i el més llastimós, contra tot allò que olori a participació
ciutadana. No fos cas, és clar, que el privilegi d’opinar i pertànyer a

Quelcom anomenat bus...

de l’Estatut

Ernest Gutiérrez
Tècnic de participació ciutadana del Bus de l’Estatut
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aquest olimp reflexiu i deliberatiu deixés de ser un
espai només reservat a periodistes, representants
polítics i intel·lectuals mediàtics. El seu missatge ha
estat i és prou contundent: la ciutadania és
políticament incapaç, incompetent i inepte, quan no
analfabeta.

La primera impressió que un s’emporta després de
tres mesos sobrevivint a les ofensives contra la
participació ciutadana és que més val no mitificar
gaire res en general, ni tot el que soni a popular o a
ciutadà en particular. Encara que fos per oposició i
resposta a ofensives d’un ranci elitisme, seria un greu
error convertir la ciutadania actual en un model
d’acumulació d’aptituds formatives sense precedents.
Més, quan observades les dificultats d’expressió
escrita que acomplexen a bona part de la ciutadania
que ha accedit al Bus, molt em temo que poca
constància d’aquestes reflexions oralment
expressades podran veure’s recollides i mostrades a
l’ informe que es farà arribar a la ponència
parlamentària.

Ara bé, val a dir que la immensa majoria de les
ofensives que un ha pogut llegir i escoltar són d’una
fonamentació racional i material de la mateixa talla
intel·lectual que alguns tòpics i mites que es
reprodueixen entre alguns ciutadans com el que diu
que les beques de menjador només son per a
immigrants o que aquests (els immigrants) només
venen a robar i matar, i si vénen sense papers és
perquè en els seus països (d’origen) ja no en tenien i
eren uns delinqüents. 

Lamentablement no exagero, ni en referència a uns
ni altres. Un ha pogut escoltar autèntiques
aberracions en més d’una tertúlia radiofònica i llegir
articles i cròniques fonamentades en un
desconeixement i manca de rigor que suposo –i
espero- que farien tremolar a més d’un professor de
ciències de la comunicació que donés classes a primer
de llicenciatura. El sensacionalisme, la reproducció
tergiversada i descontextualitzada de converses
privades, les cròniques del Bus que han relatat el
decurs d’un Festatut que no va passar mai per aquella
localitat, i les afirmacions que les CUP’s han intentat
diverses vegades boicotejar el Bus han competit amb
representants polítics i intel·lectuals mediàtics que
comparteixen tertúlies de desinformació i en les quals
s’ha arribat a afirmar que els tècnics érem voluntaris
sense nivell formatiu, o que la gent que ha accedit al
Bus no sap el que és un estatut i només vol que li
posin un hospital al costat de casa!

I tot això, com no, sense haver pujat mai a l’autobús
ni que fos per a carregar-se de raons i proves amb les
quals deslegitimar la iniciativa del Bus. En definitiva,
tota una lliçó de capacitat, competència i aptitud! Si
he d’escollir, sincerament em quedo amb la infundada
rumorologia popular, ja que és més fàcil de combatre
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aquesta que  uns Intocables als quals gairebé ningú
s’ha atrevit a contestar, i menys a qüestionar.

Aprofito l’avinentesa, però, per llançar un missatge
d’esperança: la majoria de la ciutadania que ha
participat està cremada, molt cremada, amb la classe
política i cada dia desconfia més del que llegeix,
escolta i veu en els mitjans de comunicació de
masses. Però participa, alhora que té una infrenable
necessitat de ser escoltada. I el més impactant:
gairebé totes les persones que ens han visitat al llarg
d’aquests tres mesos han pujat i baixat del Bus
creient que les seves demandes no serien ateses, i
segurament tampoc, els seus missatges, llegits. Però
tot i estar aferrissadament convençuts d’això, han
volgut participar i dedicar part del seu escàs temps
ll iure a aquesta iniciativa de participació.
Senzillament increïble i alliçonador de la paciència
que tenen molts ciutadans i el crèdit que encara
concedeixen a una anquilosada classe política a qui
professen amor i odi.

Igualment esperançador, malgrat haver viscut en
primera persona la fonamentació material de certs
tòpics sobre els funcionaris, els representants polítics
i els periodistes, resulta comprovar com encara hi ha
excepcions que a més a més –o lògicament, com es
prefereixi- fugen de discursos corporativistes i
identitats gremials. Quelcom que deixa una porta
oberta a l’esperança que algun dia s’imposin els
representants polítics valents, cordials i humils, els
treballadors de l’administració pública amb vocació
de servei públic, i els periodistes rigorosos, honestos
i d’acurada ètica professional. 

I cert és que puc donar fe de la seva existència, per
no dir que ha estat un plaer haver tingut l’oportunitat
de conèixer-los i haver compartit experiències
úniques que han generat complicitats impagables.
Tant amb aquests, com amb nombrosos ciutadans
anònims i no tan anònims, sense els quals
segurament no hagués pogut sobreviure a
l’escepticisme de propis i aliens en una campanya
tan intensament esgotadora com didàctica.

