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1. Aportacions dels diferents grups per incloure al document Nous Horitzons 

Federalistes d’Esquerres és una entitat política no pertanyent a cap partit. Aquí radica 

la seva força i el seu prestigi. El Federalisme com a forma d’organització que proposem 

ha de ser transversal, amb l’objectiu d’aplegar tot un ventall d’ideologies, interessos 

polítics, econòmics, social, culturals i unir-los per tal d’avançar cap un model federal tant 

per Espanya com per Europa. (1) 

Amb la incorporació a la UEF, Federalistes d’Esquerres representem, dins d’aquesta 

organització, a tots els Federalistes de Catalunya el què ens obliga, en certa manera, a 

estar oberts a totes les persones que defensin el federalisme sempre i quan respectin 

els seus principis. (1) 

Hem donat a conèixer què és el federalisme tractant de fer veure que l’opció federal no 

ha de ser una opció només d’àmbit nacional sino europeu. (5) 

L’existència i activitat de Federalistes d’Esquerres també ha esdevingut per a molts de 
nosaltres i del nostre entorn una eficaç escola de formació i un àmbit insubstituïble de 
reflexió, que ha de continuar.  Igualment, sobretot en els moments més durs i agressius 
del processisme, hem trobat en les nostres reunions, activitats i comunicacions un àmbit 
càlid de socialització i de suport emocional, aspecte que també ha de continuar i ser 
potenciat. (2) 

Ens trobem davant un procés de maduració de l'organització. Sense organització les 
idees no viuen. El moment del país ha canviat des que va néixer l'organització. La qüestió 
de com ampliar la base social / civil de l'associació és un tema que cal abordar. Des de 
posicionaments de fons centrant-nos més a ser federalistes, oblidant els cognoms fins a 
formes actives de treball en la societat. (9) 

Per millorar com a osicteta i a diferència de la ideologia que promou la independència 

amb el federalisme això es pot fer sense enfrontaments entre territoris. El dimoni no és 

Espanya qui ens roba. Hem de treballar per buscar altres fórmules. (11) 

Federalistes d’Esquerres ha tingut un paper clau en el territori com a espai de debat 

entre no independentistes que ha ajudat a aglutinar a molta gent. Potser ara estem en 

un altre escenari. (11) 

Es valora que l'opció federal és la millor solució per superar el problema territorial a 
Espanya i per donar una sortida al conflicte política que hi ha plantejat a Catalunya. En 
aquest sentit, el naixement de Federalistes d'Esquerres (l'any 2012) ha estat un fet molt 
positiu, i ha estat molt important el treball que ha portat a terme en aquests anys 
d'existència. (12) 

Hem viscut uns anys molt durs, en què la polarització en el tema nacional ha estat molt 
forta, i que ara, en aquests moments, la situació s'ha anat estovant. Per un cantó hi ha 
un desencant de segments de la població que havia recolzat l'opció sobiranista i ara  veu 
que aquesta no és una via realista. També es fa referència a l'evolució positiva que ha 
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viscut globalment Espanya en aquests anys de democràcia, en cultura, en població 
universitària en relació a la població total, en l'acceptació de la realitat pluri lingüística 
del món d'avui; també el fet que hi ha un govern a Espanya on hi ha molts federalistes. 
El camí ja està encetat. (12) 

Tots els partits d’esquerres van patir baixes dels seus militants en el moment de 

l’explosió del sentiment nacionalista, alguns companys van abandonar per abraçar 

l’independentisme. Hi ha encara alguns militants que no tenen clar (o potser sí) que si 

ets d’esquerres només pots ser federalista. Des de Federalistes d’esquerres s’ha de 

donar suport els militants d’aquests partits que des de dins volen clarificar la situació. 

(13) 

El Govern de progrés de l’Estat ha iniciat l’impuls de les Conferències de Presidents i 
sectorials, que han obtingut la participació regular de totes les comunitats autònomes i 
que apunten a una nova relació, basada en la cooperació i la lleialtat, que anomenem 
cogovernança i que és un element que ens apropa a un funcionament federal de l’Estat. 
(2) 

 

2. En relació als Principis orientadors en la nova etapa de Federalistes 

2.1. Una qüestió que hauríem d’aclarir és el nom  

Durant tot aquest temps més d’un cop hem discutit sobre si, com federalistes, som més 

o menys d’esquerres. Ara, si diem, que l’esquerra només pot ser federalista (afirmació 

que no discuteixo perquè crec que és així), proclamar-nos “federalistes d’esquerres” és 

redundant. D’una altra banda, si també hi hauria d’haver federalistes de dretes, evitar 

la classificació dretes/esquerres ajudaria a clarificar l’hortizó federal. (5) 

És evident que per assolir, de valent,  una reforma federal és necessària la conjunció 

d’esquerres, centres i dretes en aquest objectiu. El definir-nos d’Esquerres ens ha 

identificat amb un pensament i unes actituds que ha ajudat a molts dels nostres socis i 

simpatitzants a integrar-se amb nosaltres. Però si volem  superar els límits actuals i 

convenim que el tret de la TRANSVERSALITAT és essencial, aleshores el nom de 

l’organització pren molta importància. Cal cercar una denominació més inclusiva. 

