
de la socieat i de la solidaritat en la bú¡quedo dcl benestar i es caracteritza pels se-
güents elemcntr:

, - La recessió i la desocupació exigeixen una estraÉgia que combini mesures
pel costat de l'oterta amb mesurcs p€l costat dc la demand¡. Irs mesures pel cost¡t
de l'oterta no són- sulicieors per reactiver l,cconomia i disminuir la de¡ócupació.
lts €mpresaris no ¡ncremcnt€n la capacitac productiva pel sol fet d,haver baixat els
peus dels facmrs, si no tenen expecutives di qué vendán el qu. o.oáu"irin,

- Aqucsta combinació de polítiques té eli següents eleminti:
' Mesures estrucn¡¡¿ls.

- 
* Impacte d'oferta: no disminui¡t el salari real, sinó actuant amb incentius ¡ la

inversió productiva i lbcupació margiuat
" Mesures d'expansió de le demanda.
* Coopereció inte¡nacional.
* Conienació soci¡I.

,- Les mesures d'expansió de la demanda han de tenir en compte els següents
conotcronaments:

. "Xvitar que l'increment de la demanda provoqui un increment dels salaris
rcals. Ara no és prwisible que passi, com r pririers djls zo, piró cal un consens so"
crar que no g¡rantetxt.

. " Evitar- que l'increment de la demandr provoqui un déficit exterior, pcl que
cal coope¡¿ció intemacional.

- 

* Evita¡ els efectes negatius sobre els processos d'ajustament fiscal inte¡iors
tendents e reduir cl dificit públic- De nou- ei necessita la cooperació internacional.

¡rqeguer n _polrtrca monetaru als objectius moderadament expansius. Es ne_
cessiLria.una política de reducció dels tipus d'inrcrés als paisos on el iéficit públic i
la lnuaclo estan cont¡ol¡ts.

_ LSejeccionar 1es, mesures,de política fiscal més adequades, amb acció a mig
t€rmrnt, L'expansro s'ha d-assoli¡, prob¡blem€nq a ravés de programes d'inversiói
de reducció d'impostos (sobre el trebdl, especialment), i no d,u-n increment indis_
criminat de la despesa pública de caricter cónsultiu.
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I¡ culminació d'una primera ctape del proc& ¡utonümic

El procés de construcció de I'Estat autonómic ha estat un dels grans reptcs de la
trandormació democritica d Espanya. podem ¡firma¡ amb rotunlditat qui s'ha co.
ben amb éxit una primera fase d'aquest procés en bona part gricies aj,encen del
govern socialiste. Es tract¡ d'un procés que ha de donar iespo-sta a la modernitza_
ció dc l'Administració Púbüca espanyola i als anhels dc les nacion¡litats históri_
ques t, pe¡ hnt,.reconéüer sense rgticéncies la realitat plurinacional de l,Esrat espa"
nyol i q9e ha de véncer les inércies centralistes de I'Administració de I'E¡tat,'El
resultat d'aquest procés en el moment,¿ctual, p¡esenta uns assoliments inqücstio_
nables: en un primer moment es completi el mepa autonümic i s'aprovareri els di_
ferents Estatuts d'autonomia de forma qui ¿mb les eleccions ewonómiques de



1983 totes les nacionalita* i rcgions d'Espanya van poder accedir de.forma efectiva

íár"iJ;.uioó"i.n. En tots á1, 
"asos 

stpá pet uit model.d'organitzacié de caire

il,icill;;;;ir.l"l "tu 
un p.tt"..nt escoiüt per sufragi.u¡iversal i un Govern

il;;üilJ';;;'¿r[1".i-ii.r".*t, evitant-si aiú el.périll. de convenir' en de'

;;á;;;;:";;;i;;;'t-Lu"i"ni t.gion¡t en Mancomuniiats de Diputació Provin-

cid¡.
Dur¡nt els drrrers quetr€ anys el procés-de transferéncia realitzat". i també el

""1uñ1;[;;,i*t perLn"k, áattti"ls i financets ¡osats a dis¡o,sició de les

d¿ü ;;1;;;;'*""lt.ut"r. bn."," ,''¿s, en dcterminats crsos.(País vdencii i

üilil.;;;;á:;;ltá;iq; P"t-ttia'el propi marc esututari' i les cons Gc-

;Jliiii"'iljili'.]ü"" """r'f".[r"ia 
n"s a'iguiar-lo pricticament amb cl de les

nacionditats histiriques.
Aixó no obst¡nt, .qu€sta v.loració globalment positiva no Pot amagar el fet

oue. malsrat €ls avenios iealitzats, el procés sembla actualment €st¡ncat; han sorgrt

i,i}üilñ"ti.sioii * .t r"""io"'..ent global dcl sistema i'.sobremt" no lha
l.,i"iJ T.*fJiii'" 