<<
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Fa uns dies llegia que “los
profundos cambios que se han
producido en el modo de
gestión de las empresas, así
como la evolución de la
conducta del consumidor [...]
ha hecho que se cuestione la
eficacia del marketing
tradicional, por lo que han
surgido un gran número de
variaciones” (1). Traslladant
això a l’àmbit de la política, es
pot dir que ens trobem davant
una crisi generada per canvis
en els ciutadans, que ja no es
conformen amb el fet de ser
mers espectadors del que fan o
deixen de fer els polítics. Això
suposa nous reptes i
oportunitats que poden ser
superats amb una major
implicació de la ciutadania en la
política i en les institucions
públiques. Per què no!?

Rebobinant uns anys –o
bastants-- enrere, durant la
transició espanyola el concepte
fonamental que es volia
transmetre era que “la
democràcia consisteix en votar
cada quatre anys. Si guanyen
els que has votat i quedes
content els tornes a votar i si
no és així, en votes uns altres.
Entre votació i votació no tens
cap obligació més”. 

En la dècada dels vuitanta,
com a resposta a les demandes
socials de participació, es va
començar a donar un paper
més actiu als ciutadans. Els
ajuntaments i administracions
públiques van redactar
reglaments de participació

ciutadana que incorporaven
bàsicament els drets
d’informació dels ciutadans i
una participació articulada a
través dels consells consultius,
una figura que s’extengué al
llarg dels nostres municipis i
que va incorporar, en la majoria
dels casos, la participació
exclusiva d’entitats. 

Una segona fornada de
reglaments de participació
municipal es va desenvolupar a
partir dels anys noranta, però
aquests ja presentaven una
doble novetat: d’una banda, es
va fer un salt qualitatiu en
l’ intent d’incorporar la
participació dels ciutadans a
títol individual, és a dir, tots
aquells no enquadrats en cap
entitat ni associació; i d’altra, la
mateixa elaboració del
reglament es va anar fent de
forma participada, incorporant
els suggeriments i les opinions
d’associacions, experts, polítics
i ciutadans. 

Pel que fa a aquest tema, tot i
que Menorca sempre ha tingut
una societat civil molt rica i
participativa - Menorca té un
cens de 400 entitats-, aquesta
no s’havia traduït mai en ser un
territori pioner i innovador
quant a estructurar instruments
de participació ciutadana entre
institucions públiques i
ciutadania.

Per omplir una mica aquest
buit, el Consell Insular de
Menorca (CIMe) va decidir
iniciar el juny de 2003 una
col·laboració per a la redacció

de la seva normativa de
participació ciutadana amb
l’Institut de Govern i Polítiques
Públiques (IGOP), organisme
que depèn de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB).
Aquest projecte presenta, però,
una doble singularitat respecte
a la resta que s’han portat a
terme fins al moment: d’una
banda, és la primera vegada
que es desenvolupa un
reglament d’aquestes
característiques en l’àmbit
supramunicipal, és a dir, que
podrà ser utilitzat per tots els
ciutadans i ciutadanes de
Menorca i que es coordinarà
amb allò que ja existeix a tots
el municipis de l’illa; i d’altra
banda, el mateix procés
d’elaboració de la normativa ha
estat participat, és a dir, que no
s’ha limitat a cap col·lectiu
específic de la població, sinó
que ha abastat el conjunt
d’habitants de l’illa. 

L’elaboració de la normativa
de participació ciutadana del
CIMe es va iniciar amb una
primera fase on, a partir de
l’estudi de camp realitzat a
través de les entrevistes que es
van fer a entitats, partits
polítics i ajuntaments i a través
dels debats, especialment el
que es va celebrar en el marc
de les Jornades de Participació
Ciutadana organitzades pel
Fòrum ONGs de Menorca (el
Fòrum és una “taula rodona” de
les diferents entitats socials de
Menorca que serveix per
canalitzar la necessitat de

El procés de redacció de la normativa
de participació ciutadana de Menorca

Carme Garcia Querol
Ex-vicepresidenta del Consell Insular de Menorca

(1) Stambouli, J.M.; Briones, E.: “Buzz Márketing: estrategias boca-oreja”. Barcelona, Ediciones Deusto, 2004.
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debat, de formació i d’acció de
conjunt), es va elaborar el document
base del procés participatiu,
l ’esborrany de criteris generals
(novembre de 2003).

En una segona fase d’una banda es
va discutir i debatre amb els agents
socials i polítics dels ajuntaments de
Menorca i també amb els veïns dels
diferents municipis amb l’objectiu de
definir les línies generals que havien
d’orientar la normativa de
participació ciutadana. I, d’una altra
banda, es va recollir informació a

través dels fòrums virtuals i altres
vies presencials i telemàtiques. Arran
d’aquests discussions,  el text
original dels criteris generals de la
normativa va quedar
substancialment modificat. A mateix
temps, es va fer un intens treball de
difusió (articles, anuncis, cartes,
entrevistes, etc.) per incentivar la
gent a participar en els debats i
perquè la iniciativa del CIMe fos
coneguda per tots els agents socials
de Menorca i els seus habitants. 

