RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DEL PSC

1. El Consell Nacional del PSC manifesta el seu ple suport als esforços de la
direcció del partit per tal de desenvolupar els acords congressuals i els
compromisos continguts en el nostre darrer programa electoral, i crida a les
organitzacions del PSC i als seus militants i simpatitzants a la tasca de difondre
la nostra proposta federal.

En aquest sentit convé recordar els acords congressuals i els compromisos
electorals que emmarquen l’acció política del PSC i que són la guia d’actuació
del conjunt del partit i dels seus representants.

Fragment de la resolució política del 12è Congrés del partit celebrat a
Barcelona els dies 16, 17 i 18 de desembre de 2011
“El projecte nacional del PSC reivindica i vol desplegar l’autogovern de
Catalunya a través del desenvolupament estatutari i un veritable pacte federal.
Assolint la recuperació plena del potencial d’autogovern contingut en l’Estatut
votat pels catalans i les catalanes l’any 2006, i un pacte federal que reforci
l’esperit amb el qual es va acordar i redactar la Constitució de 1978, reforçant el
reconeixement del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic d’Espanya,
reformant-la per culminar l’evolució federal de l’Estat de les Autonomies i la
descentralització política i administrativa cap als municipis per tal de tancar un
autèntic model federalista, així com impulsar la transformació del Senat en
veritable cambra territorial”.

Fragment del programa socialista en les eleccions al Parlament de Catalunya
del 25 de novembre de 2012
“Proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal
d’assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya,
ens asseguri un tracte fiscal just i reconegui la nostra identitat i cultura
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nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un
sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les
interdependències existents en l’economia globalitzada.

Manifestem el nostre convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi
substancial de les relacions entre Catalunya i Espanya, acordada entre les
institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el qual es
plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca,
acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.

Ens comprometem a promoure les reformes necessàries per tal que els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a
través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat”.

2. La nostra proposta va ser desplegada en plenitud en la darrera campanya
electoral oferint el federalisme com a la millor alternativa enfront de les
propostes recentralitzadores i sobiranistes d’altres forces polítiques. Tot i el
nostre retrocés electoral, la dada més rellevant de les eleccions del passat 25
de novembre va ser el fracàs sense pal·liatius de la proposta d’Artur Mas que,
havent convocat de forma anticipada les eleccions per assolir la ‘majoria
extraordinària’ que reclamava, va veure reduïda en 12 escons la seva
representació parlamentària. Malgrat aquesta derrota personal i política, Artur
Mas i CiU van optar per seguir governant com si res, recolzant-se en el suport
parlamentari extern d’ERC a canvi de comprometre’s a celebrar una consulta el
2014 i abonar l’estratègia de confrontació i ruptura dissenyada per ERC. Vuit
mesos després encara es desconeix la pregunta que volen formular en la
consulta, la seva data i el seu encaix legal, mentre el Govern segueix sense
presentar els pressupostos per al 2013 i ha renunciat a negociar un nou
sistema de finançament que hauria d’entrar en vigor l’1 de gener de 2014, i
mentre Catalunya segueix patint una política de retallades que afecta de forma
rellevant la qualitat dels serveis públics i el benestar de la ciutadania.
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3. La política catalana es troba en una cruïlla transcendental: o s’avança cap a
la ruptura amb la resta d’Espanya o es prepara un nou acord amb la resta
d’Espanya. El PSC opta clarament, en plena coherència amb els nostres
acords congressuals i els nostres compromisos electorals, a treballar per un
nou acord que condueixi a una reforma constitucional federal. Un acord que
hauria de permetre també la celebració d’una consulta legal i acordada. En
democràcia no es poden ignorar les normes, descartem per tant qualsevol
mena de consulta que se situï fora de la legalitat. I descartem també, amb la
mateixa rotunditat, la declaració unilateral de independència perquè és
contrària al nostre ideal federal i perquè se situa fora de la realitat en oblidar
que Espanya és un Estat democràtic membre de la Unió Europea. Qualsevol
canvi significatiu de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya, com a
afer intern de l’Estat espanyol, ha de partir de la negociació i l’acord entre les
institucions catalanes i espanyoles, i haurà de comptar amb el referendament
de la ciutadania.

4. Precisament perquè som conscients de la dificultat de negociar la celebració
d’una consulta legal i acordada, rebutgem per contraproduents i inoperants les
estratègies de confrontació, l’intent de prefigurar els resultats de la consulta
anticipant la creació d’estructures d’Estat que només poden sorgir de la decisió
dels ciutadans, o la bel·ligerant actitud del Govern de Catalunya i la utilització
sectària dels mitjans dels que disposa, que podria fins i tot inhabilitar-lo com a
organitzador d’una futura consulta. El PSC vol distingir clarament entre
l’exercici per part de la ciutadania catalana del seu dret a decidir a través d’un
referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat, de les diverses i
legítimes opcions sobre el futur encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. En
aquest sentit, estem disposats a participar en totes les iniciatives que
promoguin sense ambigüitats la celebració de la consulta legal i acordada –
única que assegura el respecte de tots a la seva celebració i l’acceptació del
seu resultat que serà, per tant, políticament vinculant– i que siguin
respectuoses envers les diverses opcions ciutadanes, separant clarament els
instruments polítics i parlamentaris dels mecanismes d’agitació i propaganda al
servei del govern o d’una única opció.
3