"á-"tirüu"- i¡r"r¡*"n, di les nacionalitats histiriques en la

""r-á."i¿ l.l;r**v¡ democritica' Tot aixó és conseqüincia de la inexistincir

;:ü;;i ;;;l-Jilií*i J.lii "..".mies 
que sigui aiceptat-de forma general

;;; ;:il";;ori¡qt.t ¡ *"i"r' nxiseixó coricepcioni diferents.no sols en-

ir. üJi-;'"i't"Í'í.';.;-i""io*tititt i les d'imbit eitatd' sinó també en el si

;i;il:;i;til ilb"ul"-.nt una de les expressions més.clares dlequesta cir'

cumstincia sigui I'actuació dels panits govern¡nts-en les nacrondrtats hlstorlques

;;ñil;;;tn" -"n"" d'" 
"iti¿ 

áEst"t teal-ent pteocuprnt i no han vol'

áii 
"..u.ii 

ti p.p"r d'¿vant guarda en cl procés de uansformació autooómicr' tot

iÁ;";;-; ;; '";"stret provlncianisme/rigionalisme de caire marcadament parti-

;i;fi;;; ;il;¡ilt .n '"lgunt 
"".o., 

I'imiuls aumnómic a operacions polítiques

de sienc pariidi*a en la política espanyola.
- -iii í" J.".t, 

"tideitts 
distorsioni' i resten encara moltes qüestions per resol-

dre, Entre les més imPort¡nts es Pod€n esm€ntarl*r 
1:--Éúi;;;á'" ditai¡u"ó d. compaincies eDtre l'Estat i les Comunitats

,f"aio*.t?t'iootm€ment imprecís. La mateixa Constitució deixa moltes qües-

,i"ir-t""t" t"i"fái", i els Estatrits, genenlrnent, han afegit.encara més confusió al

.i 
"L.- 

A¡ri, moltes 
"egades 

són definides com a 'erclusives' 
comP€t¿ncies que

.i t"ilü. * it" t¿.; la iáprecisió és encara més greu en el cas de les.compeGncies

compartides en les que 
"t 

.es"ruen a l'Estat at¡ibucions ta¡ t€n¿riques com els

.orincipis bisics,, o lá .coordinació'.
'-ií".t*"¡¿'""¡ ha iit¿t un" etcesi* iudicialització de la vida poütica' amb

f"*1ji""6;;-;;; 
"i 

Ttibunal Constitucional. Aqucst recurs Pcrman€nt d Tri'
bu'oal Constitucion¿1, que en qualsevol Est¿t de dret esuria coDsideret com a nor-

mJ. ni .ttaa or.r"ná., pel cóntra¡i, moltes vepdes des d'una perspectiva parti-

disá, fins al punt de considera¡-se qudsevol impugnació o recurs com un atac a

I'autogovern de les nacionalit¡ts.'-';:-'E;'";;;.tt* 
""""t" 

tt" ¿" de6nir-se el lloc que ocupa fadministració

r*"f 
"n 

Jl"ii"tiáek poders de I'Estat, i quin és el model de relacions. que hauri

il;;;;i;ffil"t dlis 
"d-i"¡rtacionó 

públiques' Lr Llei Reguladora de les
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Bases de Régim Loc¿l ha resolt molts d'aquests problemes, peró encara resten
qüections pendents, com ara la del fineneament de les Corporacions Locals, La de-
finició d'un sistema adequat d'hisendes locels esdevé cada iop més urgent si es vol
fer plena realitat el principi de I'autonomia local.

3, Encar¡ s'ha d'iniciar en profunditat una auténtica reforma de l'Adminis-
tració de lTstrt per adequarJa a lis conseqüéncies del procés autonómic. El volum
de serveis i mitjans ia transferits a les CCAA haurir d'haver comport¿t una reduc-
ció i readaptació dcl personal i una reordeneció dels aparells adminisrratius. Aixó
no obstant, les pasres en aquesta düecció semblen ser molt tímides i clarament in.
suficients. lrs transferéncies de funciona¡is han afectat en gran rnesu¡¡ els serveis
periGrics de l'Administració de l'Estat" pcró gairebé no ris als servcis ceutrels.
Mentre la majoria de les Comunitats Autonomes han incrementat de forma nota-
ble les seves disponibilitats amb personal propi, semblen augment¿r, t¡mbé, cls
órgans i serveis de l'Administració Central, fins i tot cn departaments ministerials
afectets pel procés de transfeténcies. La situació, doncs, tampoc no sembla ser sa-
tisfactória en aquesta qüestió.