Presentem un parell de propostes: PACTE FEDERAL que ressaltaria més el contingut, i 

FEDERALISTES DE CATALUNYA que ho faria del territori, i concordaria amb les altres 

associacions de la resta d’Espanya. (1) 

Tot canvia molt de pressa i per a Federalistes d’Esquerres ha arribat l’hora d’eixamplar 

el seu espai i donar cabuda a totes les persones que se sentin federalistes, sense més 

qualificatius que els de defensar els valors del federalisme i el respecte de l’Estat de dret, 

que cerquin i desitgin impulsar el federalisme. (2) 

Això ens porta a la conveniència de modificar la nostra denominació, quedant en 

Federalistes de Catalunya. Per molt que ens sàpiga greu prescindir d’un nom estimat, 
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l’objectiu de l’avenç del federalisme ens hi obliga.  De fet, el nostre nom actual és una 

anomalia arreu, fruit explicable dels nostres passos inicials, tal com s’expliquen en 

aquest document, però ja prescindible. No és el nom el que ens fa d’esquerres als socis, 

sinó que el fet de ser d’esquerres ens porta a impulsar l’extensió del federalisme 

arreu. (2) 

La nostra identitat és oberta i transversal, de forma que hem de integrar i influenciar 

com grup de pressió a tot l'espectre polític democràtic tant d'esquerres, com de centre 

com de dreta, en aquest sentit creiem que ens hauríem de dir: "Federalistes de 

Catalunya - UEF Catalunya", "Unió dels Federalistes - Unió dels Federalistes Europeus de 

Catalunya" o similar denominació. (4) 

Per ampliar la base social / civil de l'associació, centrar-se més a ser federalistes, oblidant 

els cognoms. Si volem aconseguir l'objectiu de tenir una majoria social, trobar 

federalistes i tancar les ferides obertes cal tenir en compte que el federalisme ha 

d'allunyar-se dels binarismes i ésser un lloc de trobada. Partidaris de deixar caure del 

nom la paraula d’esquerres per obrir-ho a altres persones de centre o fins i tot del PP 

però federalistes.  (9) 

La transversalitat pot ser que ens porti al camí de deixar aparcat el cognom d'esquerres, 

però cal pensar-lo perquè el nom ja és conegut i té un prestigi. (9) 

La gent parla de federalisme, hi ha articles en diaris i ningú s’espanta quan es parla de 

federalisme. Però no hi ha només federalistes d’esquerres i cal crear un pacte d’estat. 

(11) 

S'ha plantejat moltes vegades el tema del nom de l'entitat, i com a qüestió de fons, cal 
que la dreta entri de ple en el plantejament federal, i alhora, cal conscienciar la població 
en general (no només d'esquerres) que el federalisme és un mecanisme útil per 
gestionar eficaçment un territori divers i heterogeni. De fet, Federalistes d'Esquerres 
forma part de la Unió de Federalistes Europeus (UEF) i en som els seus representants a 
Catalunya. (12) 

 Quant a la necessitat d'aproximar-nos a la dreta política, hi ha qui manifesta que el 

federalisme ha estat històricament vinculat a l'esquerra, ja que ha anat unit a 

determinats valors que són propis de les esquerres, com la laïcitat, la democràcia, etc. 

S'és conscient que el tema del nom de l'entitat (Federalistes d'Esquerres) actualment és 

un tema que divideix, però que caldrà parlar-ne en un moment o altre. En el context 

europeu, en què la idea federal no és patrimoni exclusiu de les esquerres, sorprèn el 

nom de la nostra associació. També es diu que si es vol trobar una sortida al conflicte 

territorial d'Espanya no es pot pretendre que aquesta solució només sigui patrocinada 

per l'esquerra, si no que caldrà trobar punts d'acord entre les diferents forces polítiques. 

En aquest sentit ens pot ser útil la referència a Europa. A Europa ser europeista és 

equivalent a ser federalista. En la construcció d'Europa hi és tothom. També s'assenyala 
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que a Espanya diferents grups federalistes que han anat sorgint no tenen la referència 

d'esquerres. (12) 

Tot i que estic d’acord que no pot haver horitzó federal si no hi ha també federalistes de 

dretes, des de Federalistes d’esquerres podem animar a persones de dretes que tenen 

clar que la millor forma d’organització és el federalisme a formar associacions 

federalistes amb les que podem obrir diàlegs i col·laborar, però no treure el terme 

d’esquerres de la nostra associació. (13) 

 

3. Elements que configuren la nostra identitat com a associació civil 

3.1. No som ni volem ser un partit polític 

En quant a la disjuntiva de si continuar com associació o passar a convertir-nos en un 

partit polític , entenem que la funció que ens hem proposat dins la societat és pròpia 

d’una associació i en cap cas ens hauríem de convertir en un partit polític més. Els 

partits contemplen tots  els aspectes que pertoquen a la ciutadania, mentre que un 

moviment federal es concreta, fonamentalment, en la construcció i organització 

territorials. (1) (3) (9) (13) 

Som una entitat política en forma de associació no partidista, no som un partit polític ni 

tenim cap intenció de ser-ho, però si creiem, que tenim que ser i actuar de forma 

proactiva com un grup de pressió a tots els nivells per promoure els valors i les solucions 

federals (entre altres) de cooperació, solidaritat, fraternitat, col·laboració, democràcia 

multinivell, sobiranies compartides, pel progrés de la societat, tant a nivell d'Espanya 

com de la Unió Europea. La nostra activitat és promoure el federalisme com organització 

per desenvolupar l'aplicació dels valor i les solucions federals. El federalisme a Espanya 

i el federalisme a Europa UE, forma part per nosaltres del mateix combat. (4) 

