
Idees i reflexions sorgides del Col·loqui: L'hora del Federalisme a 

Vallvidrera 
 

Día 12 Gener 2018, a les 18:30 hores. 

 

Ponents: Carme Valls Llobet i José Luis Atienza. Coordina: Josep Vives Rego 

 

Lloc: Centre Cívic de Vallvidrera Manuel Vázquez Montalbán. Adreça: carrer Reis Catòlics, 

16*34. Districte 5e: Sarrià-Sant Gervasi. Barri: Vallvidrera. 

 

1. Els independentistes son un 2 milions i els no independentistes aprox 2,2 

milions. Dins del Federalisme quan una de les dues parts es majoria te que 

respectar a l' altre en la seva diversitat i integrar-la en la estructura social. 

Malauradament el nacionalisme no te gaires ganes ni capacitat per fer-ho. 

2. Les dificultats socials, polítiques i jurídiques que hi ha a l’hora de resoldre les 

demandes de igualtat i diversitat en les diferents comunitats d’Espanya. 

3. El millor exemple per fer pedagogia del federalisme es el problema de la 

contaminació d’aigües, atmosfera, terres, aliments i en general el de garantir un 

futur sostenible. 

4. Constitueix un error construir el federalisme en contraposició: i)  al 

nacionalisme. Històricament el federalisme s’ha construït en base a una forta 

identificació amb un “nacionalisme emergent”; ii) al concepte de estat. No pot 

haver federalisme sens una Estat fort i capaç per resoldre els problemes de una 

societat determinada. 

5. Hem de fer un esforç per entendre l’origen i les característiques dels sentiments 

nacionalistes. No podem oblidar que ERC ha conviscut sens problemes en la 

societat catalana i espanyola fins fa uns anys. 

6. A Espanya la gran carència de cara al federalisme es que no s’ha construït un 

projecte comú que interessi a les comunitats autònomes. 

7. Es fonamental que els federalistes siguem cada vegada mes proactius en els 

temes de presència i divulgació en tots els àmbits: Col·legis professionals, 

Universitats (especialment dins dels estudiants de Dret), tertúlies, premsa, 

programes de radio i TV i d’altres.  

 


