
El federalisme és, a parer meu, un dels objectius polítics 
més nobles i més eficients si s’és capaç d’assolir-lo. És la 
millor manera d’organitzar i reconèixer la diversitat en 
democràcia, i volem acostar-nos a l’ideal de convivèn-
cia, d’unió i de llibertat que ofereix a través de solucions 
pràctiques. 

El 2017 vaig escriure “La Tercera Vía: Puentes para el 
acuerdo”. Allà explicava quatre elements centrals de per 
què som federalistes, i que crec que val la pena recordar: 
primer, perquè és coherent amb uns valors que ens són 
propers i estimats: llibertat, igualtat, fraternitat i solida-
ritat. Segon: el federalisme s’ajusta perfectament en el 
món en què vivim, un món d’interdependències creixents 
i de sobiranies compartides. Tercer: perquè evita el xoc 
d’identitats i que es divideixi la societat en funció dels 
sentiments de pertinença, i quart: perquè es basa en el 
diàleg, la negociació i el pacte.

La pandèmia ha posat en relleu una realitat: hi ha proble-
mes que sobrepassen les fronteres, que transcendeixen 
divisions administratives. Aquests problemes també ens 
recomanen organitzar els governs de forma federal, ja 
que el federalisme és autogovern, però també govern 
compartit. Ho hem vist durant la pandèmia amb la gestió 
del govern d’Espanya i la competència de les Comunitats 
Autònomes, però això requereix voluntat i lleialtat.

Una voluntat i lleialtat que l’independentisme no ha tin-
gut. No creu en això, creu que no hi ha altra sortida que 
la separació, i ha produït una divisió a l’interior de Cata-
lunya. Nosaltres creiem que aquest projecte independen-
tista ha sigut perjudicial per al poble de Catalunya, i que 

davant d’això s’obre una necessitat evident: retrobar ob-
jectius polítics compartits. Primer: la lluita contra la pan-
dèmia. Segon: la reactivació econòmica, la necessitat de 
donar una nova empenta a l’economia catalana. Tercer: 
la reconstrucció social, la garantia de drets, d’una xarxa 
potent de serveis públics, universals i de qualitat, d’un 
Estat del benestar que resisteixi les pressions econòmi-
ques i que sigui capaç de donar resposta als ciutadans 
que ho necessiten. I també bon govern, perquè a Cata-
lunya els darrers 10 anys no hem tingut bons governs. 

Cal superar les divisions del procés, perquè volem un mi-
llor i més sòlid autogovern i un millor finançament de les 
comunitats autònomes, tot el contrari del que han defen-
sat els governs independentistes, que han arribat a dir 
que l’estratègia és la confrontació. Nosaltres estem en 
total desacord amb això. L’estratègia és la cooperació.

Necessitem un ampli acord a Catalunya i, després, ne-
cessitem negociar i assolir un ampli acord amb les insti-
tucions espanyoles. Necessitem un canvi, un nou temps 
polític que canviï les prioritats equivocades i que encerti 
les solucions. Tenim l’oportunitat que ens dona el tenir 
a Espanya un govern progressista, respectuós amb la 
diversitat i disposat al diàleg, la negociació i el pacte. 
Nosaltres proposem a la societat catalana que aprofiti 
aquesta oportunitat, no només amb els fons europeus, 
que també, sinó per resoldre problemes que s’han anat 
enquistant amb el temps i abordar també el finançament 
de les comunitats autònomes.

La pandèmia ens ho ha tornat a posar en l’ordre del 
dia: nosaltres volem superar els nacionalismes, que són 
l’expressió col·lectiva de l’egoisme individual i també 
un mur en el qual s’amaguen els que tenen por a la di-
ferència. Nosaltres volem ponts per al diàleg, cooperació 
entre governs, amb la vista posada sempre en el millor 
servei per als ciutadans. Tot això és per a nosaltres el 
federalisme.

Cal un nou temps polític 
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“Hi ha problemes que sobrepassen les 
fronteres, que transcendeixen divisions 
administratives. Aquests problemes 
també ens recomanen organitzar els 
governs de forma federal, ja que el
federalisme és autogovern, però també 
govern compartit”