5. En aquest sentit, resulta del tot incongruent pretendre acordar amb el govern
d’Espanya la celebració d’un referèndum i fer que el Parlament de Catalunya
aprovi prèviament una Declaració de sobirania que afirma en el seu punt
primer: “El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter
de subjecte polític i jurídic sobirà”. Aquest raonament avala la decisió de la
Comissió Executiva i el grup parlamentari de votar en contra de la proposta.
6. El Consell Nacional del PSC vol subratllar l’encert de la decisió del primer
secretari del partit de portar a l’aprovació per part del Parlament de la Moció
que instava “el Govern a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat per a fer
possible la celebració d’una consulta als ciutadans de Catalunya per a decidir
sobre el seu futur”. Només aquest camí, i l’establiment dels més amplis
consensos Catalunya endins, pot portar a la celebració de la consulta que
volem. Lamentablement, quatre mesos després, encara esperem que el
president Mas s’adreci formalment al president Rajoy per iniciar una negociació
en la que ens hem ofert a participar.
7. El Consell Nacional del PSC vol fer notar que l’exercici per part de la
ciutadania catalana del seu dret a decidir no pot estar limitat a dues opcions:
trencar amb la resta d’Espanya o seguir com estem. En aquest sentit,
reivindiquem i treballarem per tal que la ciutadania pugui ser consultada sobre
un pacte federal recollit en una proposta de reforma constitucional.
8. La construcció d’una alternativa federal concreta és, doncs, una de les
màximes prioritats polítiques pel socialisme català. En aquest sentit, el Consell
Nacional del PSC vol manifestar:

a. la importància del sorgiment de manifestos i plataformes federalistes
a Catalunya i en el conjunt d’Espanya que cal recolzar i contribuir a
estendre
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b. el valor de referència del document “Per una reforma constitucional
federal” elaborat en el marc d’un grup de treball de la Fundació
Rafael Campalans
c. la rellevància de la formulació de propostes federals concretes
sorgides de diversos àmbits de reflexió d’entre les que volem
destacar les de la Fundación Ciudadanía y Valores, de la Fundació
Societat i Progrés propera al Partit Socialista del País ValenciàPSOE, d’un grup de professors de Dret Constitucional de la
Universidad de Zaragoza que ha servit d’orientació al Partido de los
Socialistas de Aragón-PSOE, del Partit Socialista de les Illes BalearsPSOE, i de la Fundación Alfonso Perales, propera al PSOE de
Andalucía.
d. la transcendència de l’aprovació per part del Consell Territorial del
PSOE celebrat a Granada de la Declaració “Un nuevo pacto
territorial: la España de todos” i el document “Hacia una estructura
federal del Estado”.

9. El Consell Nacional considera de la màxima importància els acords del
Consell Territorial del PSOE celebrat a Granada que, amb l’aval del conjunt del
Partido Socialista Obrero Español, obren el camí a la reforma constitucional
federal en la que estem compromesos. Uns acords impensables fa pocs mesos
i que han estat en gran mesura possibles gràcies a la tenacitat del PSC i a la
implicació de la direcció federal del PSOE. Massa sovint hem sentit dir que no
hi havia federalistes fora de Catalunya com per menystenir el primer esforç
seriós per obrir una via de diàleg i acord que faci possible refer els ponts entre
Catalunya i la resta d’Espanya, malmesos en gran mesura a causa de la
Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
de juliol de 2010. En aquest sentit, els acords de Granada s’inscriuen en la
lògica de construir un nou acord de Catalunya amb la resta d’Espanya i,
justament per això, són durament criticats i fins i tot menyspreats pels que
desitgen la ruptura.
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10. El Consell Nacional del PSC, en donar el seu ple suport als acords de
Granada, ratifica la voluntat de defensar en tot moment un pacte federal
coherent amb els nostres principis i en el que seguirem defensant els
continguts que hem anat definint col·lectivament: el reconeixement dels drets
històrics de Catalunya i del caràcter plurinacional, pluricultural i plurilingüístic de
l’Estat, un finançament just i equitatiu que no penalitzi les comunitats més
dinàmiques i l’adopció de mecanismes federals que desenvolupin l’autogovern
català i el govern compartit dels pobles d’Espanya. Com diu literalment el
document “Hacia una estructura federal del Estado” aprovat per tots els
socialistes espanyols: “Creiem que en el federalisme s’ubiquen les millors
solucions per reconèixer, respectar i integrar les diverses aspiracions nacionals
que conviuen a Espanya”. Per això, entre d’altres coses, la Declaració de
Granada fa dues afirmacions transcendentals: “L’Estat de les Autonomies ha
d’evolucionar, s’ha d’actualitzar i perfeccionar. I ha de fer-ho en el seu sentit
natural: avançant cap al federalisme, amb totes les seves conseqüències” i
“Necessitem reformar la Constitució per incorporar els fets diferencials i les
singularitats polítiques, institucionals, territorials i lingüístiques que són
expressió de la nostra diversitat”.

Barcelona 14 juliol 2013
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