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INTERVENCIÓ DE PERE NAVARRO - Fórum Europa. Tribuna Calalunya  

13 de juny de 2013 

 

En primer lloc, permetin-me que agraeixi la invitació a aquest acte organitzat per Nueva Economía 
Fórum i patrocinat per Assistència Sanitària, Grupo Santander i Red Eléctrica de Espanya. 

Ja fa mesos que la societat està impacient. Impacient de veure la llum al final del túnel, o de veure 
senyals que li indiquin quin és el camí a seguir. Esperen respostes dels governs, en primer lloc, i 
també dels partits, solucions de les institucions, del “sistema” però també fora de les institucions, ja 
que el descrèdit de l’actual sistema polític, malauradament, va creixent. 

Per això és fonamental que vegin que, des dels principals partits i, per descomptat, des del govern, hi 
ha voluntat política i actitud procliu a parlar dels grans temes de país i a arribar a acords amb sectors 
econòmics i socials; a parlar de les principals necessitats de la gent, de les PIMEs que aguanten en 
gran part el teixit econòmic i social de Catalunya, així com d’altres sectors empresarials i agents 
socials i tercer sector, per mirar de fixar mínims imprescindibles o màxims possibles, i arribar a grans 
acords o estratègies de progrés. 

Ho he repetit en anteriors ocasions: si en aquest país no hi ha acords per assolir grans 
objectius de país – i dic grans, essencials i d’una importància cabdal - és per manca de 
voluntat d’uns, i per miopia política d’uns altres i càlcul electoral a curt termini. I no per manca 
de generositat, o de vocació de servei públic del partit que represento.  

HI HA ALTERNATIVA, NECESSITAT DE GRANS ACORDS 

Ho he dit però ho vull reiterar. Hi ha alternativa a l’actual situació, hi podria haver propostes de millora 
importants i marge – significatiu -, per un canvi de rumb polític que veiem imprescindible. Però si 
estem encallats en aquesta roca és perquè algú està capficat en no virar malgrat les dificultats 
d’aquesta ruta equivocada i incerta. 

Penso que no cal que reiteri la situació en què ens trobem com a país, com a societat: una 
situació definida pel propi govern d’emergència, però que no esta trobant respostes ni 
polítiques adients, ni tan sols actituds polítiques que esperaria la societat o el món empresarial 
en unes circumstàncies com les actuals, d’emergència. 

Repeteixo que la voluntat d’aportar propostes per part del PSC per ajudar a recuperar la nostra 
economia i el nivell de vida de les persones segueix i seguirà en peu en el futur, oberta, evidentment, 
al govern, però també a la resta de partits i sectors socioeconòmics del país. 

GLOBALITZACIÓ 

Vivim en un món complex, globalitzat i profundament interdependent. Ara per ara, la UE representa al 
voltant de 500 milions de ciutadans i ciutadanes (un 7% de la població mundial), un 25% del PIB 
mundial i és el major donant mundial d'ajuda al desenvolupament. Però les seves perspectives 
econòmiques no són gens falagueres. 

Els últims informes de l'OCDE indiquen un cert repunt de l'activitat econòmica a nivell mundial, però la 
debilitat de la Zona Euro està retardant la recuperació. En concret, les perspectives econòmiques de 
la mateixa Comissió Europea evidencien una important recessió europea, i elevades taxes d'atur (molt 
superiors a les d'Estats Units i Japó), endeutament i pobresa (un 24% de la població europea, més de 
120 milions de persones, es troben en una situació de risc d’exclusió social o de pobresa).  

