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UNA MIRADA CRÍTICA AL DOCUMENT 

(1)    I A LA CONFERÈNCIA D’IU, SOBRE 

PROPOSTA DE MODEL  D’ESTAT  

 

I. UNA CONFERÈNCIA D’IU, SOBRE 

PROPOSTA D’ESTAT FEDERAL, AMB 

MOLTES EXPECTATIVES 

 

La Conferència d’IU, es realitza 8 mesos després de la signatura 

conjunta, per IU, ICV-EUiA, el 29/05/13,  de la “Declaració sobre el 

dret a decidir i el model d’estat” (2)  , en que les tres formacions 

expressaven els següents compromisos: 

“Donar suport a l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya  i 

dels altres pobles de l’Estat que manifestin la seva voluntat d’exercir 

aquest dret. 

Reclamar i afavorir un procés de negociació entre les forces 

polítiques de l’Estat i les forces polítiques catalanes per acordar la 

celebració  d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i 

propiciar les reformes legislatives necessàries per a la seva 

convocatòria. 

Treballar conjuntament de manera coordinada per un model d’Estat 

federal, plurinacional, social i republicà, que incorpori el dret a 

decidir”. 

 

La signatura per part d’IU d’aquests compromisos, va generar 

forces expectatives i esperances pel  fet que una força política 

parlamentaria espanyola assumia públicament, i valentament, la 

defensa del dret a decidir del poble de Catalunya. I situava a ICV-

EUiA com la força, d’entre els quatre grups parlamentaris catalans, 

amb més recorregut,  capacitat  i potencialitat  d’intervenir a 
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Espanya, per defensar el dret a decidir i la convocatòria de la 

consulta. 

 

IU va expressar un posicionament esperançador per a l’esquerra 

alternativa catalana i envejat per altres tradicions del catalanisme 

popular d’esquerres. Una oposició  ben diferent de la centralista i 

immobilista de PSOE, PP y UpyD, I també diferent de la mantinguda 

entre altres moments per IU. 

 

Entre la signatura conjunta de la Declaració i el moment de la 

realització de la Conferència d’IU sobre Model d’Estat, hem viscut la 

Conferència d’EUiA “Un projecte constituent per Catalunya”, l’acord 

quatriparlamentari, representatiu d’una majoria molt reforçada, de 

data i pregunta doble inclusiva de la consulta i l’acord del Parlament 

de proposar al Congres la transferència de la competència estatal 

per tal de convocar la consulta. 

 

En paral·lel, en aquesta fase temporal, hem viscut, en els dos 

moviments d’EUiA i d’IU, discursos d’avenç i retrocés, debat creuat 

mediàtic al màxim nivell sobre la proposta de república catalana, 

propostes massa finalistes, ambigüitats calculades, inconcrecions i 

una manca de full de ruta entorn com construir projectes 

constituents, com realitzar la transició, com aconseguir de debò 

“sicosi” la consulta guanyant una ampla  majoria social al seu favor i 

com situar-se d’una forma oberta per tal que federalistes de lliure 

adhesió, sobiranistes i independentistes podem caminar 

unitàriament cap a un avenç democràtic en el reconeixement i 

exercici de la sobirania del poble de Catalunya i en l’encaix, si el 

poble català, ho desitja en un Estat plurinacional, republicà i  de 

lliure adhesió. 

 

Expectativa, doncs, per veure com IU es situava en la Conferència 

en clau coherent amb la Declaració conjunta, diferenciada de 
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posicionaments passats (divergències internes al 2002 davant la 

proposta d’ EB històrica de federalisme de lliure adhesió (3) i 

divergències internes al 2006 davant l’Estatut català, que alguns 

dirigents i organitzacions força importants d’IU van rebutjar per 

considerar que suposava una caracterització confederal de l’Estat 

espanyol  (4) ) . I expectativa per veure com EUiA incidia en 

continguts en el Document i en la mateixa Conferència d’IU. 

Incidència que, hores d’ara, costa reconèixer en el document d’IU, 

potser per que la direcció executiva d’EUiA ha girat de la 

“incidència” a “EUiA seguirem el nostre camí”.  

 

II. UNA MIRADA A LA CARACTERITZACIÓ 

GLOBAL DEL DOCUMENT 

 

La primera impressió que dona una lectura global del Document 

d’IU  "que, en síntesi, recull els debats col ·lectius i col·legiats  

mantinguts" (pàgina 2) és la d'una redacció descoordinada, suma 

d'aportacions escrites sense síntesi de contingut. Aquesta manca 

de síntesi impossibilita abastir un redactat final coherent. 

 

És així que  podem trobar parts del document  “de nou tipus”, parts 

encertades, parts molt mal enfocades, parts escrites pel vell 

federalisme nominalista i obligatori, parts ambigües, contradiccions 

entre diferents parts del document, temes abordats en diferents 

capítols, invasió de  valoracions i/o propostes en apartats no 

dedicats al tema i manca total de full de ruta respecte a procés de 

transició cap a un nou estatus quo. 
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III. UNA MIRADA DETALLADA AL DOCUMENT 
 

a) UN DOCUMENT IMPREGNAT DE 

CONTRADICCIONS 

 

a.1.) Objectiu del document 

Trobem 2 redactat contradictoris, en la definició d'objectius del 

Document: 

 

Redactat 1: "Avui, des d'una posició d'esquerres, una proposta de 

model d'Estat no troba el seu major repte en la necessitat històrica 

de donar una resposta democràtica al caràcter plurinacional de 

l'Estat Espanyol. Tampoc té la seva tasca fonamental en concretar 

de la forma més justa i solidària possible una proposta de 

finançament territorial, per molt important que això sigui" (pàgina 11) 

 

Redactat 2: "Conclusió.   La nostra model d'Estat, la nostra 

proposta, busca donar resposta a: • La fractura social provocada per 

la desigualtat sistèmica. • La incorrecta acomodació de la realitat 

plurinacional. • Al repartiment del poder entre les diferents 

administracions de l'Estat. • Al model de finançament i a l'actual 

política fiscal amb l'objectiu de fixar un model estable i durador de 

finançament viable tant per a l'Estat federal com per a les unitats 

federades.   • Servir al conjunt de la majoria social per construir una 

sortida social i alternativa de la crisi" (pàgina 47). 