25

Els socidistes c¡talens, Catalunya i Espenya

Els soci¡listes caalans hem desenvolupat un paper decisiu en la consolidació de
Itutonomia politica de Catalunya, a través de la nostra acció política en el si de la
societat catalana, a través de la nost¡a ¡cció com a partit de-qovern en lcs nom-
broses i¡rstincies de poder local on som presents i de la nostia tasca en el parla-
metrt. de Catalunye i a les institucions de l'Esta¿ Aquest paper no €sti baret en
cilculs polítics circumstancials ni electoralistes, sinó que respon a la voluntat dels
socialistes caalans de situar la consolidació del nostre projeóte nacional en el cen-
t¡e maeix d€ la nosüa acció política. No es Facta, per !ant, d'una política revisable
ni modulable en funció dels ¡édits electorals que pugui proporcionar.

Ara bé, els soci¿listes catalans constatem que li generositat política amb qué
nosaltres plantegem aquest obiectiu cenüal d; h poiítica catalana no és corres-
posta amb una actitud similar per pert d'altres forces polítiques. El nacionaüsme
conservador, i en especial CDC, han tracet de caDitaützar partidistament la conse-
cució i la consolidició de I'autogovern, Ha ractat d'esiablir una identificació
mecfurica i perniciosa enke la Generalitat i el seu partit. Encara que darrerament
s'hi expressen sensibilitats dife¡enciades, la política hegemónica de la dret¡ conser.
vadora catalana des de la seva alta responsabilitet del govern de la Generalitat no
ha-sabut estar a la algada d'aquesta diffcil circumstinc'ia, neganr"se a una política
unitiria_per impulsar l'autogovern catali i sent incapag per ella mateixa de desple-
gar iniciatives eficac€s en aquest sentiL La supeditació del seu catalanisme a les
operacions adregades a enfortir la dreta espanyola i.al seu interés polític immediat
han impedit elnecessari impuls al procés de transformació autdmic que Catalunya
estava en condicions de donar.



Els socialistes caalans ens consid€rem protagonistes privilegiats, com tot el
poble de Catalunya, de la recuper¡ció i le consolidació de I'autogovern. El proago-
iismc oolític de l-'autosotern ins corte.pon a tots. Fins ar¡ no s'ha entls així. S\a
volcut'adopt¡¡ urra po-iític" pasiva i mcsquioa d'exclusió. Nosaltrcs seguirem im-
puliant la ionsecució d'acoás entre les fórces polítiques catd.ocs sobr€ lqu€lles
qüestions bisiques dbrd¡e institucional, ja siguin respecte del desenv-olupament

dcl orooi Esatuc de Catalunva com de les rel¿cio¡s a mentenir amb el govern de

Itsüt.'Pero no estem disposaa a fer d'aquesa línia d'acció I'eix únic de la nostra
política. Caldri desplegaries iniciativcs pólítiques que facin hlta per impulsar amb

irnaginació la políüca que ProPugnemr encra que els excloeots en r€strn ¿uto-ex-

closos,
Perd ['¡cció oolític¡ dels socialistes catal¡ns no és només une ¡cció t¡ncada

C¡talunye endins, és ambé une ¿cció Cat¡lunya enfora, proiecada al coniunt de

lTstat epartir, fonamcntalment, de I'articulació i dcls vincles frat4m.ls que r¡ta¡tc-
nim amb el PSOE. Natu¡¡lment aquestes són unes relacions de vegades óomp.lexes

i no exentes de dificultats. Peró unes relacions mútuament enriquidores es basen

en el debat, la sincera contraposició de planteiaments i h crítica ftenca i construc-
tlva.

En el ter¡env de la política autonómice als socidistes cralans ens corresPon

iuear un o¡oer caoüvanier en les formulacions de política autondmica dels socia-

iirlt r . Épiny". ?uxó fa que moltes vegades ens hlgim d'anticipar al que són les

posicions ie freqülncia mitj.nr en el soáalismc espanyol, Es lógic i és positiu que

iiú sicui. Aquesi esp€ronam€nt i aquest¡ tensió enriquidora pcrmeten f€r avaDsar

ek flóejamints col:lectius i responin, d'altr¡ b¡nda, a una rialitat complera i di-
versa en la qual es manifesteo conce¡rcions que no t€nen Perqu¿ s€r semPre exacta-

ment coincidents.
Si aquest¡ és la nostra funció en el si del socialisme esprnyol, l¡ nostra fi¡nció

d¡vant el'eovem socialist¿ en metiria de politica aumndmica o més precisament de
polític¡ dé modcl d'Estag respon a uns planteiaments similars, peró de contoms
cncara més nítids. En aou$t cas cl panit h¿ d'ectuar d'estímul i d'esP€ronament

dcls compromisos polítiis que c¡l it¡ndre. Els socialistes catdans han mostrat
quan ha águt h nótra distincia rcspecte a decisions del govern eo matlria de po'
lític¡ autonómic¡.