No hem de ser un partit polític, ni una organització que aspiri a ser “de masses”. Hem 

de continuar el camí cap a una plataforma de debat, de pensament, propositiva i de 

participació dels associats. Hem de tenir més capacitat d’influència sobre els partits 

d’esquerres i organitzacions socials i sindicals, no es tracta de pressionar, es tracta 

d’ajudar amb l’impuls de projectes i de ser, si cal, crítics i provocadors. (8) 

Som una agrupació plural, hi cap tothom, però som el que som: federalistes i d’esquerres 

i necessitem estar a més llocs de Catalunya i ajudar a l’organització d’espais federals a 

Espanya. (8) 

En les nostres activitats tenim que donar un gir estratègic, en forma oberta, conjunta 

virtual i presencial de forma amplia amb tot tipus d'entitats, com associacions veïnals, 

universitats, instituts, grups de joves, tot tipus d' associacions i en particular per 

influenciar, com grup de pressió, per promoure els valors, les respostes i les solucions 

federals als partits polítics, a les organitzacions juvenils dels mateixos, etc. Al referir-se 
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als partits polítics volem dir a tot l'espectre polític dels partits democràtics tant de dreta, 

centre i esquerres. (4) 

 

Hem de treballar en presentacions obertes sobre tots els temes del federalisme, tant 

de forma general, com de forma sectorial, com per exemple: Federalisme i salut, 

federalisme, medi ambient i canvi climàtic, federalisme i els objectius de 

desenvolupament sostenible, federalisme a la UE, federalisme i la Europa Social, 

federalisme i immigració, etc. Fent presentacions i activitats tant a nivell de Catalunya, 

com de tota Espanya, com ja fem ara en el Cicle covid que el fem virtual des de Fed UEF 

Catalunya a nivell de tota la xarxa de Seccions de UEF Espanya. Fer Taules pel 

Federalisme i Grups Spinelli. (4) 

 

Som allò que defineixen els nostres estatuts. L’associació, com a forma jurídica 

d’organització, s’aprecia idònia i adequada per a dur a terme els objectius que 

persegueix FdE, en tant que agrupació voluntària i democràtica de persones, creada per 

realitzar una activitat col·lectiva i estable, sense ànim de lucre ni cap dependència 

externa. (2) 

Per implantar un estat federal, cal que hi hagi federalistes de dretes. Caldria indagar en 

el món liberal, però en el món liberal de veritat, no en el d'Esperanza Aguirre o Inés 

Acostades per posar un exemple. (3) 

La nostra identitat com UEF Catalunya, ja implica i ens obliga a actuar, treballar i integrar 

a tots els sectors polítics democràtics i europeistes. "El nou Federalisme del segle XXI" i 

promoure l' unió en la diversitat, son les nostres identitats. Associar-se i integrar la JEF 

Catalunya en la nostra identitat conjunta. Tenim que actuar també, des de Grups locals-

territorials i també temàtics, com el Grup de Federalisme a Europa, o fer, per exemple 

un Grup de Federalisme i Transició Ecològica, etc. (4) 

Agafar referències del Estats federals. No hem d’actual electoralment. Ser activistes 

polítics. Tenir present el món liberal. Mantenir la pluralitat. (10) 

Federalistes d’Esquerres podria ser un Centre d’Estudis de polítiques públiques 

federalistes, anar fent actes i debats amb la funció principal de ser un think tank del 

federalisme i formació. Potser no cal tenir programa però sí receptes federals pels 

partits polítics. (11) 

El federalisme s’exemplifica de manera molt suggerent a partir de les institucions de 

l’estat des de federacions esportives i associacions. Cal fer un treball de federalisme 

social per una societat més cooperativa. (11)  

No hi pot haver horitzó federal, sense que hi hagi federalistes de dretes. La reforma de 

la Constitució que aquest fet requereix és impossible sense que una bona part de la 
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dreta, estigui disposada a provar-la i això sembla impossible en aquests moment on la 

dreta es troba situada plenament dins el concepte nacionalista. Seria molt convenient, 

la creació de federalistes de dretes que acabin amb la força suficient per influir als partits 

de la dreta, fent-los virar del nacionalisme cap al federalisme de la mateixa manera que 

hem aconseguit capgirar les vel·leïtats nacionalistes d’una part de l’esquerra catalana. 

