
Voldria aprofitar aquest espai per aclarir un aspecte que es 
va retreure en el darrer plenari del nostre Ajuntament al qual, 
volgudament, no vaig donar resposta, perquè vaig entendre 
que podia representar una interferència partidista que podia 
malmetre un objectiu comú si es plantejava en aquell moment 
com una proposta de partit. 

Cal que entre tots es trobi el camí, es plantegin les 
premisses i després, tenint en compte, lògicament, els postu
lats de tots i cadascun dels integrants, es faci una proposta 
assumible i defensable per tots. Aquest és el carni que cal 
seguir quan es vol avançar en temes tan cabdals com el futur 
polític del nostre pafs. 

La qüestió plantejada i no contestada, que crec que des 
d'aquest marc públic d'opinió sí que és un lloc per plantejar-lo 
com a opció personal, de grup o de partit, és el tema del 
FEDERALISME, anunciat, proposat i no elevat a nivell insititu
cional; aquest últim, fet que se'ns volia retreure. 
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Estat de les Autonomies, que es mostra clarament insatisfac
tori pel funcionament racional d'Espanya, amb un respecte 
mutu i de col.laboració entre tot els pobles que configuren 
l'Estat, va plantejar uns postulats que entenem podrien ser 
vàlids i que donaran resposta a les aspiracions d'un major nivell 
d'autogovern polftic. 

Entenc, però, que hauria de resultar obvi que la millor 
manera d'assolir uns resultats positius és que un postulat sigui 
assumit i volgut pel conjunt de les forces polítiques i de la 
ciutadania, és per això que, sense el desig de provocar 
situacions de confrontació que per pura (mala entesa) estratè
gia polftica pot motivar el rebuig de la proposta El que s'ha fet 

i es vol fer és madurar la proposta i mantenir l'oferta perquè tots 
ens la fem nostra i la defensem com un valor positiu. 

El pas que els socialistes vam fer, perquè calia fer-lo pel 
bon fi del projecte, és aconseguir que tots els socialistes de 
l'Estat acceptessin la proposta com un projecte de futur per a 
aquest pafs. Fou aquest un fet assolit en l'últim congrés del 
Partit Socialista Obrer Espanyol. 

Bé, però, si realment volem avançar en aquest projecte, 
que, n'estem convençuts, repercutiria de manera molt positiva 
en els anhels de tots els catalans per aconseguir més capacitat 
d'autogovern, cal que, de manera franca, les altres forces 
polítiques vulg,uin treballar conjuntament en aquest sentit, per 
aconseguir l'objectiu comú. Altrament, i cosa que no s'ha fet 
fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya, conjuntament 
amb els Socialistes de tot l'Estat, quan ho consideri oportú, ho 
haurà de plantejar com a proposta electoral i, si rep el suport 
majoritari dels ciutadans, portar-ho a la pràctica proposant 
l'adequació legislativa que sigui necessària per fer-ho realitat. 