Catalunya és, cncara, una úsignatur¡ pendent en la tranlorm¿ció dcmo-
citica d'Espanya. Aquesta mancanga-esti cstretement lligada a les mancances de l¿
política autónómica que anteriormcnt assenyalivcrr" Els socidistes cat¡lans estem

comoromesos 
"n 

la resolució d'aquesa qüestió i a ella esmergarem els nostr€s €s'

forgos. Peró es tmct¿ de trobar e[ iust pünt d'equiübri entre la si¡cer¡ solida¡itat
¡mb un¡ acció de govern i el recolzamént a les seves linies mestres, i el ma¡t¿oi-
ment d€ la indepen:d¿ncia de criteri respecte les mesurcs polítiques concrctes i, fins

i tot resoecte i concepcíons elobals cñ un camp específic. Le quantiat de reptes

impórtaria que són piesents 
-n I'experilncia de govern socialista ila necessüa i

llei'sl coresóonsabiü'tzació en obiecüus generals 
-que 

comPartim plenament, han

fet td vcgada que el neccssari diileg aparegués sovint mediatitzar.
Pro6ablement els socialistes c¡t¿l¡ns hem mantingut cn mas¡a oc¡sions una

{0



actitud d'excessiya ¡eserve a ltorad'explicar a la societet c¿t¡tanr lcs nosEes posi.
cio¡s concrees e¡ rclacó a la politica eutonómica d,cl govern socialista" Trni pcr
cnucar-h, qu¡n €ra pr€c¡s.ler-ho, com pcr explicrr_la en el seu contexte i limia_
crons, qu.n arxr €ra requeriblc.. Aquesta mrnce de preséncia pública en le capialit_
zacrc de tes nostres poslcrons ha est¡t n€,gativr perqué moltcs vegades ha polaritzat
exce$rvament el debat entrc ct n¡cionali_sme conscrv¿dor i cl govern dc l,Esteg i
pcrqué ens ha mrntiogutexcessivrment d mrrge d,un protagoni"s-" políticlueio
la pracrrc¡ €ns.corresponn assohr d'¡cord amb la asca re¿l que hem descnvolupat
en la ne-gociació i l¿ fo¡mulació d'¡ltematives. En ¡lt¡es ocaiions l¡ neces¡i¡i¡'re-
scrva i discreció amb qui els socialistes cehlens -per sentit dc la resoonsabiliat_
hcm.delenvolupat aquesta tasca, ha fet possiblc la seva inesponsebli exploteció
polibca per p¡¡t d€l govern conservador de CiU.
. En conseqüincia els socialistes cat¿l¿ns bem de tenir present quc som un par-

tit nacion.l, aniculat en ümrt de la nostrt própia sobirañia ¡mb il sociaüsme de
l'Estag és per rixó que no és ¡dmisible que el nacionalisme conservador dc CiU
monopolitzi la representació-pfblice de Catalunya. La recupemció dels grups par_
lamentaris.propis dcls. socialist¡s c.talans, ¡l Congres dels-Dipuats i aT Stit és
u.na reivindicació pendent i plenament vigcnu En ánt no s,rólcixi equest ob¡ec-
t¡u €ls parlament¡ris rcciaüstes per Cataluny¡ consdtuiran un grup d'adtuació ¡iar-lamentiria propi, que treballari en coordinació ¿mb els drups Soci¡listci al
Congés i Senag.amb ¡utonomia i iniciativr própia soa les directrius i orientacions
dels Organs de direcció del PSC
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Une pmporta fcdcreli¡a dc I'E¡t¡t dc lcs .utotromics

La políticr eixorce^del n¡cionalisme de-dretes, pretenent erigir-se en intérpret únic
de la volunt.r d'afirmació nacion¡l del coniuni del poble i-p¡ctanr ¡lhoi¡ amb l¡
dreta espanyolisa més ¡eaccioni¡ia la te precedents en li nostra hi¡tória més
anüga ¡ mes fecent.