(13) 

Sí que hem d’actuar electoralment, no en el sentit de presentar-nos a les eleccions, però, 

davant de cada procés electoral, fer públic un comunicat dient quines son les propostes 

que, des de Federalistes d’Esquerres, haurien de ser incloses en els programes electorals 

que presenten els partits polítics. És evident que el federalisme no és només 

d’esquerres, en aquest sentit caldria muntar Jornades obertes amb gent federalista que 

sigui de dretes. (13) 

 

4. Objectius a curt i llarg termini 

4.1. Més concreció i claredat en les propostes 
 
Pot ser no cal tenir un programa, però si intentar trobar propostes específiques que 
connectin la idea federalista amb l’acció de govern. Propostes com seguir potenciant les 
conferències de presidents, reformar el senat, posar en qüestió les reunions bilaterals 
com un obstacle per fomentar la cultura federal, etc. (5) 
 
No es poden barrejar els  objectius de l’Associació, que són un tema estatutari, amb el 
programa o el pla d’actuació que és una qüestió de govern i que per tant pot variar 
segons cada govern que tingui l’associació. Un programa, pla de govern o pla de treball 
és un requisit de responsabilitat associativa que han  de proposar els òrgans de govern 
de l’Associació en els seus diferents àmbits i nivells. L’absència de programa faria 
impossible la indispensable avaluació de la gestió. (2) 
 
Els objectius bàsics són l’organització d’un moviment europeista i federalista, promoure 
un ordre social més just, reduir les desigualtats, garantir el respecte del medi ambient i 
eliminar la discriminació per raó de gènere amb respecte a les institucions i les 
organitzacions polítiques i socials representatives. (2) 
 
Per tant, sí que hi ha d’haver un programa, que actuaria a dos nivells: per una banda a 
nivell de la Junta directiva de l’Associació i per una altra a nivell territorial. (2) 
 
Tot i que no hem de tenir un programa de govern perquè no som un partit polític, si que 
hem de tenir propostes. Hauríem de fer un disseny de com seria l'estructura de l'estat 
federal, de manera el més detallada possible.Realitzar un full de ruta de com fer el 
trànsit de l'estructura actual de les autonomies a un estat federal. El trànsit s'hauria de 
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fer amb un procés lent, que ens permeti anar guanyant espais i petites batalles. Creant 
Agrupacions Federals en totes les autonomies. (3) 
 
Creiem que tenim l'obligació de fer ademés del que fem, propostes més precises, no 

necessàriament en forma de programa com el que tenen els partits, sino d'eixos 

estratègics" o "programàtics" amb propostes concretes, permanentment revisables i 

adaptades a la realitat i a les necessitats de les persones, per donar respostes i 

influenciar a tots els sectors i entitats de la societat i als partits polítics. És a dir, els eixos 

estratègics, son propostes guia del federalisme, ademés d'incorporar propostes d' 

expertes constitucionalistes per una reforma federal de la Constitució Espanyola de 

1978, també ha de donar respostes sectorials tant a nivell d'Espanya com a nivell de 

Unió Europea, en temes molt diversos, com federalisme social, federalisme ambiental, 

federalisme i transició ecològica, federalisme fiscal, federalisme i sanitat, federalisme i 

educació, federalisme i economia, federalisme i equitat, feminisme, entre molts altres 

aspectes sectorials. (4) 

 

També podem fer propostes precises per una reforma federal de la Constitució (com es 

va dir entre altres temes, el fer del Senat una cambra de representació territorial 

federal).  Es van comentar les propostes de l'article de Manuel Cruz a "El País", titulat 

"Monarquia Federal" i també el contingut dels dos comunicats de 2020 de UEF Espanya 

(19 jun i 22 des.), amb la contribució nostra des de Fed-UEF Catalunya, en relació, entre 

altres temes, al federalisme a Espanya. (4) 

En aquest sentit s'assenyala que hi ha a sobre de la taula diverses propostes de com 

transformar l'estat de les autonomies en un estat federal, però que moltes d'aquestes 

opcions no han anat més enllà de l'àmbit acadèmic. Falta coneixement públic, falta 

difusió del què és el federalisme i de quins passos cal donar per arribar-hi, i sobretot, 

falta fer propostes concretes. Es posa de manifest que amb el desencant que anirà 

creixent vers l'opció independentista, cada vegada hi haurà més gent, segments de la 

població cada vegada més amplis que es poden interessar per l'opció federal. També 

s'assenyala que en aquest moment  el paper dels partits polítics ha quedat una mica 

difós, i que aquest fet posa en valor el rol que poden jugar entitats (Federalistes 

d'Esquerres n'és un exemple) en la difusió del federalisme i en la concreció d'aquestes 

opcions. Però aquesta tasca en aquests moments és molt difícil, perquè no estem en un 

moment de reflexió, sinó de tuits, de propostes senzilles i simples, davant d'una realitat 

molt complexa. (12) 

La societat no ens demana més concreció, si no que exposem amb claredat les nostres 

idees, i fem veure com pot afectar el federalisme a la seva quotidianitat. 

Afortunadament el govern de  coalició PSOE-UNIDAS PODEMOS, s’encarrila cap a una 

gestió federalitzant de l’estat de les autonomies, la conferència de presidents i el Consell 
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interterritorial, així com també la utilització per part de Pedro Sánchez del terme 

«Cogovernança» ens ha de servir per fer veure a la societat els avantatges d’un sistema 

federal a l’Estat espanyol. Cal tenir, més que un programa electoral, que no ho hem de 

fer, unes propostes sobre el model d’estat i presentar aquestes propostes a totes les 

forces polítiques de l’arc parlamentari. (13) 

Cal obrir el debat i decidir quin és el millor model de federalisme per a Espanya. Produir 

una idea aglutinadora que sigui acceptada i defensada pels partits. Governar amb 

realitats no amb sentiments. Cal fer pedagogia del federalisme plural,  existència de 

diversos models de federalisme. (9) 

