
 
 

 
 

 

 

NOU HORITZÓ FEDERAL 
 

Aquest document té com objectiu centrar les properes dinàmiques d’actuació de 
l’Associació i és fruit dels debats i aportacions individuals i territorials del procés de 
reflexió dut a terme a l’associació durant un any. Com a culminació d’aquest procés va 
ser debatut i aprovat en l’assemblea de socis, celebrada el 6 de novembre de 2021. 
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1. Principis orientadors en la nova etapa de Federalistes 

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 lluita per les desigualtats, la democràcia multinivell, les sobiranies 
compartides, pel progrés de la societat, tant a Catalunya, com a la resta d’Espanya o a 
la Unió Europea. 

El naixement de Federalistes d'Esquerres l'any 2012 va significar ampliar l’espectre 
polític plantejat fins aleshores pel nacionalisme, el qual obligava a escollir entre opcions 
excloents que forçaven al trencament de la societat catalana: entre independentistes i 
no independentistes; entre catalans d’origen català i catalans nouvinguts, etc. 
Actualment, es pot dir que durant el temps transcorregut, s’han cobert amb escreix els 
objectius inicials, i avui en dia el federalisme es una opció real de construcció i 
transformació de la societat (catalana, espanyola i europea) i pot ser un motor de 
superació dels conflictes existents. El federalisme ha passat de ser una opció 
desconeguda a ser, per una part important de la població, la millor solució per superar 
els problemes territorials i organitzatius a Espanya, per donar una sortida al conflicte 
polític que hi ha plantejat a Catalunya o per resoldre problemes col·lectius europeus. 
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L'existència i activitat de Federalistes d'Esquerres 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. 

Com a entitat, tenim vocació de seguir sent una plataforma oberta, de debat, de 
pensament, propositiva i amb capacitat d'influència sobre els partits i organitzacions 
socials i sindicals per ajudar a impulsar projectes renovadors de la societat. 

Federalistes d'Esquerres, actualment ja gaudeix d’un cert prestigi i reconeixement social 
i com a entitat política no depenent de cap partit, ni de cap grup de pressió, ni de 
subvencions institucionals, ha demostrat tenir múscul i capacitat de supervivència, 
davant d’un escenari inicialment molt advers. 

Conscients que el federalisme que proposem, com a forma d'organització social, ha de 
ser transversal, com a únic camí per aplegar tot un ventall d'ideologies, interessos 
polítics, econòmics, social, culturals i unir-los per avançar cap a un model federal tant 
per Espanya com per Europa. 

Amb el fracàs de les opcions excloents defensades pel nacionalisme i els canvis 
d’escenari polític i social, tímidament favorables al diàleg i la cerca de solucions de 
consens als problemes plantejats, 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.  

Per les raons anteriors i amb la incorporació a la UEF (Unió d’Europeistes i Federalistes) 
i el creixement de l’AEF (Asociación por una España Federal), Federalistes d'Esquerres, 
esdevé l’associació de referència per la totalitat dels Federalistes de Catalunya, en 
confluència amb altres associacions que treballen coordinadament pels mateixos 
objectius que la nostra associació. 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 han plantejat la necessitat d'afrontar la nova etapa amb un 
replantejament del seu nom, tema sobre el qual no hi ha hagut consens. 

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. 
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Per ampliar la base social / civil de l'associació i disposar d'una majoria social ens cal 
buscar i integrar persones que defensin els valors federalistes i vegin l'Associació com a 
lloc de trobada. La nostra identitat és oberta i transversal, de forma que hem de 
formular i influenciar com grup de pressió a tot l'espectre polític democràtic i a la 
societat civil. De la mateixa forma hem d'entendre el federalisme com una forma 
d'entendre Europa i les relacions europees 

La nova realitat social i la nostra identitat ens obliguen a actuar, treballar i integrar a tots 
els sectors polítics democràtics i europeistes que defensin els principis federalistes. La 
defensa d'un nou Federalisme del segle XXI i promoure la unió en la diversitat, són les 
nostres identitats.  

 

2. Objectius i acció 

Moltes opinions coincideixen que cal disposar d'un programa o pla d'acció de 
l'Associació a dos nivells: per una banda la Junta directiva de l'Associació i per una altra 
en l'àmbit dels grups territorials. Un programa 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. 