La tercera fase es va centrar en la

discussió de la primera proposta de
la normativa de participació
ciutadana del CIMe (abril de 2004),
elaborada a partir de la segona etapa
del procés, amb els diferents sectors
socials i polítics. Aquesta darrera fase
va acabar amb l’elaboració del la
proposta final de la normativa de
participació (maig de 2004). 

Els efectes del procés participatiu
en l’elaboració de la normativa van
ser notables. Al llarg de tot el procés
es van involucrar al voltant de 350
persones. 

Quan sigui aprovat, aquest
instrument participatiu servirà per
regular les relacions entre
l’administració i els ciutadans i
entitats de Menorca; per establir els
canals d’entitats i ciutadans respecte
a la gestió institucional; per garantir
la informació i transparència en el
funcionament de la institució i per fer

efectius els drets d’informació i
participació dels ciutadans.

En definitiva, el procés d’elaboració
de la nova normativa de participació
ciutadana del CIMe és important
perquè ha estat la primera vegada
que una institució de segon ordre
(diputació provincial) ha assumit
aquest repte i perquè donarà la

possibilitat als ciutadans i ciutadanes
de tenir un paper més actiu en la vida
política de l’ìlla, de participar en el
procés de definició de la presa de
decisions polítiques, més enllà del
seu vot en les eleccions cada quatre
anys. <<
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FEDERALISME PLURINACIONAL I ESTAT DE LES
AUTONOMIES. ASPECTES TEÒRICS I APLICATS

Ferran Requejo

Premi Fundació Trias Fargas 2002

Ed. Proa, Barcelona 2003

Les democràcies liberals han estat cegues pel que fa

a la seva diversitat nacional mentre promovien de

manera implícita un nacionalisme d’Estat. Davant

d’aquesta realitat quines mesures es poden prendre

per salvaguardar aquesta diversitat? quin és el

model que pot permetre la seva perdurabilitat? La

cerca de respostes a aquestes qüestions és la línia

de treball de l’assaig de Ferran Requejo. A

Federalisme Plurinacional i Estat de les Autonomies,

Ferran Requejo exposa com la revisió de les

relacions entre democràcia i pluralisme nacional ha

conduït a una reconsideració del federalisme i així

han posat en relleu la seva  capacitat per acomodar

la diversitat. El federalisme podria esdevenir

l’opció més viable per articular societats

plurinacionals pel fet de tractar-se d’un model que

permet l’obertura de  vies de respecte per la diversitat nacional interna. A través

de l’anàlisi critica de quatre països (el Canadà, Bèlgica, el Regne Unit i

Espanya), l’autor investiga cercant respostes fonamentades en experiències reals.

Les conclusions extretes d’aquesta cerca conjugades amb la teoria del pluralisme són

la base de la seva proposta de federalisme. Cal dir que la proposta de Requejo no és

la de qualsevol federalisme, sinó la d'una determinada versió que pressuposa acords

confederals i asimètrics que trenquin amb el nacionalisme d’Estat propi de les

federacions tradicionals. Partint d’aquest perspectiva, l’autor emprèn una anàlisi

crítica de l'Estat de les autonomies i apunta, finalment, una sèrie de reformes que

l'aproparien al model de federalisme plurinacional. Com a particularitat estructural

de l’obra cal afegir que cadascuna de les tres parts de Federalisme Plurinacional i

Estat de les Autonomies poden ser llegides de manera independent. La primera de les

tres parts és un aprofundiment teòric de caire més filosòfic i el segon i tercer

bloc és una aproximació als aspectes institucionals del federalisme i de l’Estat de

les autonomies.

Núria Foj
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EL FEDERALISMO PLURALISTA.
DEL FEDERALISMO NACIONAL AL FEDERALISMO PLURINACIONAL

Miquel Caminal
Ed. Paidós, Barcelona 2002

El fil argumental de l’assaig de Miquel Caminal, El Federalismo Pluralista, és

l’estudi del federalisme a l’era nacionalista.  A qüestions com: Què es pot esperar

del federalisme en societat i estats plurinacionals? Quin sentit té l’autodeterminació

en un món federal? Pot el federalisme, que ha estat útil per a la formació i al

centralització de l’estat nacional, ser també la via de transformació i de

reconeixement de la pluralitat nacional? són a les que Caminal pretén donar resposta

en la seva obra. El Federalisme pluralista és una assaig teòric però amb una clara

vocació d’incidir en el futur del federalisme intentant fugir a través d’una anàlisi

profunda de plantejaments i teories de caire més utòpic. L’autor planteja la

necessitat que el federalisme aconsegueixi deslliurar-se dels nacionalismes per poder

esdevenir una veritable via de transformació i de reconeixement de la pluralitat dels

Estats. L’assaig s’estructura en dues parts. S’inicia amb una anàlisi de la història

del federalisme des de la Constitució Americana de 1787 fins als nostres dies

aprofundint en l’estudi dels casos concrets i actuals de les federacions democràtiques

en societats plurinacionals i multiculturals. Així doncs, Caminal fa una aproximació a

la realitat federal a través de models reals i pren com a exemple Suïssa com a federació nacional pluricultural, el

Canadà com a federació nacional  multicultural bilingüe i asimètrica, Bèlgica com a federació binacional i els Estats