 

a.2.) Altres contradiccions: 

 

> Nació o Estat Plurinacional ? "no resoldre la dimensió 

plurinacional de l'Estat espanyol " (pàgina 7). / "nacionalitats i 
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regions que integren la Nació" (pàgina 7). / 1 mateixa pàgina de 

document i 2 conceptes 

 

> Sobirania dels Estats Federats ? 

 

"L'Estat federal és un subjecte jurídic de dret públic la base és una 

Constitució federal, compost per estats no sobirans". (pàgina 8). 

"A l'Estat federal la sobirania és compartida, mentre que a la 

Confederació la sobirania contínua pertanyent als Estats membres. 

". (pàgina 9). 

"L'Estat federal està al costat dels Estats membres, ja que tan 

sobirà és l'un, com els altres". (pàgina 9). 

 

> Dret a decidit  o Dret a decidir limitat? 

 

"Decidir és un dret recollit pel Dret Internacional Públic". (pàgina 

10). 

"Reafirmem la nostra aposta per la unitat federal, on no cap ni la 

independència unilateral ni el confederalisme asimètric. ". (pàgina 

11). 

 

> Estat plurilingüe ? 

 

"a) Reconeixement exprés del caràcter plurinacional i pluricultural 

de l'Estat. b) Reconeixement de la cooficialitat de totes les llengües 

espanyoles i del dret de tots els ciutadans a conèixer-les i utilitzar-

les en qualsevol lloc en les seves relacions amb les institucions 

estatals,....". (pàgina 18). 
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"El plurilingüisme ha de ser arrelat i li ha de donar cohesió a través 

de mesures com * Opció per a la utilització de llengües cooficials 

com a llengua vehicular d'aprenentatge  en territoris 

castellanoparlants" (pàgina 39). 

 

> Dubtes en no assumir modificació de l'Article 135 de la CE ? 

 

"En el marc del nou sistema de finançament i en la seva consegüent 

plasmació en el text constitucional federal haurà d'estudiar l'encaix 

de la modificació de l'Article 135 CE en vigor des del 27 de 

setembre de 2011 que condiciona l'actuació d'Administració Pública 

al principi d'estabilitat pressupostària. En certa manera, tota 

l'arquitectura de l'estat federal, la seva dimensió a Europa i el rang 

d'autogovern dels actors federats ve condicionat pel manteniment o 

no d'aquesta limitació constitucional. D'assumir-la  o no depèn la 

viabilitat del model que IU planteja com a solució futura dels 

desequilibris de l'actual model d'Estat." (pàgina 40). 

 

b) ALGUNS MALS ENFOCAMENTS DEL DOCUMENT 

 

b.1. ) Un primer mal enfocament: no som territoris, 

som pobles 

 

El terme "territoris" ho trobem repetidament al Document. Com a 

petita mostra trobem aquests redactats a les pàgines 2-3: 

 situant per sobre de les legítimes aspiracions de cada territori 

el que volem que convisqui i s'acomodi correctament com a 

realitat integral d'Estat. (pàgina 2) 

 una proposta a tots els territoris d'Espanya  

 on el debat territorial es vinculi al debat de classe 

 un debat de país i no un debat de territoris 

 singularitat territorial 
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Amb una concepció de "territoris" i no de pobles, no es pot entendre 

la voluntat del poble de Catalunya, i d'altres pobles, d'exercir el dret 

a decidir. Ni es pot entendre que el poble de Catalunya és subjecte 

polític.  

La concepció de "territoris",   dins del document d’IU,  és la 

d'expedient de repartiment vertical del poder. Una concepció de 

federalisme obligatori i atorgat. Un federalisme plusautonomista. 

Res a veure amb antiga  (i més que mai actual) forma piimargalliana 

d'entendre el federalisme, que apel·lava al pacte entre comunitats i 

pobles com a única forma legítima de fundar una autoritat estatal. 

Interrelacionat a no entendre aquest binomi, el  federalisme atorgat 

a la castellana no és capaç d’entendre que  Catalunya  vol la 

llibertat per a ella, i no s’oposa a la llibertat dels altres pobles.  I que  

vol la llibertat no per egoisme, per insolidaritat o per aconseguir 

privilegis. Sinó que vol la llibertat per ser poble i vol ser poble sobirà 

per ser lliure. 

 

 

 

b.2. ) Un segon  mal enfocament: "el debat 

territorial es vinculi al debat de classe" 

 

Per al federalisme republicà piimargallista, tota  l'estructura estatal 

(estructures organitzatives superiors de forma lliure i en condicions 

d'igualtat que formen  un Estat) no és més que una organització 

política democràtica al servei d’un ideal social d’igualtat i fraternitat. 

Per tant, ja en el federalisme republicà piimargallista català està 

contingut el binomi drets socials i drets nacionals.  

 

Un binomi que  és incapaços d’entendre aquest federalisme 

unionista-autonomista-obligatori-atorgat .  
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Ni entén la diferencia entre territori i poble, ni entre partit i moviment 

polític i social.  

 

En expressar "el debat territorial es vinculi al debat de classe" està 

expressant dos grans errors d'enfocament 

 

 a diferència de partits, sindicats,.. de classe (del tot 

necessaris), el moviment polític i social només té sentit si 

aquest és unitari de les classes populars. Si és un front ampli 

incloïen i un espai polític i social de la ciutadania , de la gran 

majoria social ("el 99") castigada per la troika i per les 

oligarquies financeres. 

 

 El  debat dels drets nacionals no és una eina endimoniada de 

la burgesia.  La defensa del dret a decidir i la consulta no és ni  

una  maniobra de l'oligarquia  per prolongar el seu domini 

social ni  permet a CiU  tapar les retallades i les polítiques 

antisocials ni , d'acord a totes les enquestes,  guanyar les 

properes eleccions catalanes.  No, no és tracta que, com hem 

llegit i escoltat altres vegades,  que “ les tensions territorials i 

identitàries estan servint, perquè les burgesies ocultin no 

només la seva pròpia responsabilitat en la crisi, sinó perquè 

situïn la solució dels problemes de la majoria de la gent en 

clau de confrontació territorial i no de classe”. Si, si es tracta 

que a Catalunya és el poble mobilitzat, i no la fracció catalana 

de l’oligarquia espanyola ni la gran burgesia catalana,   qui 

lluita social i nacionalment, Això no vol dir que es pugui 

associar mecànicament un procés democràtic de decisió del 

futur d’un poble a un procés de ruptura democràtica. I encara 

menys, associar mecànicament un procés de construcció d’un 

estat nou independent a què aquest esdevingui inevitablement 

estat socialista. Ni maniobra de l'oligarquia ni de CiU ni 

ruptura democràtica garantida. 
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L’encert de les estratègies de les organitzacions d’esquerres i 

populars, la seva capacitat d’organització i mobilització i de construir 

hegemonia social i relat alternatiu son les armes per derrotar els 

intents de CiU de provocar en la societat catalana una pèrdua de 

memòria respecte les polítiques antisocials portades a terme i per 

derrotar els intents del PP per tornar a treure del calaix la seva 

casposa espanyolització de Catalunya, amb la qual desviar l’atenció 

de les seves nefastes polítiques.  