Propostes específiques com a eixos estratègics" o "programàtics" revisables i adaptades 
a la realitat per donar respostes i influenciar a tots els sectors i entitats de la societat i 
als partits polítics. En aquest sentit es proposen diferents temes com: Guia del 
federalisme, establir el dia del federalisme, fer un “reconeixement” públic a una activitat 
o proposta federal; recollir propostes de constitucionalistes per una reforma federal de 
la Constitució Espanyola de 1978, reforma del Senat, un model federalista per Espanya, 
cogovernança, etc.  

Cercar solucions federals per les situacions que sorgeixen en el dia a dia i donar 
respostes sectorials tant a Espanya com a 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.  

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. Les posicions que no 
accepten ni el vell centralisme ni el sobiranisme són majoritàries. I el que és més 
important: aquest suport està molt estès entre totes les franges d'edat. Aquestes dades 
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ens posen de manifest que tenim moltes oportunitats 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 i les joves, El que cal és traduir aquests valors en propostes útils de cara 
a solucionar els problemes que tenim plantejats. 

Federalistes podria promoure un Centre d'Estudis de polítiques públiques federalistes 
com un “think-tank” del federalisme a Catalunya i a Espanya, i un espai de formació i 
capacitació política de lideratges. El federalisme s'exemplifica a Espanya en les 
organitzacions de coordinació territorial denominades federacions en el camp esportiu, 
sindical, econòmic, científiques, etc. Cal fer un treball de federalisme social per una 
societat més cooperativa. Donar batalla per a trencar l'hegemonia cultural populista i 
sobiranista, 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. Cal difondre aquestes idees i arribar als barris i a un activisme en la 
societat civil. Promoure una tasca de divulgació i educació incidint en 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. 

Tot i que no hem de tenir un programa de govern perquè no som un partit polític, si que 
hem de tenir propostes en els processos electorals dels diferents nivells de 
representació. Com a entitat podem actuar electoralment, no en el sentit de presentar-
nos a les eleccions, però, davant de cada procés electoral, fer públic una posició 
presentant les propostes des dels referents federalistes, com la visió federal del 
municipalisme, subsidiarietat i altres idees de gestió del govern des de la proximitat. 
Hem de promoure els governs locals com això: governs amb capacitat, recursos i 
autoritat per transformar i ressaltar aquells exemples que van en el camí que volem 
reforçar. Fa anys que el món local està en una mala posició. Al 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". 

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

Obrir-nos cap a altres col·lectius que creguin en els principis del federalisme per arribar 
a sectors més amplis a través d'un pla d'actuació que inclogui activitats de formació 
bàsiques, que en general manquen arreu, com: què vol dir democràcia, estat de dret, 
lleialtat, els mateixos principis del federalisme. 

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, 
la política lingüística en una Espanya Federal, etc. 

Treballar per l'acostament de persones joves a la nostra associació, organitzant debats 
transgeneracionals, al voltant dels campus universitaris de les principals universitats 
catalanes, i procurar la participació de joves i dones en el debat i fila zero o fer-los 
participar en la Conferència Ciutadana sobre el Futur d’Europa.  

Emfasitzar els valors del federalisme: cooperació, solidaritat, internacionalisme, 
fraternitat i equitat, que molt joves poden acceptar. Moltes ONG's i col·lectius solidaris 
en són testimonis. Però desconeixen la definició política d'aquests valors i, encara més, 
els són 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. 

Hauríem de poder editar un "Manual federalista" un compendi de conceptes bàsics per 
una distribució general. De la mateixa forma organitzar trobades de formació, per 
exemple una Escola d'Estiu i Jornades que ajudin a formar-nos políticament, en resum, 
tres idees, connectar, formar i també influir. Ens cal seguir amb la presentació de llibres, 
les tertúlies, conferències, calendari, rutes, i d'altres actes imaginatius, com podrien ser 
«esmorzars federalistes» que ens donin ressò mediàtic. Promoure la projecció del 
documental "Federal" en Instituts, Centres Cívics, Sindicats, etc. com a eina de difusió 
de l'ideari federalista. Es pot pensar en donar un premi o reconeixement anual a la millor 
actuació federal d’una persona o una institució.  

