
PER SOBRA DE TOT SOM FEDERALISTES 
 

L’altre dia vaig rebre un missatge d’un bon amic on m’informava d’un manifest titulat: 
“Federalistes d’Esquerres, més que mai” on el primer sotasignat  era la del company 
Carlos Jiménez Villarejo, i d’altres amics i companys de Federalistes d’Esquerres.  
 
Llegir aquest document em va provocar un profund sentiment de tristesa, ja que, des 
de la legitimitat de la discrepància amb el document presentat per la Junta de Govern, 
per debatre a l’Assemblea General extraordinària del 6 de novembre d’enguany, 
considero que afrontar un debat tan important no es pot fer des de posicionaments 
tan rígids i excloents, “el nom de l’associació és el principal missatge”, o “Per això fem 
una crida a tothom a reafirmar el seu compromís amb Federalistes d’Esquerres”, diu el 
manifest entre d’altres coses, propostes que no comparteixo, però que hem de poder 
debatre, i votar, si s’escau,  tranquil·lament en l’Assemblea General.  
 
Sincerament, no crec que el nom de Federalistes d’Esquerres sigui el principal missatge, 
si que ho era al 2012, quan es va fundar l’Associació, però no ara, i fer una crida a 
reafirmar el compromís amb Federalistes d’Esquerres, ho trobo innecessari, perquè totes 
les persones que en formem part d’aquesta organització ja hi estem totalment 
compromesos amb Federalistes d’Esquerres, 
 
Puc entendre el desacord i que es vulgui canviar tot el document, però no puc estar 
d’acord amb les formes com s’ha fet, per cert un document que va molt més enllà del 
canvi de nom, que ha estat fruit d’un debat ampli de totes les organitzacions de 
Federalistes d’Esquerres arreu de Catalunya, que ha reflectit el que pensem el col·lectiu 
de socis sobre el camí que hauria d’entomar la nostra Associació. 
 
Crec honestament que el document presentat és extraordinari, tot ell, perquè l’important 
no es si som d’Esquerres, que ho som, totes i tos els associats, sinó que PER SOBRE 
DE TOT SOM FEDERALISTES, i som conscients, alhora, que per dur a terme les 
propostes que proposem és imprescindible obrir-nos a corrents de pensament i opinió 
que no son d’esquerres, amb totes les dificultats que això suposa, i que no serà gens 
fàcil, però paga la pena intentar-ho.  
 
El federalisme, i amb això totes i tos  estem d’acord, no és d’esquerres ni de dretes,  és 
una forma d’organitzar un Estat, ni més, ni menys, i és en aquest sentit que el canvi de 
nom ha de servir per intentar atraure a més gent,  tot i que ideològicament pensi diferent 
a nosaltres, no fer-ho significaria, des del meu humil, però convençut punt de vista, 
empetitir Federalistes d’Esquerres i limitar el nostre debat i treball  als que, amb matisos 
o sense,  ja estan d’acord amb nosaltres. 
 
Faig una crida perquè la pròxima Assemblea General sigui un punt de trobada amigable, 
de debat amable i serè, de trobar l’equilibri necessari per sortit més units que mai, 
perquè Catalunya, Espanya i Europa ens necessita, estic segut que ho aconseguirem, 
perquè PER SOBRE DE TOT SOM FEDERALISTES, 
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