Units com a federació nacional. Aquests aproximació a la realitat li permet extreure els punts febles i forts de

cadascun dels models en la seva implementació. En la segona part, l’autor fa un apropament a les bases teòriques del

federalisme i del nacionalisme. Al primer l’analitza des de la seva qualitat de tècnica jurídicoinstitucional dins de

model i sistema dels estats nacionals i al segon concepte, el nacionalisme, com a ideologia territorial. En paraules

del mateix autor aquest llibre defensa la tesi que el federalisme ha ajudat a la construcció i permanència de l’Estat

nacional, la qual cosa ha fet que perdés la seva independència ideològica i normativa com a forma d’organització

política i social. La proposta de Caminal és, doncs, que el federalisme s’alliberi del nacionalisme per  desenvolupar-

se i poder donar resposta a les noves realitats socials dels Estats plurinacionals. Hauria no només de recuperar la

seva força normativa sinó també la seva vocació d’alternativa i de camí per a la superació de l’era dels

nacionalismes. Aquest “nou” federalisme amb voluntat transformadora que proposa l’autor és el federalisme pluralista,

una via possible de transformació de l’Estat en l’era de la globalització.
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DESENVOLUPAR L'AUTOGOVERN

Enric Argullol

Ed. Empúries, Barcelona 2000

Desenvolupar l'autogovern és una reflexió

al voltant de l'autonomia definida per la

Constitució espanyola de i l’actual

Estatut d'Autonomia i  és alhora un

recull sistemàtic de les possibilitats de

millora de l’autogovern a Catalunya.

L’obra d’Argullol, autor reconegut per la

seva tasca en la cerca i l’anàlisi

jurídica sobre la descentralització

política, és una compilació de diferents

estudis innovadors i originals realitzats

per ell mateix de 1996 a 1999. Aquests

estudis que estructuren l’obra en grans

blocs temàtics que tenen en comú que el

seu objectiu primer és la cerca d’eines

adients per fer realitat l’autogovern

polític a Catalunya de forma plena. Els estudis recollits a l’obra

desenvolupen les dues grans corrents que han centrat el debat del últims

temps sobre la renovació del marc regulador de les relacions entre el

govern central i el govern autonòmic: relectura o reforma. La relectura

com a revisió tant dels textos de la Constitució espanyola com de

l’Estatut d’Autonomia per tal de trobar noves vies passades per alt o bé

desenvolupar completament les ja existents per tal d’assolir un nivell

d’autogovern superior, i la reforma com a creació de noves pautes de

relació entre les dues institucions. Amb un llenguatge entenedor dirigit

també al públic no vinculat al món jurídic, Enric Argullol descriu la

situació actual, després de vint anys d'autonomia. Un dels grans punts

d’interès, que alhora és una característica que el fa imprescindible, és

que les propostes que en ella apareixen són propostes concretes i

viables basades en la realitat i en l’experiència de vints anys

d’Estatut a  Catalunya.
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MANUAL D’AUTONOMIA.
TEXTOS PER A LA REFORMA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA

Mercè Morales i Jaume Sobrequés
Ed. Base, Barcelona 2003

Vint-i-cinc anys després de l'entrada en vigor de l'Estatut

d'Autonomia vigent, gairebé tots els partits catalans defensen la

necessitat d’una reforma. L’obra de Mercè Morales i Jaume Sobrequés

s’emmarca dins d’aquesta etapa de debat al voltant del futur nou

Estatut i vol servir de pauta per a una reflexió acurada sobre tot

el procés. De manera introductòria, el llibre ens situa

històricament a través d’una breu descripció, però precisa i amena,

dels fets ocorreguts  des de la desfeta de 1714 fins als nostres

dies. Ens mostra els camins que ha seguit el poble català per

aconseguir la seva autonomia amb les dificultats i entrebancs que

ha tingut per poder establir els marcs legals d’autogovern i fins i

tot per reformar l’Estatut. Ens parla de la lluita per establir un

Estatut i mantenir la sobirania i dels constants estira i arronsa

amb l’Estat espanyol. D’aquesta manera es va fent un repàs a les

totes les propostes, des de la descentralització administrativa

fins a la independència, incloent les propostes federalistes, foralistes, mancomunitat de

províncies. L’obra consta d’un segon bloc compost per un ampli recull de material i recursos

d’entre els quals destaquen el projecte d’Estatut d’Autonomia de la Mancomunitat de Catalunya de

1919, l’Estatut de 1932 i del 1979  i les propostes de reforma de l’Estatut de tots els partits

polítics catalans: PSC, ERC, CIU I ICV. Com apunt final d’aquest llibre trobarem un apèndix sobre

el País basc, on s’inclouen els textos de la reforma de l’Estatut basc referents a la proposta

d’estat lliure associat. Així doncs Manual d’Autonomia a més de ser un assaig històric, esdevé una

eina d'actualitat i una obra que permet un coneixement més profund del panorama que rodeja la

reforma. És una obra que permet respondre qüestions bàsiques a través de la història i de les

propostes polítiques actuals per tal que el lector pugui prendre una postura fonamentada. És un

assaig dirigit tant a aquells polítics que treballen per fer avançar l’autonomia de Catalunya com

per a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgen tenir una opinió pròpia no mediatitzada ni

partidista i que té com a pretensió, segons els seus propis autors Morales i Sobrequès, servir