A més, Europa té molts reptes a afrontar en un món amb una competència mundial ferotge. On la UE 
encara registra taxes de productivitat inferiors als d'altres potències emergents, una important 
dependència energètica de l’exterior i una demografia en declivi, amb estimacions que en el 2035 la 
UE podria començar a perdre població entorn dels 520 milions d'habitants (ara som una mica més de 
500 milions d’habitants i es calcula que arribarem als 520 i, a partir d’aleshores, la UE començarà a 
perdre població) I un sistema educatiu millorable amb taxes d'abandonament i de fracàs escolar molt 
elevades. 
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I com deia, aquest món interdependent i globalitzat, amb molta competitivitat, i amb unes potències 
emergents, els BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica), que engloben al 43% de la població 
del món i el 21% del PIB, és un món en el qual el paper de la UE o del que coneixem per "Occident" 
s'ha vist transformat. I és que, d'aquí a 10 anys, les principals economies BRIC seran responsables de 
gairebé el 50% de l'increment del PIB global. 

Conèixer aquest escenari ens han de servir per ser conscients de la importància -o diria més, la 
necessitat- d'actuar units a Europa, de buscar acords, d'enfortir la governança de la UE i d'actuar 
conforme al nostre potencial. Perquè ja no és només un model geoestratègic el que ens estem jugant, 
també està en joc el model social i de garantia d'uns drets que, a Europa, hem consolidat al llarg de 
les últimes dècades i que, per la via de la internacionalització, es poden veure amenaçats. 

Per tant, precisament per mantenir la nostra veu, els nostres principis, les nostres polítiques i el que 
ha estat el nostre model social en el món - avui dia en reculada a causa d'unes polítiques neoliberals 
errònies i injustes-, és important que creguem en la nostra aportació al conjunt de la humanitat. I això 
és una cosa que els que exerceixen el lideratge en aquests moments a la UE, han oblidat ... 

EUROPA, UNA ALTRA EUROPA 

Per tant, tenim també un altre repte molt difícil però fonamental: contribuir a enfortir la 
socialdemocràcia europea en un moment en què el progrés no es pot desvincular de la construcció 
d’una Europa diferent. Una Europa que hem de canviar si volem canviar el futur negre que la dreta 
liberal i conservadora ens ofereix. 

Nosaltres no ens resignem a unes polítiques d’austeritat que estan posant en risc no només el 
creixement i el benestar, sinó també la democràcia. I tampoc ens resignem a una Europa 
governada per persones no elegides per la ciutadania, que no se sotmeten al control 
democràtic del Parlament Europeu i que prenen decisions sense tenir en compte els interessos 
de la gent. I si no, mireu l’exemple recent de Xipre. 

Tenim una oportunitat de canviar aquesta dinàmica però només ho podrem fer a nivell europeu, 
canviant les majories que tenim en aquests moments al Parlament Europeu i al conjunt de països que 
formen part del Consell. Per això afrontarem unes eleccions europees l’any vinent on posarem tota la 
nostra intel·ligència i coratge per plantar cara a Merkel i a les propostes que planteja la dreta europea i 
que aplica Mariano Rajoy a Espanya i Artur Mas a Catalunya, i que estan aprofundint la recessió, 
l’atur, la desesperança, i donant ales als populismes.  

I malauradament, hem vist que no tenen alternativa. Només cal llegir la roda de premsa del president 
Mas el passat dimarts. Una proposta que no té com a punt de partida ni l’anàlisi ni la valoració de 
l’anterior pla presentat fa dos anys. Cosa que denota poca seriositat, falta de rigor i moltes presses. 
Una proposta que no compta ni amb un quadre macroeconòmic que el sustenti enmig d’una de les 
pitjors crisis del món occidental. Un pla que no ens explica què hi ha de nou respecte a l’anterior, ni 
quin ha estat el grau de compliment d’aquest. En definitiva, Mas no va presentar dimarts un pla de 
xoc, sinó la resposta a una enquesta, és evident. 

Per això els socialistes europeus estem treballant en un programa i unes propostes alternatives, que 
seran les que proposarem de cara a les properes eleccions europees, i que pretenen acabar amb 
l’austericidi al que s’està sotmetent als ciutadans, ara, tampoc ens enganyem, necessitarem el suport 
d’una majoria per aplicar-les, i en això ja estem treballant.  