.. ^ Hi ha, _en canvi, en&e nosaltres una llarga tradició d,esquerres que impulsa
l'afirmació de C¿t¡lun¡a com_ a nació no corn ivalor absolut cn si matán, sinó rel-
ligent-la indestriablcmcnt amb els valors_ d,igueltat i justícia i d,autintica i plenirie
üibertat per a torc. Es tr¡ct¿ de din Catalunia sí, perb pc¡ a ferJ¡ com i oer a ouil

Com a quedat a la Tesi 1., el pSC és h!¡cu j'¿quésta llarea rradició de [úitas
obreres, populars, republicanes i federalistes. Es diris d'aquesü t¡adició i contcxt
qu€ ¡ormulen ¡questes propost€st

l. Urc iniei¿titdfrder¿Iisu ful mci¿lbnc uuli
L¡ Constitució de 1978 ens ofereix I'oporn¡nitat histórica de donar uqa sonid¡ sa_
tisfactórie als. vells problemes de I'erticulació de Caalunya en l,Estet espanyol i de
l¡ ven¡bració del conjunt de l'Esat, Aqucsta oportuniat existeix i seria imperdo-
nable dcsaprofitarJa. Peró no podem ignorar qüe hi ha poderosos factors que apa-



reixen com un obstacle: la politica insolidiria i la manca de projecte d'Estat del na-

cionalisme conse¡vador i lés resis¡incies centraüstes que encara es mamtesten sota

áiiiti"" ¡".-"i. p"r aixó els socialistes catalanes parlcm de Catalunya com una

qüestió dlEstat pendent. En.aquest co¡tcxt als socielistes "1i9T :1t-:1t^"j31:
i"r"r ir.ñ""iíü ptJ.J;ñi"Lt p"titic que, al temps que servcixi per recordar
'"t-.^-;,-. 

't"l "^";lt;e esoanvol els ¡eotes oue encara tcnim davant' pcrmelr sr-ii";;;;J;;lí"í" .tp""ioi 
"it 

.eptei que 
"n"ai" 

tioi- davanl pcrmeti si-

tu¿r eÍ debat entre les forcei polítiques de Caulunya en una dinámlca creatn¡a r en-il;i;;il;;;i;;i'i."t'foíi*q'.t ai caülunva en una dinimica creativa i en-

;ü;tá;;;, lt;;t¡;i Ji-a d"'f-st¡ació i lamentació en qul massa sovint s'ha mo'

gut,
"--' Els socialist¡s perlem de Catalunya com una qüestió d'Estat pendent pe-rqué

fErt"t;; kr;ü";ics no ha resoli otalment ei problema de les-nacionalitats

ffi#"*;:l hi, i'to,, nrt" 
"t.", 

de nous derivats di la superposició.dc diferenrc

;i;;lüil1;t.;;r. ,r Á¿t 
" -¿t, " 

t. uepda que s'anava ionitruint I'Est¡t de les

Autonomies no es va fer de forma paral'lela una revisió histonce del concePte

d'Esoanva deixant clara la seva composició plurinacional' Aquest mancament

;'il-;;;;ó [i;;;ü a"l.on."pr" d'bspanva'ha cornportat greus problemes de

;;;.;;:;l;;;;;fr.ii" "nn" 
i'r.t.. i lis ccAA hisériques i el sorsiment d'un

r"¡íiiiít." J" ¿.."s als llocs més insospitats fent remoure e-l fant¿sme del canto-

na-lisme. I¡ proposta d'iniciar una progrcssiva conv€rsió dc l'bstát autonomtc en

;il;;f"dil;;;'.LlJi. tqu"rú ptáblemes construint I'Espanvareal de les na-

cionaütats cnf¡ont de l'Espanya uniforme i I'Esp¡nya dcl cantonal¡sme' ,---- - 

rt. *"i"Utto ¿e Cáoáya tto p.nsem que l'áctual estructura de I'Estat sigui

"t .""J.i """ultiiá -Zt ""iít 
qu"lio,n *tni'is a un procés.continuat de u¿nsfor-

;ffi. ¿;"-t";;;;"quest p.océs, en el qual volem avingar decididEment ha d'anar

üili;*;'i;;;-';ú'-".¡á'ai rrtot 
"tp'.nvol 

c-om un est¿t d'estructura federd'*''Ñ;;;iü]:.át*nq 
d. trasllidai de forma ecrítica les experitncies d'al-

""t 
i"ir"r q.," han adoput.quesa forma d'organització polftica-, sinó de donar

;;; ilr"d;¡..*J"Ít" t 
"iit". 