Catalunya en un tombant que podria ser decisiu pel seu avenç nacional.
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Potser perquè he participat simbòlicament a
les l l istes d’ICV-EUiA en algunes de les
darreres eleccions, com una forma personal de
contribuir a aconseguir la fi del pujolisme a
Catalunya i de l’insupotable govern del PP a
Espanya, en els últims temps he rebut uns
quants missatges de persones amigues que
em demanaven arguments per decidir-se a
votar. I com que, al marge de les quotes que
he seguit pagant també simbòlicament, no sóc
una persona de partit, i no sé fer l’article
partidàriament, l’únic argument que he estat
capaç de donar és el meu programa
minimalista particular que demano a qualsevol
força política d’esquerra verda que vulgui
prendre part a les eleccions i a la política
institucional establerta.

Aquest programa personal de mínims només
te dues condicions i mitja. La primera és que
es vagi a les institucions amb una voluntat
inequívoca d’escometre un seguit de reformes
socials imprescindibles, la qual cosa, des d’un
punt de vista sòcioambiental, m’agrada titllar
d’un nou higienisme de tercera generació.
Com sabeu, el proveïment d’aigua potable i
sanejament bàsic a les concentracions
industrials formà part de les conquestes
socials incipients del moviment obrer i veïnal,
juntament amb les primeres prestacions
socials i legislacions fabrils. Aquell primer
higienisme va ser decisiu per a l’augment de
l’esperança de vida assolit al segle XX, i una
de les raons per les quals la lluita social
aconseguí vèncer l’oposició oligàrquica a
qualsevol dret a l’existència d’elements que no
fossin els ingressos que cadascú guanyés al
mercat –fet que, per exemple, va ser
denunciat a Barcelona per l’enginyer Pere

Un programa minimalista
per a una esquerra verda

Intervenció d’Enric Tello en l’acte de presentació del darrer número
de la revista Nous Horitzons, Esquerra Verda: balanç i reptes de
futur, realitzat al Centre Cívic Pati Llimona el dia 29 de juny de
2004

Enric Tello
Catedràtic d’Història i Institucions Econòmiques de la UB

>>
L’esquerra verda va a les

institucions amb una voluntat

inequívoca d’escometre un

seguit de reformes socials

imprescindibles, la qual cosa,

des d’un punt de vista

sòcioambiental, m’agrada

titllar d’un nou higienisme de

tercera generació.

<<
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García Faria el 1902 a Anarquía o
caciquismo— fou la consciència que un cop
escampats a un medi urbà insalubre els bacils
transmissors de les malalties infeccioses, com
el còlera i la tuberculosi, no respectaven gaire
les fronteres de classe.

L’higienisme de segona generació és el que
Ramon Folch anomena l’endreça ambiental,
que respon als símptomes més punyents de la
crisi ecològica global del segle XX amb
dispositius purament locals de final de
canonada: depuradores, filtres i enginys
finalistes que pretenen controlar una
contaminació que es segueix considerant
l’inevitable preu del progrés. Més tard que a la
majoria de països del nord i del centre
d’Europa, i una mica abans que a la majoria
de comunitats autònomes espanyoles, aquesta
endreça ambiental ja la van començar a
Catalunya la Generalitat governada per Jordi
Pujol i els ajuntaments democràtics. Més enllà
del simple fet de fer dissabte ambiental,
necessitem una tercera onada de reformes
higienistes més profundes que vagin a l’arrel
del problema, i comencin a canviar la base
energètica i material de la nostra manera de
viure: reduir residus, recuperar objectes i
materials, avançar en la producció neta i les
energies renovables, reduir la mobilitat
obligada de persones i objectes, amb una
ordenació del territori que permeti escurçar els
circuits de transport, controlar
democràticament l’economia, fer reviure el
món rural i preservar la diversitat biològica i
paisatgística.

Però el gran repte del nostre temps és que
vivim a un sol món, sotmès a una crisi
ambiental global, on les desigualtats socials
han esdevingut tan abismals que, mentre a la
part més benestant urgeix avançar en el
tercer higienisme del desenvolupament
sostenible, una gran part de la Humanitat ha
d’assolir encara, i a la vegada, les conquestes
socials del primer, el segon i el tercer
higienisme.

No és només perquè sóc historiador que vull
connectar deliberadament amb la història de
l’higienisme la nostra tasca actual per obrir
camí a noves formes de desenvolupament més
sostenibles. És, sobretot, perquè fa molts anys
que em considero ecosocialista o, potser
millor, una mena de comunista verd (què és
com l’historiador Edward Thompson va
anomenar William Morris). Espero que ningú
se senti ofès pel fet de relacionar directament
el socialisme i el comunisme amb la memòria
històrica, per la qual cosa dono a entendre que
ja no són termes actuals. De fet, un altre tret
característic del nostre temps és l’aspra
combinació entre la insostenibilitat patent del
capitalisme neoliberal i l ’aparent manca
d’alternatives sistèmiques globals, a causa de
la incredulitat o la incomoditat que susciten les
grans paraules que van fer servir els nostres
avantpassats a les lluites socials dels darrers
cent cinquanta anys.