LA PROPOSTA FEDERAL DEL PSC 

Amb aquest context de fons, avui els voldria exposar una proposta concreta que el meu partit ha 
començat a fer en les darreres setmanes per contribuir a un debat que creiem imprescindible per 
recuperar la confiança de la ciutadania en els polítics i les institucions de govern d’aquest país, i 
restablir la legitimitat certament debilitada de l’Estat espanyol en aquests moments. Em refereixo 
fonamentalment a la crisi territorial o als problemes d’encaix entre Catalunya i Espanya, i a 
l’esgotament del model d’organització territorial de l’Estat de les Autonomies. 

Com saben, la Fundació Rafael Campalans, la fundació del PSC, ha presentat a Barcelona i a Madrid 
una proposta de reforma constitucional federal centrada en els aspectes territorials, sense entrar en 
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altres continguts de la Constitució que també podrien ser objecte de reforma. Una proposta liderada 
pel president de la pròpia fundació, Miquel Iceta, i en la qual han participat constitucionalistes i experts 
del màxim nivell, als quals els agraeixo especialment la seva tasca. 

I ho han fet en un context en el qual un 55% dels catalans es mostren a favor d’un Estat federal, 
davant d’un 30% que s’hi mostra contrari. En el conjunt d’Espanya, un 39% està a favor del 
federalisme segons les dades de Metroscopia del mes de maig, pel País, i un 66% dels catalans 
creuen que la independència és quelcom amb poques o nul·les possibilitats de prosperar, mentre que 
un 48% creuen que encara hi ha marge pel pacte. I en aquesta línia és en la que continuarem 
treballant. 

A la darrera campanya electoral, el meu partit es va comprometre a impulsar una reforma 
constitucional que abordés quatre grans temes: 

 Reconeixement de la plurinacionalitat, 

 Regles de distribució de competències 

 Recursos (finançament just) 

 Representació (Senat federal) 

I la proposta que els vull presentar personalment resol aquestes qüestions i va més enllà. És per això 
que considero fonamental que sigui molt tinguda en compte a casa nostra i especialment a la resta de 
l’Estat. En el món globalitzat en què vivim, no podem centrar en debat en la sobirania. En un món 
definit per sobiranies compartides i interdependències creixents –com he comentat-, el federalisme és 
la solució. Em refereixo al federalisme europeu i al federalisme en el marc espanyol.  

I a Catalunya, avui dia, la disjuntiva és clara: mentre uns preparen (o ni tan sols això) la 
ruptura, nosaltres optem per construir un nou pacte oferint solucions concretes: una proposta 
ambiciosa però possible. 

La reforma que proposem no només pretén resoldre el problema català, també pretén resoldre els 
problemes acumulats després de 35 anys de vigència de la Constitució, que va servir per a posar en 
marxa el procés autonòmic, però que no podia preveure el seu desenvolupament. I en aquest context, 
els i les socialistes, sempre hem defensat que la lògica culminació del procés autonòmic és l’Estat 
federal. 

Vull fer una constatació: l’Estat de les Autonomies ha permès una gran descentralització i reconeix 
l’existència de nacionalitats i regions, però es mostra incapaç de resoldre els problemes actuals. I, en 
aquest sentit, proposem incorporar institucions i tècniques del federalisme (alemany, canadenc, etc.) 
com el Senat federal o l’asimetria competencial. 

La proposta que ara els vull detallar conté elements bàsics -n’estic segur- per afavorir el diàleg i el 
consens necessaris. En clau catalana, la reforma federal de la Constitució té com a objectiu polític 
central superar el trauma de la Sentència del TC abordant tres qüestions bàsiques: 

 Reconeixement del caràcter plurinacional de l’Estat. 
 Blindatge de les qüestions lingüístiques i culturals. 
 Un finançament just (consorci tributari i principi d’ordinalitat). 