Intervenir via denúncia als mitjans de comunicació, i si el cas ho requereix, també 
judicialment, davant totes les accions o manifestacions contràries als principis 
federalistes. 



 

 

 

7 
 

 

3. Estructura i Organització 

L'associació, com a forma jurídica d'organització, s'aprecia idònia i adequada per a dur 
a terme els objectius que persegueix Federalistes d’Esquerres, en tant que agrupació 
voluntària i democràtica de persones, creada per a acomplir una activitat col·lectiva i 
estable, sense ànim de lucre ni cap dependència externa. 

L'associació es regeix pels seus estatuts que regula la funció de l'Assemblea dels socis/es, 
la Junta y la Permanent amb unes funcions definides y que potser s'hauran d'actualitzar 
d'acord amb els nous objectius i programació. 

Per un altre costat existeixen uns grups territorials de Federalistes d’Esquerres que han 
crescut els darrers anys i actualment estan funcionant a diferents indrets i amb una 
continuïtat desigual d'acord amb les seves possibilitats. Caldrà enfortir el seu  
funcionament i coordinació així com endegar plans d'implementació a territoris a on 
encara no hi estem presents amb especial atenció als Districtes i barris de Barcelona i a 
la regió Metropolitana. 

També es proposa estudiar constituir grups temàtics d'acord amb els objectius y la 
programació pels anys vinents ( Salut, educació, política lingüística, mediambiental, 
Europa, etc...) 

FED, com a membres tant de la UEF-Espanya com de la l’AEF, i amb una posició d’un cert 
pes i prestigi en ambdues, ha de fomentar la col·laboració activa entre aquestes  
organitzacions, cercant la confluència de plantejaments i la cooperació en l’acció, 
començant per la interconnexió de les agendes d’activitats. 

Mantenir el format en línia 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 en línia per mantenir simultàniament el format digital, cosa 
que ens permet accedir a més persones. 

 

4. Comunicació i presència digital a les xarxes socials 

Ens hem de plantejar una nova organització amb més presència als mitjans de 
comunicació. El paper d'un gabinet de comunicació que elabori i promogui una política 
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de comunicació és fonamental, hauria de disposar de mitjans suficients tant tècnics com 
humans en l'objectiu de crear, permanentment, opinió. 

Cal disposar d'un departament de comunicació suficient que disseny la forma d'arribar 
al gran públic o almenys al públic objectiu. Guanyar visibilitat i tenir més influència 
social, fa 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. Generant una xarxa que difongui els nostres missatges per tal que 
les nostres idees esdevinguin presents en l'espectre informatiu. Els socis i simpatitzants 
hem d'implicar-nos molt més en l´ús d'aquests mitjans. 

El contingut dels missatges ve determinat pels objectius estatutaris, però potser fora 
convenient disposar de criteris amb relació a la forma; clar, eficaç, comprensible, amb 
pocs sobreentesos, que es podria concretar en un llibre d'estil, o quelcom semblant. 

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. 

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. Mantenir el 
butlletí (newsletter) i ampliar la seva difusió. 

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. 

I hem de tenir en compte la fractura digital, perquè hi ha gent que es connecta i gent 
que no es connecta. 

Hauríem d'activar noves estratègies de comunicació a les xarxes socials d'acord amb un 
manual de màrqueting sobre comunicació en aquestes plataformes. Aquesta seria una 
manera d'incidir en els col·lectius de persones més joves, el compromís de les quals amb 
les idees federalistes és del tot imprescindible per al futur de l'associació. 

D'acord amb les especificitats de cada mitjà promoure missatges curts, vídeos, imatges, 
comunicats i referències als actes propis i d'altres a on coincidim. 
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Quant a la comunicació, cal canviar el model de comunicació, fer 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. 

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. 

En definitiva, després de pràcticament una dècada present en la societat i en el debat 
polític, Federalistes d’Esquerres inicia una nova etapa amb l’horitzó posat en l’ampliació 
d’aliances estratègiques a Catalunya, Espanya i Europa.  

Una obertura en l’activitat utilitzant les eines que la pandèmia ha posat sobre la taula i 
amb una organització millor estructurada a nivell organitzatiu, a nivell territorial i 
comunicativament per poder arribar i expandir el debat federal arreu. 