Donar batalla per a trencar l'hegemonia cultural, difondre la cultura federalista i els 

valors i exemples federalistes més enllà del nivell intel·lectual, passar a un nivell popular 

explicant com pot afectar el federalisme en el dia a dia (per exemple, les federacions 

esportives). Cal difondre aquestes idees i capilaritzar-les en els barris. Això es pot fer 

amb un activisme en la societat civil. (9)  

Hem de plantejar el federalisme com una proposta oberta, solidària. (11) 

Però no aconseguirem mai ser un país federalista si no comencem des de l’educació. Per 

més que ens diguem federalistes és difícil tenir ben entesa la cultura federalista, per això 

crec que és qüestió de temps i paciència. Cal  incloure en els plans educatius la formació 

federalista: lleialtat,, cooperació, empatia, ,respecte a la diversitat, llibertat, igualtat, 

justícia, solidaritat i fraternitat i això no es podrà aconseguir si no es comença des de 

baix introduint-ho en els plans d’estudis des de 0 anys. Podrem formalment aconseguir 

un estat federal, però no tindrem l’èxit assegurat si no aconseguim que tots des de ben 

petits interioritzem els principis bàsics del federalisme. És per això crec que una de les 

prioritats de les associacions federalistes és insistir en els governs que incloguin aquests 

valors en els plans d’estudis dins les lleis d’educació. (13) 

 

5. Estructura i Organització 

5.1. Coordinació amb federalistes d’Espanya i d’Europa 

Per crear un estat d’opinió global cal que actuem conjuntament amb  les altres 

associacions federalistes de la resta d’Espanya per tal de fer visible que no estem sols. 

Seria bo que les dues associacions, l’AEF, presidida per Nicolás Sartorius, que es dedica 

a promocionar el federalisme a Espanya i la UEF, presidida per Enrique Barón, enfocada 

a promocionar el federalisme a Europa, i de les quals en formem part, actuessin 

coordinadament per ser més eficaces en la promoció del Federalisme. (1) 
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UEF-Espanya està presidida per Enrique Barón i n’és vicepresidenta la nostra companya 

Carme Valls, i té presència, més o menys desenvolupada, a Andalusia, a Canàries, 

Castella i Lleó, Galícia, País Basc, Madrid, País Valencià i Astúries, a més de Catalunya. 

(2) 

Les dues organitzacions del Federalisme a Espanya (AEF i UEF) comparteixen l’objectiu 

de la promoció del federalisme, amb èmfasis diferents: si la AEF s’orienta sobretot a 

l’avenç del federalisme a Espanya, la UEF s’ocupa principalment d’Europa, tot i que 

recentment, i a proposta nostra, s’ha pronunciat també sobre la necessitat de la 

federalització d’Espanya. (2)  

Federalistes d'Esquerres és membre de UEF Espanya i és la UEF a Catalunya. (4) 

Els objectius de promoure l'organització de les solucions i valors federals tant a nivell 

d'Espanya com de la Unió Europea, es clau el que siguem membres tant de l'Associació 

por una España Federal com de la Unió de Federalistes Europeus UEF, sent nosaltres la 

UEF a Catalunya, de forma que constituïm actualment la Secció majoritària de la UEF 

Espanya, a la que estem federats, així com a UEF Europa. Participar activament a la 

campanya actual de la UE “Conferència pel Futur d'Europa”. (4) 

Com dit en apartat anterior 2, hem de ser un referent per tots els partits democràtics 

(tant de dretes, centre o esquerres), per que integrin les propostes i solucions federals. 

Som transversals i fem la promoció del federalisme tant a nivell espanyol com de la Unió 

Europea. No hem d’actuar electoralment, però indirectament hem d’estar vigilants del 

que fan els partits polítics i lograr que integrin les nostres propostes i solucions als seus 

programes electorals, a les seves accions i decisions polìtiques. (4) 

 

Hem de ser l'associació dels Federalistes de Catalunya i desenvolupar de forma oberta 

la UEF a Catalunya, tant en els objectius a nivell Espanyol com de la Unió Europea. (4) 

 

Amb l’adhesió de FED a l’Associació por una España Federal i la Unión de Europeistas y 

Federalistas de España (UEF), l’associació ha encarrilat el treball vers l’assoliment de 

l’objectiu d’organitzar un moviment cívic europeista i federalista. (2)  

És inversemblant l’assoliment del federalisme a Espanya i a Europa sense la participació 

de les persones que essent defensores del federalisme no comparteixen idearis 

d’esquerres. (2)  

El fet de ser reconeguts com a únics representants d’UEF a Catalunya porta implícita una 

certa obligació d’adoptar un posicionament transversal i, per tant, d’obrir l’Associació a 

qualsevol corrent federalista. (2)  

Advocar per una col·laboració efectiva  entre la AEF i la UEF i, si amb el temps esdevé 

factible, per la confluència. Un primer pas podria ser una interconnexió de les agendes 
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d’activitats a fi que tots puguem participar, on-line, en jornades i debats que 

s’organitzen.  La nostra posició de pes i prestigi tant a la AEF com a la UEF ens permet, i 

potser ens obliga, a intentar aquesta tasca. (2) 

 