Vull fer tres afirmacions: 

 Considerem Espanya com a una nació que conté nacions, nacionalitats i regions. I rebutgem el 
plantejament nacionalista que equipara nació amb Estat. 

 És possible la convivència de nacions, nacionalitats i regions en un mateix Estat en un sistema 
federal asimètric. 

 La lleialtat federal imposa a totes les parts reconeixement mutu, respecte i col·laboració. 

Pel que fa als aspectes competencials: 

 proposem que la Constitució estableixi les competències de l’Estat (tota la resta corresponen a les 
CCAA) i clàusules federals per limitar els conflictes competencials, que també s’han de veure 
reduïts pel nou Senat. 
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 proposem consagrar l’asimetria competencial per a diverses CCAA en funció de diversos criteris 
(un d’ells podria ser el dels drets històrics reconeguts a l’actual Estatut). 

Nou caràcter dels Estatuts: 

 Com les competències ja no deriven dels Estatuts, aquests serien com la Constitució de les CCAA. 
 Serien aprovats pels Parlaments de les CCAA amb majoria reforçada i, si s’escau, per referèndum. 

No anirien a les Corts, com fins ara. 

Hauran de respectar la Constitució, però només podrà interposar-se contra ells un recurs previ al 
referèndum. 

Pel que fa a la qüestió controvertida de les consultes: 

 La nostra proposta no incorpora ni el dret a l’autodeterminació, ni el dret a la secessió, ni el 
dret a decidir, com no ho fa cap Constitució del món. 

 En canvi, proposem reformar l’art. 92 de la Constitució per preveure consultes 
territorialitzades. Això permetria la celebració d’una consulta legal i acordada, com la que 
recull el programa electoral del PSC. No preveiem unilateralitat. 

Respecte al finançament: 

 estem convençuts que la Constitució ha de garantir la suficiència de recursos, indicant forquilles de 
percentatges de cessió dels grans tributs. 

 Per això, en base a la proposta, la solidaritat serà objectiva i transparent i estarà limitada pel 
principi d’ordinalitat. 

Hi haurà una actuació compartida Estat/CCAA en la gestió i recaptació dels impostos a través de 
consorcis tributaris, amb transparència i automatisme, amb més eficàcia contra el frau. 

 Definició del principi d’ordinalitat: l’ordenació dels recursos dels governs autonòmics després de 
l’aplicació del mecanisme d’anivellament ha de ser la mateixa ordenació existent abans de 
l’anivellament (solidaritat). 

 Correcció solidària del privilegi foral en el cupo. 

O dit d’una altra manera, i sé que el que diré pot generar polèmica. A tots aquells – de dins i de 
fora del socialisme - que parlen de la falsa insolidaritat catalana els hi demano que 
m’acompanyin en la proposta d’eliminar el privilegi que suposen els sistemes de concert basc i 
navarrès. Si volem un finançament just, comencem per eliminar en la reforma de la Constitució 
els privilegis que existeixen avui, perquè només així podrem construir un sistema just per 
tothom demà. 

La proposta que els detallo també preveu la descentralització del poder judicial, ja que l’actual 
Constitució no ha estès la descentralització al poder judicial. 

 Així, el Suprem s’ha de limitar a la unificació de doctrina i els Tribunals Superiors de Justícia de les 
CCAA atendran tots els demés recursos. 

 El CGPJ es reduiria a òrgan tècnic i assumirien més protagonisme les Sales de Govern dels 
TSJCA. 

Del Senat al Consell Federal 

Pel que fa al Senat, peça clau en la proposta federal, és una evidència que la composició de l’actual 
Senat duplica el Congrés, amb funcions molt inferiors i que és d’escassa utilitat per a les CCAA. 