Aquesta contradicció aparent només es pot
entendre, assimilar i resoldre històricament.
He provat d’explicar-ho en un llibre que ja té
l’editorial Viejo Topo, i que porta com a títol La
historia compta. Aquí només puc esbossar-ne
la idea principal, que és aquesta: si el
socialisme i el comunisme poden tenir algun
futur al segle XXI només podrà ser, al meu
entendre, a través d’un nou descobriment
contemporani que els alliberi del llast que han
arrossegat al segle XX arran de la seva
identificació amb un sistema estatal despòtic,
erigit per industrialitzar acceleradament les
repúbliques de l’antiga Unió Soviètica, i
d’altres països que cercaren per aquest camí
eludir el destí perifèric que el capitalisme
liberal els havia reservat.

És cert que la tasca principal del nou
reformisme social higienista, que vol canviar
de base el metabolisme social que sosté la
nostra economia en els sistemes naturals de la
Terra, podria enllaçar prou bé amb algunes de
les nocions precoçment albirades per Karl
Marx, tal com va suggerir Manuel Sacristán
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vint anys enrere. En una de les
poques ocasions en què el Marx
madur va trencar els seu
eloqüent silenci sobre el
concepte de socialisme o
comunisme, al final d’un dels
capítols més llegits del llibre
primer de El Capital va definir-
lo com l’organització conscient
d’un metabolisme social amb la
Naturalesa orientat al ple
desenvolupament humà. Que
aquella noció marxiana
primigènia de sostenibil itat
anés unida a la de
desenvolupament humà –la
qual cosa ha estat recentment
redescoberta per Amartya Sen i
Martha Nussbaum- demostra
fins a quin punt s’hagués pogut
estirar d’alguns fi ls de la
tradició socialista, comunista i
anarquista dels segles XIX i XX
per bastir una esquerra verda.
Però Manuel Sacristán i Joan
Martínez Alier també ens han
explicat per què aquells fils
descabdellats es van acabar
trencant. La confiança cega en
el creixement de les forces
productives com a motor del
progrés social –que era al
darrere de la negativa de Marx
a parlar de socialisme i
comunisme, com feia la
literatura utòpica—, i una noció
massa estreta (i masculina) de
valor-treball manllevada dels
economistes liberals clàssics, va
fer que rebutgés la proposta de
Podolinski de convertir el

metabolisme social en una
noció operativa, que es pogués
mesurar i comptar per
transformar-la activament.

Per això ara no sabem si la
formulació d’un projecte social
alternatiu al capitalisme
neoliberal del nostre temps
enllaçarà amb les velles
paraules del passat, o
n’inventarà de noves. El que
més importa és el fet, no el
mot. I per això, perquè en bona
mesura tornem a ser com a
l’any 1848, als inicis d’una nova
tradició que cal inventar,
pronuncio volgudament la
paraula ‘reforma social’ com la
feien servir els primers
higienistes socialistes i
anarquistes, sense contraposar-
la a la idea de revolució,
transformació o capgirament
dels fonaments de la nostra
societat. Reforma social era
aleshores, i torna a ser ara, la
concreció programàtica dels
principis i valors que inspiren la
nostra voluntat de canviar el
món de base. És a dir, de fer
una revolució. Però hem de
reconèixer, d’entrada, que
encara no sabem gaire bé com
dur a terme aquest nou
programa de reforma social pel
que fa a l’espinosa qüestió del
poder i l ’autoritat. Només
sabem, en tot cas, que per fer
realitat un nou
desenvolupament humà
ecològicament sostenible, per a

una Humanitat de deu o dotze
mil milions a mitjans del segle
XXI, caldrà algun nou tipus de
revolució noviolenta i
democràtica. Caldrà una
revolució centrada en la vida
quotidiana, que en lloc de
confiar en l’Estat com a gran
demiürg més aviat en malfiï
(encara que reclami més i
millors polítiques públiques).

Al meu entendre aquest eco-
socialisme de cada dia l’hem de
tornar a descobrir a partir d’una
lectura de tercer ordre del que
ja estan fent i proposant els
moviments socials, quan
proclamen que un altre món és
possible. M’explico: la primera
lectura de qualsevol lluita social
són les propostes formulades
pels col·lectius i persones del
moviment, en els seus propis
termes. Per exemple: una nova
cultura de l’aigua i l’energia,
reduir i recuperar residus, fer
efectiu el 0,7 i abolir el deute
extern, el comerç just i
l’economia social, la taxa Tobin
i el control ciutadà de les
finances que proposa ATTAC,
etc. La segona lectura és el
denominador comú en què
acaba desembocant cadascun
dels diferents moviments i
xarxes quan es plantegen com
tirar endavant aquests
objectius: la necessitat d’una
democràcia radical de més
qualitat, més participativa i
deliberativa.

>>
Cal una democràcia radical

de més qualitat, més

participativa i

deliberativa.

