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Barcelona: 

Acte públic per a presentar la crida  
a la Catalunya federalista i d'esquerres 
 
*El jurista Carlos Jiménez Villarejo i el sindicalista Carlos Vallejo, entre 
altres, intervindran en l'acte públic que tindrà lloc demà dijous 8 a les 
18:30hrs en el Teatre Goya (C/Joaquín Costa 68) de Barcelona 
 
 
La ruptura de Catalunya amb Espanya no és la millor opció ni per a sortir de la 
crisi política actual ni per a articular una alternativa des de l'esquerra a les 
polítiques d'austeritat. Aquest és un dels plantejaments del manifest Crida a la 
Catalunya Federalista i d’Esquerres, signat ja per més de 2.500 persones. Els seus 
impulsors convoquen per a demà dijous 8 de novembre un acte que aspira a ser 
la presentació en societat del document que va ser fet públic el 17 d'octubre 
passat. 

En l'acte intervindran Ana Sanz, professora de ciència política (UB); 
Joaquim Coll, historiador i articulista; Albert Solé, cineasta i periodista; Clara 
Fernández, estudiant de dret (UB); Carlos Jiménez Villarejo, jurista y exfiscal; 
Daniel Fernández, editor; Carles Vallejo, dirigent sindical; Anna Estany, 
catedràtica de lògica (UAB); Antoni Sitges-Serra, catedràtic de cirurgia (UAB); 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedràtic de ciència política (UB); Francesc 
Trillas, professor d’economia (UAB); Montserrat Pareja, professora d'economia 
UB; Eloi Cortés, estudiant de ciència política (UB); Xavier Monteys, arquitecte; 
Carme Valls, metgesa; i Manuel Cruz, catedràtic de filosofia (UB). 

La llista de signants i adherits pot consultar-se en la web 
federalistaidesquerres.cat 

Els impulsors del manifest per una Catalunya federalista i d'esquerres, 
plantegen que la ruptura amb Espanya no és l'única sortida de futur i que l'inici 
d'un procés de secessió en el context actual posaria en perill la cohesió social i 
no milloraria les condicions de vida dels catalans, ni des del punt de vista 
econòmic, ni social ni cultural.  

“Les properes eleccions al Parlament de Catalunya no poden esdevenir 
un plebiscit on “independència sí, independència no” sigui el tema únic de 
campanya. Democràticament és imprescindible jutjar l'acció política del govern 
sortint i confrontar els programes electorals en relació a tots els altres aspectes 
on el nostre Parlament té competències i atribucions específiques, 
particularment en el camp de les polítiques de benestar”, afirma el manifest que 
fa una crida perquè aquestes eleccions siguin el començament d'un exercici 



col·lectiu per a debatre i articular les diferents alternatives polítiques en relació 
a l’encaix de Catalunya a Espanya i Europa.  

“El federalisme té profundes arrels entre els sectors progressistes de 
Catalunya i compta amb experiències d’èxit en altres estats del món que 
haurien de ser tingudes en compte. Reclamem a les forces polítiques 
d'esquerres que siguin valentes, escoltin a la gent, s'atreveixin a parlar clar i 
apostin per un federalisme nou i exigent amb l'Estat, on la ciutadania de 
Catalunya es pugui sentir bé des de les seves identitats compartides”, afirma 
també. 

Atenent a la crida feta pel manifest per una Catalunya federalista i 
d'esquerres, un grup d'intel·lectuals espanyols ha difós també un document de 
recolzament en què plantegen el model federalista com una solució per a 
l'actual situació política. Entre els 300 signants d'aquest segon manifest es troba 
el periodista Miguel Ángel Aguilar; el cineasta Pedro Almodóvar; els escriptors 
Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Juan Goytisolo, Almudena Grandes, José 
María Ridao i Mario Vargas Llosa; el diplomàtic Máximo Cajal; el cantant 
Miguel Ríos; el dissenyador Javier Mariscal; l'arquitecte, Rafael Moneo; 
l'exministre d'Economia, Carlos Solchaga; el magistrat José Antonio Martín 
Pallín i els catedràtics Emilio Ontiveros, José Carlos Mainer, Javier Pérez Royo i 
Francisco Rubio Llorente. 
 
 
Hashtag per a seguir el acte a Twitter: #federalistaidesquerres 
 
Esdeveniment públic a Facebook: 
http://www.facebook.com/events/501829459841330/502780409746235/?notif
_t=plan_mall_activity 
 
 

Dia: 8 de novembre 
Hora: 18.30h 
Lloc: Teatre Goya, C/Joaquín Costa 68, (Rda. Sant 
Antoni/Pl. Universitat), Barcelona 

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

 
 
 
 


