
 

UN NOU HORITZÓ PER FEDERALISTES D’ESQUERRES 

(document per sotmetre a la consideració de la Junta de Federalistes d’Esquerres, 21 

Novembre 2020) 

1.- La creació de Federalistes d’Esquerres 

Federalistes d’Esquerres es va crear a finals del 2012 amb un objectiu: constituir un nucli 

d’activitat i d’opinió, encaminat a difondre dins de Catalunya l’ideari federal. En aquells 

moments,  l’ofensiva ideològica i propagandística de l’independentisme havia invadit bona 

part de les forces polítiques i sindicals de les esquerres catalanes, omplint-les d’una 

terminologia nova, com el dret de decidir, el referèndum unilateral o similars. El govern Mas i 

els partits que li donaven suport estaven tenint èxit en atacar  el discurs i la proposta política 

tradicionals de les esquerres catalanes, i posar-les a remolc ( i, per tant, en posició 

subordinada) del somni independentista. 

No és el lloc per examinar quines raons van fer això possible, raons que van ser moltes: des de 

l’impacte de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

del 2006, fins a la crisi econòmica que va esclatar a Espanya el 2010 (amb retard respecte a 

d’altres països), passant per la voluntat de la dreta catalana d’amagar els seus escàndols de 

corrupció o el seu programa de retallades polítiques i socials, les més dures d’Espanya. El cert 

és que les esquerres polítiques i socials van quedar paralitzades i sense propostes pròpies, i 

van veure’s arrossegades, volguessin o no, per una onada separatista que semblava imparable. 

Un grup d’homes i dones d’esquerres es van oposar a això. Tenien origens molt diversos, des 

del PSC fins a Podem, passant per ICV o EUiA, o eren (en la seva majoria) políticament 

independents,  però ubicats dins del món de les esquerres. Igualment s’hi comptaven 

sindicalistes, tant de CC.OO. com de la UGT. Però tots ells tenien un factor en comú: la voluntat 

recuperar el vell ideal federal,  com a forma d’estructurar socialment i políticament les 

societats, per fer un món més lliure, més igual i més just, davant de les propostes de tipus 

nacionalista. L’ideal de fer un món capaç d’integrar comunitats humanes diferenciades i de 

conjuntar esforços cap a objectius compartits, tot i seguint cada una perfectament lliure en la 

seva organització interna. 

Aquest ideal havia estat la bandera dels moviments populars a l’Espanya del segle XIX. La breu 

experiència de la Ia. República va ser liquidada pel cop militar, però el seu record ha quedat 

sempre en la memòria de les classes populars, de les esquerres i dels sectors intel.lectualment 

més oberts i més avançats de la societat espanyola. No és casual que cada vegada que s’ha 

produït la represa democràtica al nostre país s’hagi plantejat com fer per combinar unitat i 

autogovern, de la mateixa manera que en estatuts interns o documents programàtics de 

partits i de sindicats es parli de federació, de comitè federal, de federalisme asimètric, etc.etc. 

Això no era un ideal decimonònic, ni expressava cap mena de nostàlgia per uns valors 

d’esquerres que potser s’havien difuminat. Al contrari: estàvem, i estem, convençuts que el 

federalisme és l’eina essencial per fer front als problemes essencials de la humanitat: la 

contaminació, les migracions, el terrorisme internacional, la crisi financera, la desigualtat a 

escala global o, ara, la pandèmia que vivim, no es poden ni tan sols començar a abordar des de 

mentalitats nacionalistes, des d’actituds tancades, a partir de creure que es pot alçar un mur 

impenetrable per impedir ser afectats per l’entorn. Al contrari: en el nostre món està 



desapareixent, si no ha desaparegut ja, la divisòria entre “dins” i “fora”, les fronteres, les linies 

de separació. El federalisme és la proposta més moderna que hi ha: és l’única que està a 

l’alçada dels problemes d’avui. 

I per això no és casual que la majoria de persones que viuen en democràcia visquin en sistemes 

federals, des dels Estats Units fins a Àustria, passant per Canadà, l`´India, Mèxic, Bélgica, 

Austràlia, Alemanya o tants altres. 

Aquest era el sentit inicial de la nostra existència, i del nostre propi nom: som Federalistes 

d’Esquerres, per què volem recordar a les esquerres que el federalisme és el seu terreny;  per 

què l’ideari de les esquerres es basa en la fraternitat, el que vol dir obertura i cooperació, i no 

en el tancament o el nacionalisme ; que, en definitiva, des de posicions d’esquerres no es pot 

ser altra cosa que federalista. 