ptu;nacionidTspanva-' El federalisme' preci-

;#;;í;il;¿-;;ioi.ui" '"e't "d.quada 
per fei reilitat la integració defini-

;;;iñ;tfuúti i reeions d'Espanva en un projecte comú de futur' I' al ma-

;t; ;;;; "i r.¿iá¡--"" que de'f"nrem és quelcorn 
. 
més .que , 

una técnica

iü"i.lriili¿ ¿"l;r.i"t ii 
"iq""..pt"sent¡ 

la tiadició i les lluites.del moviment

i¡Li" E u"" -"""ra d'avangai cn l'aprofu¡dime¡t de la democricia' en I'autoor-

**irrr.i¿ ¿" t" to"ieat, en l;apropament del poder al poble' P-er totaixó no es li'
irlüi*t"t-* i"r,i.eoi'.tt ¿é t"i nacionalit¡lts i regions, sinó que desitia omplir

de conüngut i fer reditat el principi de I'autonomia local' No ens ha de Pr9gcyPar
;i"il;ie;-il d;l;;;.ii'P-;*ta s'aiusta o no al."model'cll:sic del federa-

iir;". U, ;;e;l .*, d;"It.. bind.' no-éi existeix en la teoria política i constitu'

"i"r"t. N. volem copiar models, sinó resoldre problemes reals' I' com asse-

;;;Ñ;;";;;;;;, """"t. 
tti É. 

"n 
t'""tualitat moltes qüestions sensc resoldre

cn la construcció de l'Espanya democrática'

2. EI mnting* d'una proposa federal per a EEatrya

La proposta que realitzem parttix de la situació actual, i pretén avangar vers l'ho-



ritzó, f¡dgd mitiengant la plena utilització de les potencialitats federalistes que
contc |a \-onsutucro.

, Asrclir aguest horitzó exigirir la consecució d'uns objectius mínims basats €n
els seguenB Pnnc¡Ptsl

a) Un sistema de distribució de competlncies enre I'Est¡t i les CCAA clar,
precís-i acce¡tat de forma general Aquest sistema hauri de defini¡ técniques pre-
cises de col.laboració, imprescindibles en I'Estat modern, de manera que ltctuició
dc les difere¡ts esferes territorids dc poder s'a¡ticuli a través de la cóoperació i el
respecte a les atribucions de cad¡scuni d'aquestes esferes. També h¡uri d'¡bordar-
s€ s€nse retic¿ncies l'ampliació de les compcGncies est.tutiries de les Comunitets
Autónomes, ¿mb l¡ fin¡litat d'evaoger en el procés d'equiparació entre regions i
nacio¡alitats. I e¡ca¡a mós, la consecució d'una autinticaistructura federal exigiri,
cn alguns cesos, transfe¡éncies sobre m¡tiries actu¡lment de titularitat estat¿l en
qüestions corn ara el rcgim local, l'administració de justícia i h segureat pública.
La constitució preveu expressamenr aquesta possibiliat mitianganr la t¿cnic; de Ies
Lleis Orginiques de Transferéncies preüstes en I'article 150,2.

. - b) Una r€forma en profundiat de l'Administració de I'Esat, que hauri
d'afectar ant els seus serveis centrels com els periGrics. Lr reforma, si és vol que
sigui eficag hauá d'abordar aspect€s quentitatius (reducció i remodelació de sir-
veis i departaments, traspis de funcionaris dels serveis centrals a les CCAA) i, so-
b-retot, _qualitatius (redefinició de les fuocions de l'Administració de l'Estat que, en
detcrmioades irees, hauri de passar d'una actiüt¿t fonamcntalment de gestió a una
altra en la que primin aspectes de planificació, coordinació i inspecció. .

c) Unes fórmules de participació i corresponsabiLització áe les CCAA en l¿
política d'Estac L'instrument bisic per aquestahnalitat h¡ d'ésser el Senat, l,actua-
ció del qual com a cembra de les ¿utonomies és cl¡rament insuficient A més e més.
el modern fede¡alisme cooperatiu ha desenvolupat múltiples técniques que, en fei
efectiu aquest principi, inciementen el protagonisme deli drgans aútonó-mics en la
política comuna: conferéncies ministerials scctorials, participació en órgans de co-
ordinació, convenis de cooperació, etc. D'especial imioniniia és l¡ reg;leció d'un
model de panic-ipacó_¡utonómica en I'elaboració dela planificació ecónómicr ge-
¡t€ral, 

