
Comentaris al document: NOU HORITZÓ FEDERAL 

Per: Mireia Esteva Saló 

 

Benvolguts amics i amigues federalistes, 

En relació al document enviat per La Permanent als associats -síntesi del llarg procés 

de reflexió que hem tingut durant l’últim any- i el qual ha de ser discutit i votat a 

l’assemblea del dia 6 de novembre, vull fer les següents reflexions: 

1. Crec que tots plegats ens hem de felicitar, per haver aconseguit després de 10 

anys de funcionament, fer aturada (aprofitant la de la COVID), i encetar un 

procés de reflexió que ens ha de col·locar en una millor posició per assolir els 

objectius que justifiquen la nostra pròpia existència.  

2. L’èxit del procés que es va proposar des de la Junta es fa palès per la gran 

quantitat de reunions realitzades, pels escrits i aportacions rebudes i per la 

materialització de tot això en un document prou clar i on s’apunten propostes i 

línies de treball possibles. 

3. Vist globalment el document i vist el contingut de la major part de les reunions i 

documents enviats durant el procés de reflexió, el considero assumible en la 

seva major part, per la majoria dels socis i per tant, pot ser un document molt 

apropiat per generar il·lusió i un nou impuls a l’associació. 

4. De cara a la discussió en el sí de l’assemblea, no considero èticament 

acceptables esmenes a la totalitat del document. En cas d’algun punt que no 

generi consens, hauria de ser possible defensar les postures sense demagògia 

ni amb actituds que generin malestar entre opcions contradictòries.  

5. Pel que fa al canvi de nom (únic punt que considero discutible) i sobre el qual la 

Junta no ha pres partit, proposo que l’associació passi a utilitzar de forma 

majoritària l’acrònim “FED” i en la documentació més amplia figurin  com 

elements subalterns, explicatius o secundaris “Federalistes d’Esquerres” i UEF-

Catalunya. 

Finalment, vull demanar el compromís de la Junta i dels grups territorials o 

temàtics de treballar en el sentit al qual apunti el document final que surti de la 

discussió a l’assemblea.  

Molta salut federal! 

Barcelona, 23 d’octubre de 2021 

 