El federalisme no és, essencialment una qüestió d’estructures institucionals: cada país federal 

ho és a la seva manera, i tots ells tenen organitzacions constitucionals diferenciades. El 

federalisme és, sobre tot, lleialtat i cooperació; és voluntat d’entendre’s, a través de 

diferències polítiques o de realitats contraposades. Per això no hem volgut tenir una proposta 

estructural precisa: creiem que fer propostes (legislatives, constitucionals, estatutàries) és 

responsabilitat dels partits polítics, dels governs, dels grups parlamentaris. La responsabilitat 

dels ciutadans, en canvi, i la nostra com a organització, és contribuir a difondre la cultura 

federal, contribuir a fer visibles els valors del federalisme i mostrar com una societat federal és 

més lliure, més justa i més eficient. 

Per això creiem que Espanya no és avui federal: per què la combinació de governs territorials i 

administració central segueix fonamentant-se en una relació de desconfiança i d’egoismes 

immediats, en una visió massa instrumental i massa electoralista; i per això creiem que la 

proposta d’una Catalunya independent és, en el millor dels casos, una proposta estreta i 

insolidària, que enfronta Catalunya amb la resta de les Espanyes i que divideix internament la 

societat catalana. 

2.- En què ha canviat la realitat? 

Si l’objectiu de crear i posar en marxa Federalistes d’Esquerres era el de recordar a les 

esquerres quina havia de ser la seva posició, creiem que podem dir, amb orgull i sense falsa 

modèstia, que hem contribuït a donar un tomb a la situació. 

Primer. En primer lloc, la referència federal ha renascut. Cada dia trobem articles de premsa o 

discursos polítics i empresarials que plantegen la necessitat d’una cooperació més clara i més 

fonda entre els diversos nivells de govern, des dels municipis fins a Europa. Des de Lluís Rabell 

fins a Garrigues Walker, per donar referències ben diverses, són molts els que s’han expressat 

reiteradament en aquests termes. 

Segon. Hem treballat d’una manera constant i militant, organitzant actes públics i debats; fent-

nos presents en actes grans o petits, a Cornellà o a Girona, a Barcelona o a Vic, Vilafranca o 

Manresa ( i l’enumeració podria ser molt més llarga). Hem produït articles de premsa, una  

pàgina web, llibres, twits i fins i tot un documental. Hem sortit a la televisió ( no a TV3, on 

estem vetats), a la ràdio i a la premsa, tant nacional com estrangera. El federalisme no és 

només una idea: és una organització tangible, persones de carn i ossos que existeixen, donen 

la cara, es mouen i actuen. 



Tercer. Hem treballat continuadament per donar resposta tangible a la crítica constant que 

se’ns feia: amb qui ens hem de federar? Qui hi ha a l’altre costat? Avui hi ha associacions 

federalistes a Andalusia, Aragó, les Balears, el País Basc, Galícia, Santander, Madrid i el País 

Valencià, i estan en procés de creació associacions semblants a les dues Castelles. I amb totes 

elles hem constituït la Asociación por la España Federal, que presideix Nicolàs Sartorius, 

personalitat ben coneguda i bon amic de tots nosaltres. Com es va veure a la gran assemblea 

federalista que va tenir lloc a iniciativa nostra a l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre del 

2018, hi ha federalistes arreu d’Espanya. 

Quart. Europa és el nostre horitzó. Des del primer dia hem assumit que la Unió Europea, 

sempre en construcció, és un exemple tangible de federalisme en marxa, basat en la lleialtat i 

la solidaritat. Una Espanya plural i federal ha de veure’s com una contribució a l’Europa plural i 

federal; i, a la vegada, aquesta Europa ha de facilitar aquella transformació d’Espanya. Som 

europeistes, com hem demostrant sent rebuts al Parlament Europeu, organitzant-hi dues 

projeccions del nostre documental o participant en un projecte europeu, com a únic 

participant espanyol, el denominat “RESCue 2020”, especialment encaminat a fer arribar 

l’ideari europeu a la gent més jove. Se’ns han acostat entitats europeistes, entre les quals la 

Unió de Federalistes Europeus, UEF, en la què hem ingressat, sent ara Federalistes d’Esquerres 

el membre de la UEF a Catalunya. 

3.- Davant una nova etapa: la necessitat de repensar Federalistes d’Esquerres 

Federalistes d’Esquerres, doncs, ha fet un llarg camí. Avui som centenars de persones, i uns 

quants milers de seguidors a les xarxes socials; som coneguts i reconeguts ( i, per tant, 

combatuts pels cercles separatistes); tenim connexions i vinculacions a la resta del país i a 

Europa. I el més important: hem contribuït a un gir clar, visible, en les posicions de les forces 

polítiques i sindicals progressistes. És cert que dins l’àmbit de les esquerres perviuen 

ambigüitats, i  que encara podem trobar aquí o allà preses de posició comprensives amb 

l’independentisme; que no està tothom d’acord en com tractar la situació judicial dels 

condemnats; o que molts d’aquests partits han pagat un preu elevat, en termes de gent que ha 

abandonat el partit, o d’electors que poden haver canviat d’opinió.  Però avui partits i sindicats 

no comparteixen l’estratègia processista, ni la retòrica victimista, ni parlen de “dret a decidir”, 

“presos polítics”, “exiliats” o expressions similars. 