Ara bé, un Senat federal o Consell de les CCAA, integrat per representants dels governs autonòmics, 
els permetria colegislar amb el Congrés les lleis que afecten els territoris. 

Cada CA tindria 3 vots, més 1 més per cada milió d’habitants. 

I amb quines funcions? Inspirat en el Consell federal alemany, Bundesrat, les seves funcions serien: 

 Participar en l’aprovació de les lleis de l’Estat que afecten les CCAA, incloses les financeres 
 Orientar les relacions entre les CCAA i l’Estat, disminuint l’actual conflictivitat 
 Millorar la participació de les CCAA en la UE 
 Elegir la meitat del TC i un dels cinc membres del nou CGPJ 
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En definitiva, a banda de les necessàries reformes en matèria econòmica i social, amb l’objectiu 
d’aprofundir en la reestructuració del nostre model productiu, de reformar aspectes claus de 
l’Administració Pública, i d’orientar les polítiques socials a cobrir les prioritats més fonamentals de les 
persones en aquests moments, el PSC proposa a la resta de partits d’àmbit català i espanyol: una 
reforma constitucional  

1. Definidora d’Espanya com a Estat Federal 

2. Reconeixedora d’Espanya com a nació que integra nacions, nacionalitats i regions. 

3. Amb una definició precisa de les competències de l’Estat i de les pautes sobre com les ha d’exercir 
(clàusules federals). 

4. I amb un reconeixement de l’asimetria competencial, dels fets diferencials i dels drets històrics. 

5. Amb una consideració dels temes lingüístics i culturals com a competència estricta de les CCAA 
amb dues llengües oficials 

6. Constitucionalitzant els principis de solidaritat i d’ordinalitat en el finançament de les CCAA 

7. Descentralitzant efectivament el poder judicial 

8. I transformant l’actual senat en un consell federal inspirat en el Bundesrat 

Creiem imprescindible afrontar amb certa celeritat aquesta reforma de l’actual pacte 
constitucional, treballant en aquest canvi de model, per aprofundir en el vincle de confiança 
entre les institucions i la ciutadania, i també oferint un millor encaix de Catalunya en el conjunt. 

Però també ho necessitem per poder tenir més veu a Europa, que és allà on cada vegada més es 
prenen les grans decisions. I nosaltres també volem avançar en aquest àmbit. Necessitem una 
Europa Federal, que sigui més eficaç, que sigui més democràtica, que sigui diferent i millor, i que no 
de construeixi d'esquena a la ciutadania. Però això només ho podrem aconseguir tenint veu a Europa. 
I això passa per tenir veu dins d'una Espanya Federal, amb qui acordem ser més forts i influents a 
Brussel·les. I no ho aconseguirem com a un país independent fora de la UE. 

I és curiós que determinats dirigents de Convergència i Unió, quan parlem d'Europa, diuen que 
el federalisme és el millor model. Però el que defensen per a Europa és el que neguen per 
Espanya: Diuen sí a ser contribuents nets europeus i aportar o determinats països amb menys 
renda de la Unió, per exemple. I diuen no a ser el mateix i aportar a la solidaritat del conjunt 
d'Espanya. 

Per acabar, hi ha alternativa a la situació d’emergència social en la que ens trobem i, en aquest 
sentit, estic a disposició per continuar abordant propostes per afavorir la sortida de la crisi, 
que considero una prioritat “nacional”. 

I finalment, la regeneració democràtica dels partits no és una opció; és un deure que tenim, per 
recuperar la confiança de la ciutadania i el nostre sentit com a canalitzadors de les propostes 
de reforma i de millora de la societat, i com a aliats dels moviments socials a les institucions. I 
per això és fonamental que, més que mai, donem senyals d’una manera de fer política útil, 
honesta, transparent, deixant enrere maneres de fer del passat. 

I això és el que em proposo i sempre he fet des que vaig començar en política. Espero haver 
contribuït, avui també, a aquest exercici de clarificació. 