 

La direcció resultant dependrà de la correlació de forces, de l’encert 

de les estratègies de les organitzacions d’esquerres i populars i de 

la capacitat de resistència del poble. Una direcció resultant que pot 

anar des d’un procés de ruptura democràtica i constituent a un 

limitat avenç democràtic en el reconeixement plurinacional de 

l’estat.  Des de l’immobilisme imposat per l’hegemonia de 

l’oligarquia fins a un nou consens constitucional, controlat i limitat, 

que aprofundeixi en la democràcia a nivell participatiu.  

 

 

 

c) ALGUNES INSUFICIÈNCIES DEL DOCUMENT: 

 

 

c.1.) "El model federal espanyol en la UE" 

 

El Document no desenvolupa una concepció federal europea 

actualitzada. Es limita, des d'una concepció euro-burocràtica de l' 

"Europa dels municipis i les regions", a dibuixar diferents propostes 

en l'àmbit  de "la relació de la Federació i les unitats federades amb 

la UE"  (pàgina 44) 
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Una insuficiència destacable tenim en compte tres factors: 

 

1. Al Document de la Conferència d'IU sobre Europa (5) , tampoc 

s'abordava la construcció (con)federal de la UE 

 

2. A la propera legislatura del Parlament Europeu, estarà en 

l'agenda  europea la defensa del dret a decidir.  

 

3. La conformació d'una candidatura unitària europea que 

permeti obrir el nou cicle electoral amb una derrota del PP, ha 

d'incorporar programàticament i en organitzacions polítiques 

la defensa al Parlament Europeu del dret a decidir. 

 

  

c.2.) "Un Estat plurinacional" 

 

Una part del Document que requeria que fos prou extensa en 

redactat i potent en contingut, es queda en uns quants paràgrafs. 

Als quals  IU proposa que la reforma constitucional abordi  el 

"reconeixement exprés del caire plurinacional i pluricultural de 

l'Estat" (pàgina 18), afegint tres petites propostes de caràcter 

cultural i lingüístic. Tot plegat, un trist reflex la mirada en clau 

identitària que te IU de la "plurinacionalitat".  

 

Indiscutiblement , IU és una força que vol transformar la societat i 

canviar l'hegemonia cultural. Però  alhora està molt penetrada en el 

seu interior per determinades concepcions de la cultura dominant. 

 

L 'ampla majoria de la ciutadania de la "Quarta Nació" (en el 

pensament  i llenguatge dominant: "la societat espanyola") no ha 

assumit el caire plurinacional de l'Estat. Així ho reconeix una 

persona de la tradició de l’esquerra socialista, com Antonio García 
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Santesmases, en  expressar  que conceptes com  ‘Nació de 

nacions’ no han aconseguit penetrar en la cultura política espanyola 

amb força  (6) 

 

Doncs, si  l'ampla majoria de la ciutadania de la "Quarta Nació" no 

ha assumit aquest  caire plurinacional de l'Estat, aquest pensament 

també penetra en IU. 

 

Ës evident la incapacitat de l'esquerra espanyola majoritària per 

construir un model complex i creïble d'Estat plurinacional, 

plurilingüistic i pluricultural..  Com és  ben cert que als pobles 

d’Espanya hi ha, en forma minoritària, una  ciutadania  realment 

lliurement federalista i/o confederalista i/o cosobiranista. I pitjor que 

estar en minoria és que aquesta minoria, ni està articulada ni 

organitzada.. 

 

c.2.1.) El no (auto)reconeixement de la Quarta Nació: un 

problema per a l'articulació d'un Estat plurinacional, per al 

federalisme lliure i per a les altres tres nacions (GALEUZCAT) 

 

Les regions històriques de parla castellana s’han fos i refós, ja fa 

segles, dins la unitat nacional i diversa de la Castella major, mal 

dissimulada pel nom d’Espanya. Si els Països Castellans o la 

Quarta Nació, una col·lectivitat humana culturalment diversa, molt 

potent, admirada i estimada per la nació catalana, es reconegués a 

si mateixa com a identitat nacional i subjecte polític, el conjunt de 

pobles peninsulars faríem un salt democràtic qualitatiu de primer 

ordre.  

 

I aquest salt democràtic qualitatiu pel conjunt de pobles peninsulars, 

també ho seria per a la majoria social dins d’aquests: la gent 

treballadora i les classes populars. 
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Sembla força raonable que la Quarta Nació per la seva diversitat 

d’identitats, per a la màxima qualitat democràtica en la governança i 

per eficàcia i eficiència en la gestió pública, pugues  dotar-se, si 

aquesta és la seva voluntat, d’una estructura d’Estat  federal. 

 

Una bona part del redactat i el contingut de la proposta de model 

d'Estat Federal d’IU és molt bona i ben util per a la Quarta Nació. 

No per a un Estat plurinacional , lliurement co-constituït per 

subjectes polítics sobirans. Però, paradoxalment, IU no reconeix, 

tampoc al Document,  a aquesta Quarta Nació.  

 

No és una proposta de pedagogia política fàcil, ni de calat social 

immediat. Tanmateix, és una proposta del tot necessària i 

indefugible. La transformació del futur es treballa des del present, 

sense ser presoners de pors a conseqüències electorals de 

propostes valentes que requereixen d’un extens recorregut temporal 

d’explicació política. Però, a mig i/o llarg termini, convertiria a IU, i 

els fronts amplis als quals participi, en l'intel·lectual col·lectiu 

articulador d’una proposta de salt democràtic qualitatiu de primer 

ordre, per als pobles de l'actual Estat espanyol o del conjunt de la 

península.  