6. Tipus d’accions a promoure 

6.1. Actualitat política 

No podem dedicar-nos només a fer trobades aquí i allà per explicar qui som ni a escriure 

articles. El que hem de fer és aprofitar esdeveniments concrets per mostrar que l’opció 

federal és la bona. L’exemple de les reunions continuades del Consejo Interterritorial 

per causa del covid és una bona mostra de la necessitat d’adquirir i practicar una cultura 

federal de confiança i lleialtat mútues.  (5) 

Arran de com ha portat el govern d’Espanya la gestió de la COVID19, el model de gestió 

federal i amb cogovernança s’ha fet molt visible, la premsa n’ha fet ressò i es reclamen 

avenços en aquest sentit. (1) (11)(13) 

Per arribar al màxim de gent possible hauríem de tenir en compte dos factors: el de les 

emocions, expressades en els nostres principis, i el de les concrecions, propostes ben 

delimitades en el contingut i el temps. Disposem, a més, d’una base  potent de propostes 

sobre els aspectes que interessen a la societat: economia, sanitat, educació, cultura. Tot 

això ordenat, probablement, no hauria de ser un programa com a tal, però sí una eina 

de treball on adreçar-se a cercar solucions federals per les situacions que sorgeixen en 

el dia a dia. (1) També feminisme (11) 

Les discussions han de ser sobre àmbits temàtics que haurien de ser proposats per la 

comissió permanent o per un grup de treball. La pregunta sobre quina mena de 

federalisme volem segueix sense respondre. Ara bé, la resposta no serà dibuixar un 

model tancat d’Espanya federal, sinó la projecció d’una manera de fer més federal en 

actuacions específiques. (5) 

Avançar en la reflexió de com seria possible transformar l’Estat de les Autonomies en 

un Estat Federal,  propiciant l’elaboració d’un estat de la qüestió a partir de propostes 

existents, acadèmiques (R. Máiz i molts altres) i institucionals (Govern del País 

Valencià),... Podríem encarregar aquesta tasca a un grup d’experts propis i propers. Un 

cop feta una proposta oberta li hauríem de donar publicitat i confrontar-la amb les 

d’altres grups federalistes d’Espanya, per tal de tenir una proposta d’organització a nivell 

estatal, que seria un treball teòric, els arguments del qual podrien utilitzar els partits 

polítics en un futur debat en el Parlament. (2) (11) 

Ens cal, per tant, trobar fórmules organitzatives i mètodes d’actuació que ho facin 

possible. Propostes com la del projecte RescUE, de la UE, deuen anar per aquí. Ens cal 

descobrir els nostres propis projectes i propostes per tal de dinamitzar el sector jove de 

la població. (2) 
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6.2. Obrir-nos a altres sectors ia la gent jove 

Obrir-nos cap a altres col·lectius que creguin en els principis del federalisme, com ara 

continuar buscant la relació de complicitat amb els sindicats. (2) 

Superar el caràcter un pèl elitista de la pròpia associació per arribar a sectors més amplis 

a través d’activitats de formació bàsiques, que en general manquen arreu, com: què vol 

dir democràcia, estat de dret, lleialtat, els propis principis del federalisme... Cuidar 

aspectes pedagògics per tal que siguin entesos des dels límits més de carrer. (2) 

Treballar per l’acostament de persones joves a la nostra associació: molts joves fan 

presents en la seva vida els valors del federalisme: cooperació, solidaritat, 

internacionalisme, fraternitat. Moltes ONG’s i col·lectius solidaris en són testimonis. 

Però desconeixen la definició política d’aquests valors i, encara més, els son estranyes 

les nostres formes d’organització i d’actuació. L’adhesió al federalisme hauria de ser la 

conseqüència lògica de la seva manera d’entendre la vida i la nostra associació el lloc on 

fer-ne bandera. (2) (13) 

En aquest sentit, es constata que és molt difícil, sobretot tenint en compte el tipus 
d'organització que tenim i la mitjana d'edat de les persones membres de l'entitat. De 
tota manera, si mirem les enquestes recents i ens fixem més enllà de les dades que 
surten als mitjans, ens adonarem que la idea federalista té molt predicament. Segons la 
darrera enquesta del CEO, l'opció federal té un recolzament entre un 25 i un 29 % de la 
població. Però si ens fixem en la segona opció, el suport supera el 30 %. Les posicions 
que no accepten ni el vell centralisme ni el sobiranisme són majoritàries. I el que és més 
important: aquest recolzament està molt estès entre totes les franges d'edat, i també 
entre els votants de tots els partits, inclosos el PP i la CUP. Aquestes dades ens posen de 
manifest que tenim moltes oportunitat si anem més enllà dels partits i si ens centrem 
en les idees: la fraternitat i la solidaritat, que són a la base del federalisme, i que són 
idees a les quals la gent jove és molt sensible. La col·laboració, la confiança mútua i la 
solidaritat són actituds a les quals moltes persones s'hi poden sentir atretes, 
especialment els joves, El que cal és traduir aquests valors en propostes útils de cara a 
solucionar els problemes que tenim plantejats. El federalisme tindrà predicament si és 
percebut com una eina útil. Cal  fer més jove l'associació, i cal plantejar noves maneres 
de treball per adaptar-la als nous temps i fer-la més atractiva als joves des de punt de 
vista del funcionament. (12) 