<<
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De moment la tercera lectura de
les propostes i experiències dels
moviments socials no va gaire
més enllà de proclamar que
volem fer possible un altre món.
Si ens preguntem en què
consisteix aquest món alternatiu,
l’única resposta que tenim a mà
és una considerable l l ista de
reformes socials concretes. No
hem aconseguit encara que
aquest gran farcell de
transformacions basades en la
idea de justícia ambiental (o
justícia global) s’identifiqui amb
alguna paraula capaç d’evocar,
intel·lectualment i
emocionalment, una voluntat
col·lectiva. Un cop dit això haig
de córrer a afegir dues precisions.
No estic dient, en absolut, que
posar un nom genèric al projecte
social d’aquest altre món possible
sigui més important que la llarga
ll ista de reformes socials
concretes proposades pels
moviments socials. Al contrari, si
alguna cosa ja hem deixat enrere
–i espero que per sempre— és
aquella mena de teleologisme
vanguardista que menyspreava el
món de les petites coses
quotidianes, ja que les
considerava ‘sectorials’,
‘particulars’, ‘reformistes’ o
simplement anecdòtiques, en
nom d’una sacrosanta revolució
concebuda com si fos la fi dels
temps. Ara sabem fins a quin
punt ens ha costat cara aquella
estúpida prepotència
vanguardista (i molt masculina). 

Si encara tenim alguna revolució
pendent, que val la pena fer, és
una revolució de la vida
quotidiana. Un ecosocialisme de
cada dia, prosaic, antiheroic i
molt femení. Aquí és on es troba
l’altra mitja petita condició del
meu programa de mínims per a
una esquerra verda: que aquest
programa també participi en la
crítica sense contemplacions de
l’ordre existent, i al fet de perfilar
un altre món possible a partir de
les lluites socials i les alternatives

concretes que generen. Ja fa
temps que la vella i noble tasca
de ‘intel·lectual col·lectiu’
l ’exerceix una àmplia xarxa
formada, entre molts altres
nòduls, per revistes com
Archipiélago, Duoda, Ecología
Política, Le Monde Diplomatique,
Mientras Tanto, New left review,
Nexe, Papeles de la FIM,  Viejo
Topo, Viento Sur, l’anuari de
moviments socials de la Fundació
Betiko i un munt de publicacions
electròniques o petits centres de
debat a Internet (vegi’s la Guia
para una globalización alternativa
de Paco Fernández Buey). És
engrescador que una revista tan
veterana com Nous Horitzons
sintonitzi amb aquesta
intel·ligència col·lectiva plural, i
en formi part.     

Per això un altre equívoc que cal
aclarir és la presumpció,
igualment estúpida i superada,
que els moviments socials siguin
incapaços de generar per ells
mateixos una tercera lectura que
ofereixi una proposta alternativa
global al sistema contra el qual
lluiten. Espero que a ningú se li
acudeixi, a aquestes alçades,
creure encara que cal un partit-
vanguàrdia autènticament
revolucionari per generar la
consciència atribuïda d’ells
mateixos que els pobres
moviments socials necessitem per
superar la nostra l imitació
reformista d’horitzons. Els
moviments socials ja som prou
grans, autònoms, reflexius i
emancipats perquè ens vingui
algú de fora a dir-nos ara com es
fa una revolució. Ben al contrari,
tal com suggereixen molts dels
articles del número de Nous
Horitzons que avui presentem, els
termes d’aquella relació entre
moviments socials i forces
polítiques ja s’han capgirat. O
potser seria millor dir que s’han
tornat a posar on sempre haurien
d’haver estat. Són els moviments
socials els qui generen i
mantenen energies
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antisistèmiques. Els partits o les forces polítiques d’esquerres,
siguin les que siguin, es troben molt més limitats per la inèrcia de
les institucions on aspiren a intervenir, fins i tot si la intervenció vol
ser a favor dels moviments socials i dels projectes comuns que
compartim.

Per això cada cop que alguna persona amiga m’ha demanat
arguments per anar a votar l’esquerra verda també li he dit: si els
vols votar esperant que facin alguna revolució en nom teu, no votis.
Ja és hora que uns moviments socials emancipats i adults
reconeguem que, per molt que tinguin la millor intenció del món, les
persones que intenten ajudar la transformació social des de les
institucions polítiques establertes no són ni més lliures ni més
potents que nosaltres. Al contrari, sovint es troben força més
limitades. Ni ens poden prometre, ni nosaltres podem esperar
d’elles, que facin cap revolució. Desconfieu dels qui diguin el
contrari, perquè incompleixen el primer deure de qualsevol
revolucionari: dir la veritat.

Arribats a aquest punt hi ha molta gent vinculada als moviments
socials que es pregunta, honestament i comprensiblement, quin
sentit pot tenir aleshores votar i atorgar alguna confiança a les
persones que, com les d’ICV-EUiA, us presenteu a les eleccions en
nom d’un seguit de valors i propostes que també són en gran part
les nostres. La pregunta pertinent és aquesta: ¿ens ajuda que hi
hagi persones amigues i còmplices de les nostres esperances
col·lectives fent de corcó a les institucions, i tractant d’obrir camí al
nostre farcell de reformes socials? Respectant totes les persones
que donen una resposta negativa, i compartint bona part dels seus
motius per fer-ho, la meva resposta encara és afirmativa: ajuda.
Aquesta és una paraula repetida a diverses de les intervencions
d’aquest número de Nous Horitzons escrites per persones
vinculades a diferents moviments socials. No esperem que feu cap
revolució, sinó que ens ajudeu. Que sigueu, d’alguna manera, útils.