 

Molt interrelacionada amb el no (auto)reconeixement de la Quarta 

Nació està la concepció de federalisme nominal. De federalisme 

obligatori i atorgat. De federalisme unionista plusautonomista. De 

federalisme anti-confederal i anti-simetric. De federalisme unisobirà 

(reconeixement d'una única sobirania i rebuig de diversitat de 

subjectes polítics sobirans,  que lliurement poden co-constituir una 

estructura jurídic-política compartida) .  
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El federalisme nominalista, unionista i obligatori pot ser serveixi  per 

a la Quarta Nació, Però, no pot ser admès pels pobles de 

Catalunya, Euzkadi i Galiza. 

 

Pot semblar paradoxal, però un federalisme plantejat sense 

(auto)reconeixement la Quarta Nació, és converteix en un 

federalisme atorgat a la castellana. 

 

Un federalisme obligatori en  base d’una sobirania espanyola única i 

a on l'Estat federal permet / atorga. Veiem redactat: 

 

"2.3-Un bastidor per organitzar l'Estat Federal" (Pàgina 13)  

"L'organització federal s'ha de donar en el marc d'una Constitució i 

amb el concurs de constitucions federals. La Constitució crea la 

nova estructura territorial i, posteriorment, garanteix l'existència 

de la federació i la dels seus estats membres. La base de l'Estat 

federal és una unitat territorial que compta amb potestat 

constitucional i legislativa pròpia. Cada entitat territorial, en 

conseqüència, està dotada de l'autonomia per dotar-se d'una 

Constitució, amb l'únic límit d'observar les normes i límits continguts 

en la Constitució federal. L'Estat federal permet que cada unitat 

preservi la seva identitat i comparteixi i s'enriqueixi amb altres 

aspectes en el si de la nova comunitat " 

 

Aquest  neo-unionisme  plus-autonomisme, disfressat de federalista, 

no és altra cosa que l'opció més raonable per culminar i tancar el 

sistema autonòmic espanyol  que, discurs a banda, realment no 

qüestiona. Simplement introdueix clarificació competencial i fa 

canvis de denominació (de “comunitat autònoma” a “entitat territorial 

federada”,...) per modificar en poc l’estatus quo actual impugnat, pel 

poble català, basc i gallec.. 
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És per tant un federalisme  nominal, distanciat i crític  amb la 

proposta de federalisme de lliure adhesió i amb el dret sobirà de 

cada poble a incorporar-se o a separar-se. Encara que es disfressi 

aquesta critica i rebuig al federalisme de lliure adhesió com a crítica 

i rebuig al confederalisme.  Però, és ben entenedor quan explica 

que a  diferència del que succeeix en un Estat federal, en una 

confederació les unitats bàsiques conserven la seva plena sobirania 

per separar-se en el moment en què ho desitgin.  

 

Seria intel·lectualment més honest i coherent i políticament més útil, 

engrescador i creïble  explicitar dos propostes. Una  primera 

proposta federal des de  i per a la Quarta Nació. I una segona 

proposta confederal, lliure i cosobirana des de les quatre o cinc 

(amb la suma lliure i voluntària de Portugal) nacions per a una 

República Quatrinacional o Ibèrica de pobles lliures i iguals. 

 

Però, per ara tenim un Document amb propostes contradictòries. On 

sembla hegemònic el federalisme atorgat a la castellana, amb 

presència minoritària  en redactat  del federalisme lliure i 

cosobiranista.  

 

I que la concepció de federalisme atorgat pugui ser  hegemònica 

implicaria un fre a analitzar correctament el reptes i gestionar  les 

oportunitats democràtiques de procés constituent, per al conjunt 

dels pobles d’Espanya, que s'esdevé de la voluntat de decidir del 

poble català. 
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c.3.) "8- I el Poder Judicial ? " i "10-El Tribunal 

Constitucional com a salvaguarda del pluralisme" 

 

Era del tot desitjable una potent proposta de continguts en aquests 

dos capítols del document, donada la  confluència de diferents 

factors: 

 

 Impunitat davant la justícia dels poderosos i corruptes, encara 

més de relleu en el cicle de crisi múltiple + corrupció + procés 

troika-oligarquic destituent  

 

 Traves i  bloqueig al treball de jutges honestos, fins arribar a la 

suspensió, sanció i  expulsió 

 

 Sospitoses lentituds en algunes instruccions i sospitosos 

arxivaments de causes 

 

 Interferència governamental permanent en el treball de fiscals 

 

 Interferències de l'entorn del cap d'Estat en la justícia 

 

 Pactes precuinats de base bipartidista, per a l'elecció del 

CGPJ (Consell General del Poder Judicial)  

 

 Descrèdit total del TC (Tribunal Constitucional) en diferents 

fases i per diferents raons: magistrats amb mandats caducats, 

bloqueig PPero a la renovació, recusacions, nomenament com 

a President del TC d'un membre del PP,....  Revocació del text 

estatutari català votat en referèndum pel poble. 

 

 Una de les matèries més afectades per la sentència del TC 

sobre l' Estatut va ser l'articulat regulador del poder judicial a 

Catalunya 
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De la lectura del Document es desprèn: 

 

  una dolenta caracterització de Nou Tribunal Constitucional.  

 

 Cap proposta, amb cultura  cívica republicana, de sanejament 

i regeneració democràtica de l'administració de justícia i del 

poder judicial 

 

 Una inconcreta proposta respecte a caracterització i 

competències dels Consells de Justícia, precisament la part 

més decaiguda de l'Estatut per la sentència del TC (7). 

 

"Així en l'esfera de les competències pròpies de les unitats 

federades quedarien...... Pot contemplar l'opció de creació de 

"Consells de Justícia" per al govern del poder judicial del qual la 

unitat federada sigui competent" (Pàgina 28-29) 

 

Només cal fer un recordatori envers  l'articulat  del poder judicial en 

l'Estatut  català i la successiva evolució de redactats (l' Estatut  sortit 

del Parlament de Catalunya, l'Estatut  sortit del Congrés i l'Estatut 

sortit de l'encapçalament del TC) per afermar amb  rotunditat que el 

contingut del Capítol 7 del Document  es alarmantment inconcreta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

c.4.) "13-Sistema de Finançament" 

 

Una mostra de la  redacció descoordinada, comentada al principi, 

és sents dubte les propostes de fiançament que el Document 

incorpora. 

 

Així, a més del Capítol 13 específic de "Sistema de Finançament"  

(pàgina 39 a 43), trobem, fora de capítol  . (invasió de  valoracions 

i/o propostes en apartats no dedicats al tema),  propostes de 

finançament en el Capítol 5.3. "Un Estat solidari" (Pàgines 19-20) .  