El debat del federalisme s’ha parlat de les CCAA i el model alemany o altres però caldria 
buscar una fòrmula pròpia per a Catalunya que s’adapti al territori espanyol. (11) 

Intervenir via denuncia als mitjans de comunicació, i si el cas ho requereix, també 

judicialment, davant  totes les accions o manifestacions contràries als principis 

federalistes. (2) 
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Mantenir el format on-line per reunions i seminaris, ja que hem constatat la facilitat per 

reunir-nos i el fet d’aplegar més persones que en les reunions presencials. Potser fora 

bo tenir almenys una persona de cada grup territorial formada per poder convocar les 

reunions en les plataformes on-line. Quan es puguin recuperar les trobades presencials, 

seria bo mantenir simultàniament el format digital, cosa que ens permetria accedir a 

més persones.(2) (3) (13) 

Promoure la projecció del documental “Federal” en Instituts, Centres Cívics, Sindicats, 

etc. com a eina  de difusió del ideari federalista. (2) 

Hauríem de poder editar un “Manual del bon federalista” (no cal que sigui en “paper”) 

un  compendi de conceptes bàsics per una distribució general,  inscrits a FdE i a militants 

de partits i membres  d’associacions civils. (8) 

Cal formació com per exemple una Escola d'Estiu i Jornades que ajudin a formar-nos 

políticament, en resum, tres idees, connectar, formar i també influir oferint receptes a 

Catalunya des de l'òptica federalista, no als caps de llista de PSC, ICV o Comuns, que ja 

són propers, sinó ampliar la influència a la resta de partits i a nivell social. (11) 

Ens cal seguir amb la presentació de llibres, les tertúlies, com les de la llibreria Alibri, 
conferencies, i d’altres actes imaginatius, com podrien ser «esmorzars federalistes» 
que ens donin ressò mediàtic. (13) 
 

6.3. El paper del mon local 

Els debats federals van sempre sobre la relació entre les  “comunitats” i el “govern 

central”, natural és el tema, però  caldria pensar en articular debats i models sobre els 

“poders locals” que son una peça  fonamental del desenvolupament federal. (8) 

L’esquerra i encara més els federalistes, hem de recuperar  pel debat públic i per l’acció 

política els conceptes de municipalisme, subsidiarietat i altres idees de gestió del  

govern des de la proximitat. (8) 

Hem de promoure els governs locals com això: governs (no  gestories) amb capacitat, 

recursos i autoritat per  transformar. Fa anys que el món local està en una mala posició. 

Fa molts  anys que demana el mateix: més finançament, més  competències ....i ningú 

atent les seves peticions. (8) 

Pel contrari els Ajuntaments han estat al peu del canó en la  gestió de la pandèmia amb 

mesures de xoc i ara, repensant  els seus plans estratègics (els que en tenen) i ara, per 

exemple, no tindran un paper rellevant en la gestió dels fons  europeus “next generation 

UE”.  (8) 

Hem de concretar més les propostes, un full de ruta de com hauria de ser el que volem, 

com passar a un Estat federal. Impuls i crítica al Govern. Tenir més present al món local 

que no surt mai als papers. (10) 
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7. Distribució territorial 

La difusió de Federalistes d'esquerres ha estat molt desigual al territori. Hi ha hagut llocs 
on s'ha pogut treballar amb força (es posa l'exemple de Granollers o bé de Sant Cugat), 
i en canvi hi ha llocs on ha estat difícil d'arribar-hi. En general, a les zones de l'interior 
del país, ha estat més difícil. És aquí on caldrà insistir d'una manera especial. (12) 

Cal una implantació territorial als barris o districtes de Barcelona i entorn metropolità, 
expansió territorial a les capçaleres comarcals de Catalunya. (13) 

 

 

8. Comunicació i presència digital a les xarxes socials 

 

8.1. Gabinet de comunicació 

Ens hem de plantejar una nova organització amb més presència als mitjans de 

comunicació. Hem de crear una xarxa que difongui els nostres missatges per tal que les 

nostres idees esdevinguin majoritàries. Els socis i simpatitzants hem d’implicar-nos molt 

més en l´ús d’aquests mitjans. Hem de fer el possible per fer arribar les nostres 

propostes, arreu. El paper del gabinet de comunicació, doncs, és fonamental, hauria de 

disposar de  mitjans suficients tant tècnics com humans en l’objectiu de crear, 

permanentment, opinió. És imprescindible i urgent trobar canals a través dels quals 

contactar i incidir sobre la població  de menys de 40 anys. Molts d’ells desconeixen la 

proposta federal, però comparteixen els seus valors. (1) 

Hauríem que disposen d'un potent departament de comunicació que dissenyi la forma 

d’arribar al gran públic o al menys a el públic objectiu. (3) 

Guanyar visibilitat i tenir més influència social, per això és necessari comunicar i fer-ho 

adequadament, cal mantenir i promoure l’activisme dels inscrits, però ens cal 

professionalitzar la comunicació i la influència sobre organitzacions i líders. (8) 

Hem de sortir més en els mitjans de comunicació, plantejar posicionaments polítics 

federals i per un activisme més proactiu i amb més presència al carrer, ja sigui potenciant 

associacions de districte, celebrant efemèrides federals al carrer i altres formes. (9) 