En altres paraules: els objectius per als que es va crear Federalistes d’Esquerres, si no estan 

completament assolits, estan ben encaminats. Ha arribat l’hora de, sense aturar res, 

reflexionar col.lectivament sobre el nostre present, sobre el nostre balanç d’èxits i mancances, 

i sobre el nostre futur, sobre com i cap a on orientar-nos. 

Igualment, l’establiment i consolidació a Espanya d’un govern de l’esquerra plural constitueix 

una novetat radical i una gran oportunitat per a fer avançar propostes polítiques progressistes 

instrumentades mitjançant la implicació dels diversos nivells político – administratius en la 

presa de decisions i en la gestió de les grans polítiques. La pandèmia del COVID – 19 està 

permetent posar en marxa mecanismes gairebé inèdits, com la conferència dels presidents de 

les Comunitats Autònomes o l’elaboració d’uns Pressupostos Generals de l’Estat orientats a 

renovar de manera substancial les polítiques d’inversió i de despesa social. Per primera vegada 

estem veient funcionar els engranatges de l’Estat d’una forma comparable a la dels Estats 

federals. 

 



Creiem, en suma, que coincideix un cert final de cicle pel que fa a la situació de les esquerres 

catalanes, amb una cojuntura política estatal que, malgrat les grans dificultats que se li 

oposen, obre també  grans oportunitats. En aquest marc, ens sembla necessari obrir un debat 

a tots els nivells dins de Federalistes d’Esquerres, i també amb les persones i grups del nostre 

entorn, amb la gent que ens coneix i ens ajuda, en torn d’unes quantes qüestions. Qüestions 

que molt esquemàticament podem recollir sota cinc rúbriques diferents: 

La nostra activitat: què ha de fer una entitat política no partidista en la nostra societat? Quines 

activitats ha de dur a terme? Si les restriccions que imposa la pandèmia duren, i l’activitat 

col.lectiva presencial és pràcticament impossible, què hem de fer? 

La nostra identitat: som una associació, una forma d’organització familiar per a la gent 

acostumada a la “vella política”: grups locals, reunions, assemblees, etc. Podem plantejar-nos 

una transformació? Quines formes ha de tenir l’acció col.lectiva a la nostra societat? 

Els nostres objectius: fins ara, de manera deliberada, no hem volgut tenir “un programa”: 

crèiem que això era propi d’un partit polític, cosa que no som. Ho podem mantenir? O, al 

contrari, la societat demana que tinguem propostes més precises? Quines han de ser? Com 

hem de relacionar la nostra plataforma amb el programa d’acció del govern? 

Els nostres límits: Federalistes d’Esquerres es va crear per ajudar a treure les esquerres de la 

seva relliscada independentista. Això ja s’ha fet: que vé ara? Hem d’actuar electoralment? Pot 

haver-hi horitzó federal si no hi ha “federalistes de dretes”, si el federalisme és només 

d’esquerres? I vista la passivitat d’altres sectors, això és una responsabilitat nostra? 

El nostre llenguatge: com expressem els nostres punts de vista? A través de quins mitjans de 

comunicació els difonem? Són els mitjans adequats? Com hauriem de combinar articles 

d’opinió, presència als mitjans generals, xarxes socials? 

4.- Com organitzar el debat. 

La Junta de l’associació haurà d’organitzar fòrums de  discussió mitjançant video – 

conferències, en els que puguin participar tots els nostres associats; a la vegada, podem 

convidar-hi a participar persones del nostre entorn, que s’han significat pel suport a les nostres 

posicions, o per la seva presència en el debat ciutadà. 

En una primera etapa, aquests fòrums de discussió haurien de ser  de base territorial, per què 

és l’àmbit en què els nostres socis es coneixen millor, i de contingut global, sobre el conjunt de 

qüestions suscitades en torn dels cinc eixos temàtics esmentats. Sobre la base del retorn 

d’aquests fòrums a la Junta,  seria necessari establir una segona etapa, on les discussions es 

centressin en àmbits temàtics precisos, que puguessin conduir a propostes més concretes. No 

es pot, hores d’ara, detallar quins poden ser aquests àmbits temàtics, ja que hauran de sortir 

dels previs fòrums de discussió. Es proposa que la Junta de l’associació constitueix un grup de 

treball, amb l’encàrrec de seguir, juntament amb la comissió permanent, aquest procés de 

discussió. 

L’objectiu seria tenir, a principis de la primavera del 2021, un document de conclusions i unes 

linies de treball que servissin per renovar la nostra associació i per revisar la seva situació i la 

seva actuació en el marc català, espanyol i europeu. Les circumstàncies sanitàries imperants 

seran les que portin a concretar de manera més precisa el calendari del nostre procés de 

reflexió. 


