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Col·loqui entre Ramón Jáuregui i Joan Coscubiela  
 
 
*Sota el lema “Regeneració Democràtica i Reforma Constitucional” 
Federalistes d’Esquerres, organitza un acte públic dissabte 23 de novembre 
en el qual intervindran els dos diputats en el Congrés pel PSOE i ICV-EUiA 
 

Dia: Dissabte 23 de novembre de 2013  
Hora: 12h  
Lloc: Teatre Joventut, Carrer de la Joventut 10, L’Hospitalet de Llobregat 
 
 
Aportar idees sobre un millor encaix de Catalunya a Espanya en el marc d'una Europa 
unida i federal. Amb aquest objectiu, la plataforma Federalistes d’Esquerres ha 
convocat per a dissabte que ve 23 de novembre un debat obert al públic entre Ramón 
Jáuregui i Joan Coscubiela, diputats en el Congrés pel PSOE i ICV respectivament.  
 
El debat, que serà moderat pel director adjunt del diari El País, Lluís Bassets, tindrà 
lloc en el Teatre Joventut de L’Hospitalet i començarà a les 12hrs. Ramón Jáuregui i 
Joan Coscubiela han tingut un paper protagonista en els últims mesos en el debat sobre 
una possible solució per a un millor encaix de Catalunya a Espanya.  
 
Jáuregui (Sant Sebastià, 1948) ha estat vicelehendakari del Govern basc, eurodiputat i 
ministre de la Presidència i ha coordinat els treballs de la recent Conferència Política 
del PSOE. Defensa la necessitat de portar a terme una reforma constitucional 
obertament federal que sigui sotmesa a referèndum. Coscubiela (Barcelona, 1954) va 
treballar com advocat laboralista i va ocupar diversos càrrecs de responsabilitat en 
CCOO de Catalunya, fins a ocupar la secretaria general de 1995 al 2008. Ha jugat un rol 
molt actiu en la presa de posició de les esquerres catalanes i espanyoles en la recerca 
d'una solució als problemes derivats del caràcter plurinacional d'Espanya.  
 
Federalistes d’Esquerres, que va néixer a l'octubre de 2012 amb una Crida a la Catalunya 
Federalista i d'Esquerres per a reivindicar una sortida democràtica a la crisi institucional 
del nostre país, es va constituir al setembre passat en associació. Ho va fer amb la 
voluntat de contribuir al debat a partir de la proposta de convertir l'Estat de les 
Autonomies en un Estat Federal que respecti plenament l'autogovern de les parts i la 
plurinacionalitat d'Espanya, i garanteixi, al mateix temps, la solidaritat i la cooperació 
entre tots els pobles en una Europa sense fronteres.  
 
Entre els impulsors de la plataforma es troben el catedràtic de Filosofia, Manuel Cruz, 
la doctora Carme Valls-Llobet, el jurista Carlos Jiménez Villarejo, el cirurgià Toni 
Sitges-Serra, l'historiador Joaquim Coll, l'economista Francesc Trillas, i l’ex sindicalista 
José Luis López Bulla.  
 
Hashtag per a seguir l'acte en Twitter: #debatfederal 
 
 

Per a més informació o entrevistes contactar amb: 
Carles Pastor: 616 972 511, Beatriz Silva: 616 610 351, premsafederalista@gmail.com  
 


