
 

PROPOSTA ESMENES M. LUZ GARCÍA DOC. FED “NOU HORITZÓ FEDERAL” 

 

1- On diu “Federalistes d’Esquerres constituïm una entitat política en forma d'associació que 

vol ser i actuar, proactivament, com un grup d’opinió a tots els nivells, per promoure els valors 

i les solucions federals, com la cooperació, la solidaritat, la fraternitat, la col·laboració, la 

democràcia multinivell, les sobiranies compartides, pel progrés de la societat, tant a Catalunya 

i Espanya com a la Unió Europea”. 

 

Afegir-hi: “la igualtat”  

 

2- ”Ha arribat l'hora d'eixamplar el nostre 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, els drets fonamentals i la democràcia”. 

 

Afegir-hi: “exceptuant les persones que militin en organitzacions que no respecten aquests 

principis” (per marcar una línia vermella, que serien els militants d’organitzacions d’extrema 

dreta). 

Afegir-hi també: “amb l’objectiu de mantenir l’espai original de federalisme d’esquerres que 

va donar fruit a la nostra associació, s’obre la porta a la creació d’un corrent únicament 

d’esquerres dins l’associació”. 

 

3- ”La col·laboració, la confiança mútua i la solidaritat són actituds a les quals moltes persones 

s'hi poden sentir atretes, especialment els i les joves”. 

 

Afegir-hi: “El foment de la igualtat és un valor imprescindible per a les nostres sòcies i per a 

altres dones federalistes que es vulguin sumar al nostre espai”. 

4- ”Les nostres activitats han de fer un gir estratègic, en forma oberta i amplia amb diferents 

tipus d'entitats, com associacions veïnals, universitats, instituts, grups de joves, tota mena 

d'associacions i en particular per influenciar, per promoure els valors, les respostes i les 

solucions federals als partits polítics, a les organitzacions juvenils d'aquests, etc. 

 

Afegir-hi: “els grups de dones” 

 

5- Hem de treballar en presentacions 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 l'Europa Social, federalisme i immigració, etc. 

Afegir-hi: “federalisme i feminisme”  