-o 
en_ la direcció de,les empreses públiques; expiessament preüstes peila

Constitució i els Estatuts d'Autonomia.
d) Un model d'hisenda autonómica que aprofrrndeixi en els principis d,auto-

nomia i suficiéncia fi¡ancera de les CCAA, i qué hauri de o¡eveu¡ó a méi la corres-
ponsabilització fiscal i la soüdaritat interregiónal. Des dftuest punt de üsta l'ac-
tual situació dels tributs cedits és cla¡amentlnsatisfactdria;ia cessió de la gestió de
norrs tributst com podrja ésser ITVA en la seva fase minorista, i també la panicipa-
ció en la recaptació d'alguns impostos directos haurie d'ésser se¡iosament estu-
diad¿

e) Una redefinició del paper de les Co¡poracions locals en la nova estructura
de poders-. Fins fa poc, I Administració locd hevie estat la gran oblidada del pro-
c,.ís auto-nómic.-Aquesta redefinició hauri de resoldre de ma¡era definitiva la qües-
tió pendent del finangament locd, en el marc d'una distribució de la despesi pú-
blica entre Estat. CCAA i Corporacions Locals similar al que eisteii en 

-les



democricics federals avangádes. I, sobrctot, s'hruri d€ reforgar el principi d'auto'
nogria local,

Una veeada aisolits aquest¡ obiectius plenament podríem lfirmar, sense cap

mena de duÜte, que I'estruitura de liEstet ;sPanyol ti¡rdria una n¿turalesa federal.

Som conscients, eixó no obsant, que el camí no ieri ficil, i que s'hauran de vlncer
molt¡s resisténcies. Uns apare[s d'Estet qu" arrossegucn segles i segles de ccntr¡'
lisme no es canvien en uni enys per simple voluntarisme' També s'hauran d'abor'
dar les dificuluts de¡ivades dá É realitai política espanyola, que és diversa, en la

oue les diferents region¡ expressen diferents graus de voluntat d'autogovern. M¡l-
ei"t qu" tot" propóst¡ fedóralista té una din¡ensió uniformitzadora, cal evit¡¡ un
ú""t-"nt 

"o-ú " 
,ealitats que són diferents, que podria tcndir a una uniformitz¿'

ció a la baixa. Tampoc no podem defensar un pianteiament que condueixi a la
coneclació de la situació actu'al, amb dos nivells diferenciats d'Ñogovcrn. Aquecta
situició, ci s'estabilitzés, no sols arribaria e Plovocar greuges comparatius, sinó que

constituirie un obstacle insuperable per a la reforma de l'Administració de l'Esat.
Cal evitar aquest€s solucions incorrectes. Pel contrari, la conciliació entre el

respecte a l¿ diveisitat de la realitat política espanyola i I'impuls a un proiecte fede-

¡¡l'po&ia aconsesuir-se a partir dil'establimeng d'un horitzó federal comú, tal i

"o- ho h"- definit amb anterioritat, peró sense forgar ni eígir el mateix ritme a

tot¿s les CCAA. Es tracteria d'establii una estructura obera, amb llocs buits que

s'anirien ocuoant a través d'un orocés d'inco¡Doració.
Així doncs, le proposh qu; plant€g€m ejcaracteritza tant pels obicctius ñnals

com per l'avane ve¡s 
"quests 

óbiectiu.' Ño es Eactr de determinar dates ni terminis
oer a la consecució d'iouests obiectius sinó de progresser decididemeng removenc

!k obstacles que puguii dificulur la seva realiüció' Una bona Part d'aquest-camí

es podri recóireri ñattir del potencial transformador que coné la Constitució dcl
t9i8. Efecivameni la Constitució no establí un modél d'Estat per una raó molt
simple: la missió dels constituenrs no fou esabü¡ .models', sinó donar un¡ res-
posL ak problemcs reals de la societat espanyola a partir de projectes polítiques
iiferen* ifins i tot contradictoris, de manera que s'aconseguís un compromís que

oosués ésse¡ assumit oer la eran maioria del poble.

Precisement peri,ri nJs'estabÍí un model ancat, sinó un ventall de Possibili'
tats, la Constitució per-et auangat profundament en aquest proces federalista.