Cal tenir en compte possibilitats com enfortir l'estructura professionalitzant-la, buscar i 

convidar a xerrades i debats a aquests federalistes que no es troben reconeguts amb 

l'etiqueta d'esquerres. (9) 

El contingut dels missatges ve determinat per els objectius estatutaris, però potser fora 

convenient disposar de criteris d’estil en relació a la forma; clar, eficaç, comprensible, 
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amb pocs sobreentesos, que es podria concretar en un llibre d’estil, o quelcom semblant 

(ja acordat en una Junta Permanent). (2) 

Cal fer pedagogia a través de la difusió de materials, entenedors i bàsics, que ajudin a 

aprofundir, argumentar i generar coneixement dels valors i principis federalistes i de les 

corresponents posicions que pugui prendre l’associació davant la vulneració d’aquests 

valors i principis. (2) 

Assegurar una certa periodicitat en la comunicació, per tal de facilitar  la participació de 

la major part dels membres de l’associació en els seminaris, debats, etc. (2) Mantenir la 

newsletter. (3) 

 

8.2. Mitjans de comunicació 

Per comunicar els valors federalistes haurem de continuar utilitzant, d’una banda, els 

mitjans tradicionals: cada grup comarcal hauria de mirar de tenir presència als mitjans 

de la seva comarca (premsa i televisió). Cal, també, organitzar la manera de recollir i 

difondre els comunicats, articles, entrevistes, etc, que produeixen els federalistes del 

territori i apareixen en mitjans locals i comarcals. (2) 

 A més hauríem d’intentar que algú amb prestigi fes un article a la premsa en paper de 

gran difusió (La Vanguardia, El País etc.) explicant la feina passada i futura de 

Federalistes d’Esquerres. (2) (13) 

Caldria treballar els mitjans de comunicació clàssics que representen d'alguna manera 

al votant de centreesquerra i centredreta, sense oblidar la ràdio. (3) (4) (9) (10) 

Cal estar presents en els mitjans digitals que tinguin una audiència raonable i amb una 

ideologia progressista. (3) 

I hem de tenir en compte la fractura digital, perquè hi ha gent que es connecta i gent 

que no es connecta i al no estar en la ràdio/televisió és difícil la transversalitat política. 

(11) 

Els grans mitjans de comunicació, en tenen vetats, més que pel missatge Federalista, pel 

mot esquerres. Els anys 80 i 90 del passat segle XX, quan els pensadors de la Revolució 

neocon, varen decidir la compra massiva per tenir el domini dels grans mitjans de 

comunicació mundials, a tot aquell que fa certa olor d’esquerres els hi veten la difusió 

de missatges, qüestió que sembla, ara s'està traslladant a les grans xarxes socials, quan 

Faceboock, castiga bloquejant durant un temps a tots aquells que escriuen missatges de 

tendència esquerranosa. Ho tenim doncs difícil i ens cal retornar a l’antic boca / orella, 

per difondre els nostres missatges. (13) 

 

8.3. Xarxes socials 
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Però, per una altra banda, hauríem d’activar noves estratègies de comunicació 

promovent activitats més virals (com podrien ser vídeos de curta durada), impregnats 

dels valors del federalisme i que es transmetin via xarxes socials. Aquesta seria una 

manera d’incidir en les persones més joves, el compromís de les quals amb les idees 

federalistes és del tot imprescindible per al futur de l’associació. Potser fora interessant 

que cada grup comarcal tingués un responsable de xarxes socials. (2) (3) (4) (13) 

Cal incorporar nous canals de comunicació com missatges curts en youtube molt més 

atractius per la gent jove. Si volem atreure a gent jove hem de poder utilitzar els 

mitjans que la gent jove fa servir. Les conferències no són útils per tota la franja 

d’edats. (9) 

Cal fer comunicats públics, amb impacte als medis sobre els temes d’actualitat, tant a 

nivell de Catalunya, Espanya, la Unió Europea o de federalisme mundial. (4) 

 

Quant a la comunicació, cal canviar el model de comunicació, realitzar propostes, més 

precises, més concretes. Els debats podrien fer-se sota el paraigua d'un mitjà més enllà 

de l'associació per a arribar a un públic més general (per exemple Política Prosa). Es 

podria generar un manual de màrqueting sobre comunicació i actuació, per a generar 

missatges amb més impacte. (9) 

Incorporar altres paraules per parlar de federalisme molt més properes i millor rebudes 

per la gent: solidaritat, companyerisme, cooperació, etc. (9) 

Millorant la cultura democràtica perquè en l’actualitat s’han destapat molts perills que 

cal alertar. Cal en aquesta línia contrarestar les notícies falses que tan sovint impregnen 

als mitjans de comunicació. (9) 
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Referències dels grups de Federalistes: 

 

(1) Grup Penedès-Garraf 

(2) Grup Vallès Oriental 

(3) Aportacions 13/01/21 

(4) Grup Sant Cugat del Vallès i grup de Federalisme a Europa 

(5) Aportacions V. Camps 

(6) Grup Lleida 

(7) Grup Terrassa 

(8) Aportacions E. Terradas 

(9) Grups de Barcelona (síntesi 3 sessions) 

(10) Grup Maresme 

(11) Grup Baix Llobregat 

(12) Grup Igualada 

(13) Grup Barcelonès Nord 

 