El sol fet de demanar directament parer a persones que no som de
partit, encara que siguem amics o amigues vostres, ja diu força
coses del nou tarannà que ens cal. Però un cop donada la primera
passa, i després de convocar-nos amistosament per parlar amb
claredat i franquesa, cal també preguntar-se: útils de quina
manera? En què i com? En Joan Saura parla de forjar aliances, de
canalitzar i donar veu. La paraula aliança té una certa versemblança
si la situem en el context de les gran cimeres i contracimeres
mundials, on diferents moviments socials i forces polítiques
innovadores han adquirit el saludable costum de subscriure
compromisos i documents globals conjunts. Però em sembla que
quan més ens apropem a la vida quotidiana dels pobles i les ciutats
la paraula ‘aliança’ esdevé menys adient per donar nom a la nova
relació que estem buscant. 

En Jordi Roca, amb qui comparteixo tantes coses, diu al seu article
una cosa que també subscric: “dins l’avorrit panorama dels debats
electorals alguns ens hem sentit una mica reconfortats quan hem
escoltat intervencions d’ICV qüestionant-se els indicadors
macroeconòmics habituals, criticant el model d’urbanització o la
dubtosa necessitat de més i més grans infraestructures, i també
perquè un tema com la ‘fiscalitat ecològica’ hagi adquirit certa
rellevància política.” Això és el que en podríem dir donar veu o
canalitzar propostes dels moviments socials que, per la mateixa
ICV-EUiA, han estat i són una font d’aprenentatge.

>>
¿Ens ajuda que hi hagi

persones amigues i

còmplices de les nostres

esperances col·lectives

fent de corcó a les
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les persones que donen

una resposta negativa, la
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afirmativa: ajuda.
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Però encara hi ha una passa més per cercar
una resposta convincent a la pregunta sobre el
sentit de votar i col·laborar amb una força
política d’esquerra verda. Les contribucions de
les dues dones que participen en aquest
número, Pepa Muñoz i Anna Monjo, hi apunten
molt directament quan afirmen que “la
democràcia del segle XXI no pot ser únicament
delegar cada quatre anys els nostre parer”, i
que “participar ha de ser molt més que
preguntar a la gent i esperar la resposta que
volem sentir [...], sinó que es tracta d’un
procés conflictiu, entenent el conflicte en sentit
positiu: que ha de desembocar en noves idees
i solucions...”

Al meu entendre és en Joan Subirats qui
s’endinsa més en aquest aspecte. Per això,
més que d’aliances o canalitzacions parla
d’espais de connexió, de construir ponts o
frontisses entre l’activitat política institucional i
els processos de mobilització i transformació
social. Comparteixo plenament la seva
diagnosi quan escriu: “el gran repte [...] que
ICV no pot defugir, i que mesurarà en bona
part l’èxit de l’esquerra verda, és el de ser
capaç d’actuar com a espai de connexió entre
la dinàmica política institucional i la dinàmica
política alternativa que es desenvolupa en el si
dels moviments socials i en els marges de
moltes dinàmiques socials.” Per això, el meu
programa minimalista per sostenir l’esquerra
verda que es presenta a les eleccions té, com
us deia, un segon punt ineludible. Consisteix a
demanar-vos que ens ajudeu des de les
institucions a fer avançar aquesta democràcia
més participativa i deliberativa que reclamem
tots els moviments socials com a denominador
comú.

Això pot semblar poc, especialment a qui
encara cregui en alguna revolució entesa com
la fi dels temps o la transmutació de les
ànimes. Però és un gran capgirament, perquè
consisteix a dir-los als qui surten escollits que
la legitimitat dels vots ha de servir perquè
després ens convoquin a deliberar i decidir en
comú els afers de cada dia, fins a les properes
eleccions. Que una cosa és tenir legitimitat
política, i una altra guanyar la legitimació de
totes i cadascuna de les decisions que es
prenen entre una elecció i la següent. Ho hem
viscut prou pregonament fa ben poc: el govern
de José Maria Aznar era constitucionalment
legítim, però havia perdut la legitimació social
fins a uns extrems poc habituals encara. Hem
d’estar preparats perquè situacions com
aquesta es reprodueixin, i en certa mesura els
moviments socials lluitem perquè es puguin
produir i resoldre fent avançar una democràcia
radical de més qualitat.

Per això he participat darrerament a les
llistes d’ICV-EUiA, i seguiré col·laborant amb
vosaltres mentre pugui estar raonablement
d’acord amb Joan Saura quan diu que voleu
ser “útils per realitzar una nova manera de fer
política, més transparent i participativa, que és
un dels mandats més clars que la ciutadania
ens ha fet.” Un cop dit i escrit, ara cal que
parlin els fets.

<<
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