
Benvolguda Teresa,  

Benvolguts i benvolgudes, companys i companyes de Federalistes d’Esquerres,  

  

Per motiu diversos, no he pogut consultar fins ara els documents que heu enviat amb la 

convocatòria de la propera assemblea extraordinària i, la veritat, m’he quedat una mica 

preocupada, per no dir molt preocupada i inquieta, amb algunes coses que es plantegen. 

Potser és una percepció derivada d’estar una mica allunyada del dia a dia de l’associació, no ho 

sé.  De fet, m’ha vingut al cap algun dels debats que vam tenir en el moment de creació de 

l’associació.  Com crec que encara hi soc a temps, un volia transmetre aquesta inquietud meva.  

En concret, i per exemple, m’han preocupat aquestes idees:  

“cal que l’associació es replantegi el seu paper en els nous escenaris oberts, ja que per assolir 

una reforma federal a Espanya i Europa és necessària la conjunció decidida de forces amb 

diferents sensibilitats polítiques” 

“Aquesta nova situació ens obliga, en certa manera, a estar oberts a totes les persones que 

s’identifiquin amb els principis del federalisme”  

“Ens trobem, doncs, davant un procés de maduració i renovació de l'associació d'acord amb els 

canvis del país dels darrers anys. Sense renunciar als nostres orígens, ens cal un debat en clau 

de futur sobre una nova definició de l'Associació, sense obviar que moltes de les contribucions 

al debat plantegen la necessitat d'afrontar la nova etapa amb un replantejament del seu 

nom.”.  

Per altra part, veig que el document està molt focalitzat en “federalistes” i poc o gens en l’altra 

pota de la nostra associació: “d’esquerres”, o poc focalitzat en que som “federalistes i 

d’esquerres”. Potser només és una impressió meva... 

Veient que el punt únic de l’assemblea és  “Conclusió del procés de debat NOU HORITZÓ: 

aprovació del document de síntesi final i mesures que se’n derivin”,  he d’entendre, doncs, que, 

en cas que s’aprovi aquest document,  estaríem  davant  d’un procés pròxim de modificació 

d’estatuts que impliqui una sort de mutació de l’associació?  He mirat a veure si teníem 

penjats els estatuts al web però no he sabut trobar-los i la memòria no m’arriba a tant, la 

veritat.  

Per últim, he de dir-vos que m’ha sorprès que en la carta que adreça el nostre President,  el 

meu amic i mestre Joan Botella, i que acompanya la convocatòria d’assemblea extraordinària, 

es faci referència en la signatura a “Federalistes d’Esquerres –Unió d’Europeistes Federalistes”. 

Potser m’he perdut alguna cosa però entenc que  l’assemblea que es convoca en aquesta 

comunicació és de l’associació Federalistes d’Esquerres i no de cap altra entitat associativa, 

no?  

Com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra dedicació a l’associació, i per donar 

l’oportunitat de fer aportacions al document.  

  

Un abraçada ben forta.  

Ana Sanz  