I, curiosament, amb dos concrecions  més importants que a tot el 

redactat del  capítol específic.  

 "i amb una redistribució equitativa tal que , descomptades les 

despeses federals generals i els fons de solidaritat i reequilibri 

que es fixin , cada comunitat autònoma rebi la part 

proporcional que li correspongui, d'acord amb criteris objectius 

acordats de forma multilateral"  

 "El sistema fiscal i de finançament ha de garantir com a 

objectiu irrenunciable que qualsevol ciutadà o ciutadana rebi 

la mateixa qualitat dels serveis públics bàsics" 

 

Si en aquest article, de valoració crítica, assenyalava abans que, 

dins IU van existir diferents veus (i vots), moltes vegades 

coincidents amb arguments PSOE i/o PP,  contraris a l' Estatut de 

Catalunya pel seu caire confederal i confederador de l'Estat.. no ens 

resultarà estrany que el redactat inicial de l'Estatut és més just per 

Catalunya que el sistema de federalisme fiscal que proposa el 

Document d'IU 
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Recordem que al projecte inicial d'Estatut Catalunya:  

 

 es crea la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat- 

Generalitat que trenca la multilateralitat del Consell de Política 

Fiscal i Financera , dissenyat sota la visió "autonòmica 

federalitzant".  

 

 Aquesta  Comissió Mixta s'encarrega de pactar quina és la 

contribució de la nació catalana a les arques comunes de 

l'Estat , atenent a les tasques del propi Estat central a 

Catalunya i a un grau de solidaritat , a eliminar en quinze anys 

quan la seva aportació sigui similar al sistema foral .  

 

 

 Per tant,  Catalunya exerceix la seva sobirania fiscal en tots 

els sentits i , exclusivament , es compromet a cedir una part 

de la seva recaptació en tant que participa de l'estructura 

institucional de l'Estat ("confederal")  

 

 Afegidament,  en les disposicions addicionals apunta que "la 

inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures ha de tendir 

a equiparar-se progressivament a la participació relativa del 

producte interior brut de Catalunya amb relació al ( ... ) de 

l'Estat , tenint en compte la compensació pels dèficits 

acumulats " .  

 

L'evolució del bloc financer de l'Estatut : encapçalament del TC (8) 

amb la fase prèvia que el Congrés va obligar a Catalunya a 

continuar en el sistema LOFCA (regim comú) i a reduir l'aspiració 

estatutària de reduir  l'aportació neta de Catalunya (dèficit de les 

balances fiscals) a uns paràmetres raonables. 

 

El bloc de propostes fiscals del Document d'IU,  que en cap moment 

qüestiona (de forma explicita) el concert econòmic per a Euzkadi i 

Navafarroa,  tenen el següent  impacte per a Catalunya: 
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 Marc de negociació: Multilateralisme obligatori  

 

 Sistema fiscal: LOFCA (sistema comú) obligatòria 

 

 Aportació neta de Catalunya: cap garantia que millori (redueixi 

el dèficit de les balances fiscals) per a Catalunya. 

 

Un cop vist, queda palès que  el redactat inicial de l'Estatut de és 

més just per Catalunya que el sistema de federalisme fiscal que 

proposa el Document IU. 

 

d) ALGUNS BONS ENFOCAMENTS  DEL DOCUMENT, 

ENCARA QUE AMB MANCANCES: 

 

d.1.) Anàlisi del procés destituent 

 

Amb alguna expressió redactat i valoració concreta que pugui 

discrepar, crec que el document realitza una bona anàlisi de l'actual 

fase de procés destituent i una critica raonada al procés de la 

transició i al contingut de la Constitució de 1978, així com a la seva 

mutació en Constitució 2011. 

És discutible considerar que la Constitució de 1978 "no és la nostra 

Constitució", perquè va ser un gran pas endavant per a Catalunya i 

per a Espanya. I ho va ser fruit de la lluita, de molta gent durant 

molts anys, perquè les llibertats que conté fossin possibles. Alhora 

que cal evidenciar que, per a molts/és lluitadors/és, no fos la 

Constitució de la ruptura democràtica per la qual havien estat 

lluitant.   

Però, si és indiscutible que a l’actual fase avançada de procés 

destituent, la CE vigent (la de 1978 mutada en 2011), no és 

instrument jurídic-polític al servei de la majoria social, ni proporciona 

a les classes populars les dosis necessàries de democràcia, 

llibertats, drets socials i nacionals. El procés destituent ha segrestat 
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democràcia i llibertats, ha privatitzat l’estat i maxacat el caire d’estat 

democràtic, social i de dret. . En definitiva, el procés destituent ha 

maxacat la Constitució del 78. 

 

Allò que crec que constitueix una mancança en el Document d'IU és 

no analitzar que,  en aquesta fase avançada de procés destituent, 

l’oligarquia financera i franquista espanyola ha topat amb un 

obstacle que amenaça el seu domini: la mobilització popular 

catalana pels drets i llibertats nacionals, que ha obert un procés de 

segona transició política, coincident en el temps i en direcció 

contraposada, a les forces destituents. 

 

 

d.2.) Parts del document amb contingut d'arrel 

piimargallista 

 

Capítol 5.1.  Un Estat Republicà 

Capítol 5.4. - Un Estat democràtic i participatiu 

Capítol 5.5.  - Un Estat laic 

Capítol 5.5. - Un Estat Republicà 

Capítol 6 - Un marc federal per a la convivència  

Capítol 11 - El món local en el nou Estat Federal . 

 

Son els capítols i subcapitols del document que connecten amb la 

concepció piimargallista de federalisme. Essent aquell federalisme 

català un moviment fortament popular, obrer i republicà que 

aspirava a crear un sistema democràtic participatiu, local i de 

base que, federant-se i formant estructures organitzatives superiors 

de forma lliure i en condicions d'igualtat, formessin  un Estat que, 

al seu temps, podria federar-se en nivells superiors o 
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supranacionals. Alhora,  tota aquesta estructura no era altra cosa  

que una organització política democràtica al servei d’un ideal 

social d’igualtat i fraternitat.  

 

I en tant que  el federalisme republicà piimargallista català conté el 

trinomi drets democràtics, socials i nacionals, el contingut d'aquests 

capítols i altres redactats (dedicats a la vessant social de l'Estat) 

son els únics que beuen del federalisme piimaragallista, que pot 

ésser considerat com el nou tipus de federalisme actualitzat de lliure 

adhesió i d'interpretació confederal. 