L'article 148.2, per eiemple, que permet l'ampliació progrcssiva dc les competén-

cies de les CCAA mitjangant la reforma dels seus Esatuts, és una bona mostra
d'aquest ca¡lcter obert. Sobretot, I'instrument clau per a la realització de les nos'
tres'propostes seri I'a¡ticle 150 de la Constitució; el ieu parigraf scgon, en panicu-
lar, ierriret trencar el sostre comPeEncial de{init per I'article 149.(competéncies

exclusives de I'Est¿t), i per aixó conté unes potencialitats extraordiniriee per a pro-
eressar ver¡ I'horitzldi I'etructuta federaide I'Est¡t' Sens dubte, una proposta fe-

áeral oer a Espanva a partir dc la utilització de les potencialitcts transform¡dores
de Ia to"stitució iámbé é els seus límit-s. La realitai és que a.lgunes de les caracte-

rístioues que tradicionalment han estat consideredes com a prdpies d'un Estat fe-
derai tenán dificil engalzament en I'ordenamint constitucional ügent' Aquest és el

cas de la participació-de les CCAA en un hipotétic procés de reforma constitr¡cio-



nal, i I'aniculació del Senat com a cambm de represenació dels ens rerr¡torials. Es
tr.cta d'unes.c¿ract€ístiques quc provcnen detí orígens del fedcnlisme ctissii, cn
el quc la creúió de l¿ Feder¿ció en la swa própia Coostitució re¡pondri¡ més ¡ l¡
idea.de pace cntre Est¿ts que a h d'expr€sió d'e l¡ sobira¡ia popull¡r, ien I'actu¡li.
tat han p€rdut una bona part del seu significat inicial. Aixó no óbrang no podem
n€tar qu€ en un sistrma com cl quc proposem és ebsoluamcnt nccess¡ri el ñ¡ncio,
nament del Scnat com a c¡mbre de representació de les CCAA, funció que ¡ctr¡¡l_
ment.a penes complcix. Hem d'avangar en l¡ territoriali¿¿ció del Senat i pertir dc
solucio_ns_prictiques, ¡rerria convencional o per la üa de la reforma dcl seu resla_
m€nl 

!'obs-racte ess€ncial es_ eoba" sens dubte, en el sistema d,elecció i co h cóm.
poslc¡o del Scn¡t, que en molt poc responen ¿ l¡ seva supos¡da n¿türales¡ dc rcam-
b¡a territorial'. Si, al ñnal dcl procés, aqucst obstecle égucix present, ltrvors seri
el mom€nt de planteiar-se dtrcs possibles ¡ltcmatives, Fins ¡lcJborcs, resta un llarg
cam! e recorrer.

3. Lbqwnih inicia¡iva & h qücstü arunómica a C,atzlrny.

Es important objcctiver l¿ rciündic¡ció autonómica; els socidistes c¡t¡lms
ens movem eotre dos límits que poden ser la nostra fórga peró ambé la nostra fe-
DrcSa $ no ho sabem aDrolltar:

- Hem d'objectivar el.pactc:.aixó.exigeix fugir dereivindicacions genlriqucs i
emocronals p.tó. FTPé resituar el problcma i obligar les áltres forccs lolítiqües a
slruar.se en ¡unc¡o dels noskes plant€rements.

- Hem de propiciar le negociació.i el diileg permanent amb el govern dc I'Es-
rau aüo supo_sa €v¡tar la contront¡ció sistemitica i cercer cl pacte; peró temtÉ
comport¿ I'afirmació propia i la defensa de les posicions piópies'"rr""re quc
aqueste pugui rcsular de vegedes conflictiva"

U1a proposla feder¡lisa obert¿ pot pres€nter-se com l,únic projcctc poütic
capag de respondre a I'esperit del prcie constitucional qu¡n aqu"ri .i¡reiri¡ co-
la supcració d'un conranciós hisóric pendent L,enfronament intre ei cent¡alismc
i el naciooalisme conscrvador han coidui! a la marginació de les forces políriques
qúe podien ideotificrr-se amb projectes d'aquest tip:us. Ara be, aquest fct por pre-
senta¡-se ¡l revés;

, -Els socialistes c.t¿lans.presentem un projecte comú dc conüvéncia, supe_
redor dcls enfront.m€nrc histórics, autinticament fidcl e I'esperit dc l¡ Constiiu_
cto

-.Aquest projccte és un projecte pcr r Espanya. Dcs d\ucst punt de üstr, sí
que F)t .t!rmar*€ que des de Caaluoya hem de te_nir una política per r Espanya i

-C,":_1?^1T T::¡.1-pot permeee la miterialit¿¡ció q,"tl p_r'"j."F;fuy;iiñ á;;
,"1.]::.::**rrt¡ no €sr¡n proiece dc conüvincia sinó dc dominació, Un pio-
,ece_p€r a -tssp¡Dya des dc Cabluny¡" Un proiectc per a Catelunya des det govcrn
de I'EstaL Es la m.taixa ofert¡ brniul¡d¡ de dles mancr", difercí¿r. -
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