 

És de celebrar que el document incorpori un extens capítol dedicat 

a "El món local en el nou Estat Federal" tot i que es perdi bastant en 

la caracterització constitucional actual i les sentències del TC 

envers el món local. Li manca incorporar una critica potent al 

projecte de contrareforma PPera de l'administració local, com a plat 

fort del projecte destituent de la democràcia: li manca, igualment,   

exposar les alternatives front  la mateixa. Certament no és l'objecte 

del Document, però no seria coherent  treballar en un projecte de 

transició cap al nou municipalisme del nou Estat . sense afrontar 

contra-municipalisme destituent present. 

 

El contingut del capítol 6, connecta amb la forma piimargalliana 

d'entendre el federalisme, que apel·lava al pacte entre comunitats i 

pobles com a única forma legítima de fundar una autoritat estatal. 

És un redactat que podríem considerar "de nou tipus" en tant que 

fa una lectura propera a la confederal del federalisme de lliure 

adhesió. Tant en la forma constituent  "S'ha de basar en el 

protagonisme de la voluntat  popular expressada mitjançant   

referèndum, i per tant, lliure i voluntària adhesió" (pàgina 23) com 

en el reconeixement, encara que no explícitament mencionats de 

subjectes polítics que "mancats de sobirania originària en l'actual 

Constitució"  tindrien en el  nou "Pacte de Constitucionalitat" 

"cosobirania o Sobirania Compartida"  (pàgina 24) 
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IV. SENSE FULL DE RUTA PER A LA 

CONSTRUCCIÓ DE NOU (S) ESTAT (S) 

 

Sens dubte, qualsevulla persona que s'acosti a una lectura curosa 

del Document d'IU, en llegir l'índex, esperarà trobar al "capítol: 7- 

Com avancem des d'avui mateix cap a un Estat Federal ?"  una 

proposta de full de ruta per a l'avenç democràtic en els drets socials 

i nacionals de les classes populars i dels pobles. Una proposta de 

full de ruta de transició per al projecte constituent. 

 

Doncs, rés d'això esperat. En aquest capítol no trobarem una 

proposta de full de ruta, sinó una definició  de tres tipus d'acords 

federals i cinc àmbits bàsics d'aplicació. 

 

També, dins el capítol: 1- El nostre model d'Estat" s'explicita "es 

tracta de situar una proposta concreta de reforma Constitucional". 

Però, més enllà d'aquesta menció no trobem al llarg del document 

cap desenvolupament de com, quan i amb qui. És a dir cap full de 

ruta de disseny d'accions i aliances per desenvolupar la proposta de 

reforma constitucional. 

 

V. REFORMA CONSTITUCIONAL I ALTRES 

VIES DE  PROJECTES CONSTITUENTS  

 

Reforma de la Constitució espanyola: 

 

Realitzar la Reforma Constitucional des dels propis mecanismes 

previstos a la CE de 1978 (9) i amb l'abast jurídic-polític, que 

desitgem, regulat a l'Article 168.1.  Si es proposava la revisió 

total de la Constitució o una de parcial que afectés el títol 
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preliminar ("la sobirania nacional resideix en el poble 

espanyol" , "la forma política de l’Estat espanyol és la 

Monarquia parlamentària", "la Constitució es fonamenta en la 

indissoluble unitat de la Nació espanyola", "el castellà és la 

llengua espanyola oficial de l’Estat",...),  el capítol segon, 

secció 1a del títol I, o el títol II ("De la Corona") , es procedirà a 

l’aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada 

cambra, i a la dissolució immediata de les Corts. 

 

De donar-se aquesta majoria qualificada de 2/3 a les 2 cambres i 

dissoltes les Corts, cal renovar la majoria qualificada de 2/3 a les 

noves cambres sorgides de les eleccions i, finalment, guanyar en 

referèndum la proposta de la reforma. 

Article 168. 2. Les cambres elegides hauran de ratificar la decisió i 

procedir a l’estudi del nou text constitucional, que haurà de ser 

aprovat per majoria dels dos terços de les dues cambres. 

Article 168.3. Aprovada la reforma per les Corts Generals, se 

sotmetrà a referèndum per a la seva ratificació. 

 

Si la via que volem escollir, i vol escollir IU, és la de Projecte(s) 

Constituent(s)  des dels propis mecanismes de reforma 

constitucional previstos a la CE de 1978, les preguntes immediates 

a respondre i resoldre son: 

1.  amb qui sumarem al Congrés i al Senat per obtenir la majoria 

de 2/3 ? 

 

2. S'incorporarà la proposta de reforma a un programa de 

mínims a negociar cara a conformar i/o recolzar un govern 

progressista espanyol que expulsi  del govern al PP, si així ho 

permeten els resultats de les eleccions generals espanyoles 

2015 ? 
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3. Per a obtenir la doble majoria qualificada de 2/3, no hi haurà 

que negociar i acordar, també, amb les esquerres 

independentistes i amb els partits nacionalistes democràtic-

conservadors ? Sobre quines bases programàtiques 

democràtiques mínimes ? 

 

4. Per a fer possibles aquests acords, no caldria que IU superés 

qualsevol visió confrontista entre federalistes, sobiranistes i 

independentistes i passes a desenvolupar  una interrelació 

positiva ? 

 

 

5. És possible reduir el pes institucional del PP en tal magnitud 

que la seva força al Congres i al Senat sigui inferior a 1/3, per 

tal que no pugui exercir una minoria de bloqueig ? 

 

6. No és necessària major mobilització i traduí aquesta en 

organització social estable, per tal d'aconseguir-ho ? 

 

 

7. No és necessari concretar un Front democràtic ampli (no en 

clau electoral, encara que actuí electoralment) per construir 

una alternativa democràtica i anti-troika que resulti 

esperançadora, engrescadora, creïble, viable i fiable ? 

 

8. Si considerem que reduir el pes institucional del PP a menys 

d' 1/3 del Congrés i el Senat va per llarg en el temps. No seria 

intel·ligent posar aturadors a la fase avançada del procés 

destituent de la democràcia, de la llibertat i dels drets amb 

processos constituents, de les quatre nacions que conformen 

l'Estat, diferenciats  ? No seria intel·ligent pensar que la 

voluntat de llibertat dels pobles, te ritmes temporals 

diferenciats ? No seria intel·ligent pensar que la voluntat de 

llibertat  del poble de Catalunya pot conduir a un procés 

constituent propi i avançat, en el temps,  respecte el que 

poden desenvolupar altres pobles ? No seria intel·ligent 

pensar que si el poble català exerceix la seva sobirania, està 
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impugnat el procés destituent que l'oligarquia financera i la 

troika han imposat al conjunt de pobles d'Espanya ? No seria 

intel·ligent pensar que si el poble català volgués construir un 

Estat independent al futur immediat, disposaria de la sobirania 

per lliurement federar-se en un futur més llunyà ? No seria 

intel·ligent pensar en una convergència a llarg termini, en base 

a la cosobirania i lliure adhesió,  de processos constituents 

diferenciats, entre els pobles de l'actual Estat ?  

 

 

 

 

VI. ARTICULAR PROPOSTA PER A TOTS ELS 

ESCENARIS DEMOCRÀTICS 

 

No hi ha cap dada que indiqui que IU no mantindrà el seu doble 

compromís de “Donar suport a l’exercici del dret a decidir del poble 

de Catalunya  i dels altres pobles de l’Estat que manifestin la seva 

voluntat d’exercir aquest dret”  contingut a a la “Declaració sobre el 

dret a decidir i el model d’estat”  i de respectar el resultat de la 

consulta al poble de Catalunya i a altres pobles sobre el seu futur.  

 

Des d’aquest respecte a la voluntat dels pobles, no es pot donar  ni 

per fet ni per obligada la voluntat del poble català ni d’altres pobles, 

a federar-se, ni tanmateix confederar-se.  

 

De la mateixa manera, no es pot donar  ni per fet ni per obligada la 

voluntat dels altres pobles de federar-se ni confederar-se amb el 

poble català.  
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Aleshores sorgeix la pregunta, Davant aquest escenari, IU no te Pla 

B  i/o no concep la possibilitat dels dos escenaris (escenari 1: el 

poble de Catalunya vota per la independència, com a opció inclosa 

en el dret a l’autodeterminació  / escenari 2: el poble català no troba 

amb qui lliurement federar-se, per que no sigui aquesta la voluntat 

dels altres pobles o pel bloqueig del poder institucional espanyol 

actual ) ? 

 

 

 

VII. DEFENSA DE LA CONSULTA CATALANA I  

DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA A 

ESPANYA: INTERRELACIÓ I ACCIÓ 

 

A) INICIATIVA PARLAMENTARIA  
 

Si davant de l'acord per la consulta a Catalunya, ens trobem amb l' 

enrocament anti- Consulta de PP, PSOE i UpdYD, amb un  discurs 

permanent i inamovible d’’apel·lació constant al marc de la 

Constitució del 78.  

 

Si el president PPero del govern espanyol nega la delegació en la 

Generalitat de la convocatòria de la Consulta, d'acord a l'Article 

150.2 "L’Estat podrà transferir o delegar a les comunitats 

autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corresponents a 

una matèria de titularitat estatal", apel·la a què per damunt de 

competències de la presidència  del govern i de les Corts Generals, 

està la  sobirania del poble espanyol. 
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Si el secretari general del PSOE, en seu argumentari d'oposició a la 

Consulta, l'apel·la a encetar el camí per a una reforma federal de la 

Constitució espanyola del 78 . 

 

Si, alhora les esquerres transformadores denunciem que a 

Catalunya, Espanya i Europa les oligarquies financeres (“els 

mercats”) han liderat un procés destituent de la política, de la 

democràcia, dels poders i institucions públiques i del caire “social, 

democràtic i de dret” caracteritzadors de les constitucions i marcs 

jurídics que legitimen als Estats i als poders i institucions 

democràtiques.  

 

Si convenim que l'exercici de la voluntat dels pobles i la fase 

avançada de processos destituents, requereix ser afrontada amb 

nous processos constituents a Catalunya, Espanya i Europa. 

 

Si a la ciutadania dels pobles d'Espanya no s'els va consultar la 

reforma de l'Article 135, de CE aprovada per les Corts Generals. 

 

Si a la ciutadania dels pobles d'Espanya, tampoc PP, UpyD i PSOE, 

els hi permeten votar entorn el model d'Estat ni expressar de forma 

vinculant "no parlis en el meu nom per negar la realització de la 

Consulta a Catalunya" 

 

La pregunta que formulo és: no és ara el moment de presentar al 

Congrés dels Diputats, articulant  el màxim de recolzaments 

possibles, una MOCIÓ amb la  PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA 

DE REFERÈNDUM  a tota la ciutadania espanyola ? 
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I amb quina proposta de contingut per a aquest referèndum ? Una 

PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA DE REFERÈNDUM amb 3 

PREGUNTES: 

 

PREGUNTA 1: Ratifica la reforma de l'Article 135, de CE , que va 

ser aprovada per les Corts Generals ? 

PREGUNTA 2: Vol  que les institucions de l’Estat encetin el procés 

cap a una nova Constitució, que incrementi la democràcia i la 

transparència,  que doti de més garanties als drets socials i amb un 

nou model d’estat republicà, federal i plurinacional de lliure adhesió 

? 

PREGUNTA 3: Recolza que l'Estat (institucions centrals de l'Estat) 

delegin en la Generalitat de Catalunya,   d'acord a l'Article 150.2 de 

la CE, la convocatòria de la Consulta per decidir sobre el seu futur ? 

 

B) INICIATIVES MUNICIPALISTES I ACCIÓ SOCIAL  

 

 
B.1. ) Acció, ara, per defensar la consulta i la democràcia 

 

Entre el moment d'ara i el de la consulta resulta imprescindible 

transformar en acció política i organitzativa la “Declaració (conjunta) 

sobre el dret a decidir i el model d’estat”. 

Desplegant acció pròpia d'IU i acció unitària. Per que resulta 
necessari que tots els subjectes (culturals, socials i polítics i les 
persones)  de les esquerres transformadores espanyoles 
contribueixin, de forma activa i decidida, a reconèixer el dret a 
decidir de Catalunya i a defensar la consulta, per sumar energies a 
un moviment democràtic,  que, també, ha de repercutir positivament 
al conjunt de pobles d’Espanya. 
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Aquesta contribució activa  s’ha de concretar i desplegar en accions 

diverses i coordinades: Mocions als Ajuntaments i Parlaments, 

Campanya de recollida de signatures, actes públics, activitat 

comunicativa, mobilitzacions,... 

 

Acció municipal i social formen part de la quotidianitat d'IU, També 

en la defensa de l'autogovern (10) Tanmateix no ha estat, fins ara,  

implementada en portar a la societat , en base a acció social 

quotidiana, ni  i a la política municipal de proximitat , la defensa del 

dret a decidir i de la consulta catalana. La Declaració conjunta ha 

quedat limitada a document polític de la direcció federal  

 

 

 

B.2.) Acció post-Consulta 

 
És evident que la consulta catalana és una part, no la fi, del procés. 
El procés continuarà  amb la negociació i amb el compromís unitari 
plural d’exigir els canvis jurídics-polítics que siguin inherents amb la 
voluntat del poble de Catalunya expressada en la consulta. I aquí 
continuarà essent necessari els acords ICV-EUIA amb IU o nou 
espai amb bloc aliances "esquerra plural" 
 

Pere Fernàndez i Armengot 

www.perenoubarris.net 

perenoubarris@gmail.com 
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NOTES: 

(1)  DOCUMENTO PONÈNCIA / CONFERENCIA SOBRE 

MODELO DE ESTADO / IZQUIERDA UNIDA 

http://www.izquierda-

unida.es/sites/default/files/doc/Documento_Ponencia_Confere

ncia_Modelo_Estado_1.pdf 

 

 

(2)  “Declaració sobre el dret a decidir i el model d’estat” 

http://www.euia.cat/img/documentos/file/doc_euia_401.pdf 

 

(3)  Llamazares logra que IU apoye el «federalismo de libre 

adhesión» que propone Madrazo i text de la proposta  d'EB 

històrica  

http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-

2002/abc/Nacional/llamazares-logra-que-iu-apoye-el-

federalismo-de-libre-adhesion-que-propone-

madrazo_134341.html 

 

http://elkarri.org/pdf/PropuestaEB_IU.pdf 

 

(4) Podem trobar diversos posicionaments en declaracions o 

comunicats de premsa i en el el sentit de vot d'alguns grups 

municipals i parlamentaris d'IU: 

 

http://elpais.com/diario/2005/10/22/andalucia/1129933336_850215.

html 

http://www.pce.es/pcei_pl.php?id=716 

http://www.esteponaaldia.com/imprimir.asp?art=712 

http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Documento_Ponencia_Conferencia_Modelo_Estado_1.pdf
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Documento_Ponencia_Conferencia_Modelo_Estado_1.pdf
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Documento_Ponencia_Conferencia_Modelo_Estado_1.pdf
http://www.euia.cat/img/documentos/file/doc_euia_401.pdf
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2002/abc/Nacional/llamazares-logra-que-iu-apoye-el-federalismo-de-libre-adhesion-que-propone-madrazo_134341.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2002/abc/Nacional/llamazares-logra-que-iu-apoye-el-federalismo-de-libre-adhesion-que-propone-madrazo_134341.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2002/abc/Nacional/llamazares-logra-que-iu-apoye-el-federalismo-de-libre-adhesion-que-propone-madrazo_134341.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2002/abc/Nacional/llamazares-logra-que-iu-apoye-el-federalismo-de-libre-adhesion-que-propone-madrazo_134341.html
http://elkarri.org/pdf/PropuestaEB_IU.pdf
http://elpais.com/diario/2005/10/22/andalucia/1129933336_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/10/22/andalucia/1129933336_850215.html
http://www.pce.es/pcei_pl.php?id=716
http://www.esteponaaldia.com/imprimir.asp?art=712


 
 

31 
 

http://www.nodo50.org/foroiu/viewtopic.php?f=2&t=765&sid=42c30e

faf6a0e2db7d31a8896c0d6f12&start=105 

http://www.nodo50.org/foroiu/viewtopic.php?f=2&t=765&start=120 

(5)  Document de la Conferència d'IU sobre Europa  

http://www.izquierda-

unida.es/sites/default/files/doc/DocumentoDebate_ConferenciaEuro

pa_Junio_2013.pdf 

 

 (6)  "La idea de España como «Nación de naciones» " 

http://federalistainfo.files.wordpress.com/2012/11/debats10frc.pdf 

http://issuu.com/fundaciocampalans/docs/debats_10_3 

 

(7 + 8 ) Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, sobre 

l'Estatut 

http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Varia/Especi

al%20Sentencia%20Estatut/documents/especial_estatut_cat.pdf 

http://www.nodo50.org/foroiu/viewtopic.php?f=2&t=765&sid=42c30efaf6a0e2db7d31a8896c0d6f12&start=105
http://www.nodo50.org/foroiu/viewtopic.php?f=2&t=765&sid=42c30efaf6a0e2db7d31a8896c0d6f12&start=105
http://www.nodo50.org/foroiu/viewtopic.php?f=2&t=765&start=120
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/DocumentoDebate_ConferenciaEuropa_Junio_2013.pdf
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/DocumentoDebate_ConferenciaEuropa_Junio_2013.pdf
http://www.izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/DocumentoDebate_ConferenciaEuropa_Junio_2013.pdf
http://federalistainfo.files.wordpress.com/2012/11/debats10frc.pdf
http://issuu.com/fundaciocampalans/docs/debats_10_3
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Varia/Especial%20Sentencia%20Estatut/documents/especial_estatut_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Varia/Especial%20Sentencia%20Estatut/documents/especial_estatut_cat.pdf
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(9) CE (Constitució Espanyola) / TÍTOL X De la reforma 

constitucional / Articles 166 a 169 / Pàgina 66 

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/constituc

io.pdf 

 

(10) IU estudia someter a referèndum en los ayuntamientos la 

reforma del Estatuto 

http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-03-01-

2004/sevilla/Andalucia/u-estudia-someter-a-referendum-en-los-

ayuntamientos-la-reforma-del-estatuto_181709.html 

 

 

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/constitucio.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/constitucio.pdf
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-03-01-2004/sevilla/Andalucia/u-estudia-someter-a-referendum-en-los-ayuntamientos-la-reforma-del-estatuto_181709.html
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-03-01-2004/sevilla/Andalucia/u-estudia-someter-a-referendum-en-los-ayuntamientos-la-reforma-del-estatuto_181709.html
http://www.abcdesevilla.es/hemeroteca/historico-03-01-2004/sevilla/Andalucia/u-estudia-someter-a-referendum-en-los-ayuntamientos-la-reforma-del-estatuto_181709.html

