
7.5. Moció del grup municipal PSC per un nou pacte constitucional que renovi 

les relacions de convivència entre Catalunya i Espanya     

 

Els catalans i les catalanes que volem construir un nou acord no preparem un 

referèndum de ruptura ni està en la nostra agenda política portar a la societat a la 

divisió i l’enfrontament. Els que volem seguir a Espanya, però en una Espanya 

diferent, fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i la resta de l’Estat. 

Som conscients que en aquest clima de tensió política al que s’ha sotmès la societat 

catalana durant els últims anys, parlar de la via de pacte com a solució no és un camí 

fàcil. Però, cada dia som més les persones que defensem aquesta via com a única 

solució política.  

En el camí del pacte estem els que ens hi oposem frontalment a dividir la societat, 

els que defensem que encara existeix un catalanisme majoritàriament obert i 

integrador, dialogant i pacifista, que rebutja tant l’immobilisme com les iniciatives 

unilaterals que  ignoren la legalitat.  

Catalunya necessita la Unió Europea per al seu ple desenvolupament com a país, per 

a la sortida de la crisi i per al desenvolupament econòmic i social de l’actual generació 

i de les futures. Per això, no concebem Catalunya fora de la Unió Europea, ni la Unió 

Europa sense Catalunya. És més, no ens podem permetre estar ni un sol dia fora 

d'Europa. Per això, cal alertar contra qualsevol procés unilateral, que suposi quedar 

fora del marc legal que preveu el Tractat de la Unió Europea per haver trencar l'Estat 

de Dret i Democràtic recollit a la Constitució espanyola, i que pugui provocar per tant, 

la nostra sortida de la Unió Europea. 

Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució. Ni 

beneficia Catalunya, ni  Espanya,  ni la nostra dimensió europea ni la nostra manera 

d’entendre el món. La nostra història ens demostra que la societat catalana funciona 

millor quan està unida, i per això apostem per preservar la unitat del poble de 

Catalunya. La solució no és que Catalunya marxi d'Espanya, sinó canviar Espanya. 

Avui tenim l’obligació de superar la situació creada per la sentència del Tribunal 

Constitucional de l’any 2010 que va alterar l’Estatut d’Autonomia  de Catalunya 

aprovat, tant pel Parlament de Catalunya com per les Corts Generals Espanyoles, i 

posteriorment referendat per la ciutadania catalana, alhora que volem donar un nou 

impuls a la modernització de l’Estat, i desitgem dotar d’un nou marc de convivència 

que pugui rebre el suport majoritari dels catalans i catalanes, i del conjunt de la 

ciutadania espanyola.  

Davant de l’actual situació política entre Catalunya i la resta d’Espanya considerem 

que: 

 

1.- La solució als problemes dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no consisteix 

en marxar d’Espanya, però tampoc en no fer res per canviar l'actual situació. La 

solució és el diàleg, la negociació i el pacte.  

 

2.- Hem de treballar per trencar el bloqueig forçat per dues posicions: l’immobilisme 

i la pulsió recentralitzadora, i la predisposició a la ruptura unilateral de la majoria 

d’escons parlamentaris independentistes que no es corresponen al sentiment 

majoritari dels vots emesos a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya.  

 

3.- Estem en un estat de dret. Un estat de dret que fa que les llibertats de la 

ciutadania siguin possibles i que es garanteixi el compliment de les normes legals de 

les quals ens hem dotat. Per aquest motiu, voler imposar unilateralment un 

referèndum per la independència no té avui cabuda en el nostre ordenament jurídic.  

 

4.- Per últim, volem remarcar la necessitat que els governs de la Generalitat i 

d’Espanya reverteixin la dinàmica de relacions conflictives i la substitueixin per una 

fase de distensió, començant per la negociació de solucions concretes a problemes 

que es van enquistant: una elevada conflictivitat competencial; un model de 

finançament que apliqui el principi d’ordinalitat i el Consorci Tributari, així com la 



resta d’elements continguts en l’Estatut votat pels catalans i les catalanes; el 

compromís inversor de l’Estat en qüestions crucials com el servei de Rodalies i el 

Corredor Mediterrani; la cooperació en matèria cultural i lingüística que, en primer 

lloc, implica la renúncia per part del govern d’Espanya a utilitzar la LOMCE com a 

instrument per erosionar la immersió lingüística; el desenvolupament estatutari; la 

recuperació d’elements d’autogovern erosionats per la Sentència del Tribunal 

Constitucional a partir de la modificació de la legislació estatal corresponent; i el 

treball conjunt sobre les 46 qüestions plantejades pel president Puigdemont, 

conscients que la discrepància sobre el referèndum aconsella aparcar aquesta 

qüestió.  

 

Volem evitar un procés de confrontació que produeixi la fractura de la societat 

catalana, i volem obrir un nou pacte entre Catalunya i la resta d’Espanya. Per  

aquest motiu el ple de Santa Eulàlia de Ronçana, reivindica un nou pacte que 

desemboqui en una reforma de la Constitució i que passa per:  

 

1.- La necessitat d’obrir el marc per una reforma constitucional que transformi 

Espanya en un Estat federal, que blindi els drets socials, que augmenti la qualitat de 

la democràcia, que incorpori el compromís europeu d’Espanya, i que pugui servir com 

a catalitzador del pacte polític que resolgui l’encaix entre Catalunya i la resta 

d’Espanya. Aquesta reforma culminarà en un referèndum sobre l’acord amb garanties 

democràtiques i que interpel·li a tothom. 

 

2.- El compromís d’aquest municipi en la defensa de les institucions catalanes i de 

l’autogovern de Catalunya, de la via del diàleg, la negociació i el pacte. 

 

3.- El reconeixement de Catalunya com a nació, amb la seva llengua, identitat, 

història, tradicions, dret i cultura propis. 

 

4.- El reconeixement d’Espanya com una nació de nacions que s’enorgulleixi de la 

diversitat cultural i lingüística.  Volem una Espanya que reconegui també com a 

llengües pròpies,  i com a patrimoni cultural de tota la humanitat, a més del castellà, 

el gallec, el basc, el català i l’aranès. 

 

5.- La reforma del Senat. La cambra territorial ha de ser la clara representació dels 

diferents governs territorials, la veu dels diferents territoris. 

 

6.- Un repartiment competencial que no doni lloc a conflictes i es basi en un principi 

de lleialtat i de cooperació. 

 

7.- El blindatge de les competències exclusives per a Catalunya en matèria de 

llengua, cultura i ensenyament, així com una defensa plena del model d’immersió 

lingüística com a eina de construcció d’una societat plenament bilingüe.  

 

8.- Un finançament autonòmic solidari però també equitatiu, que tingui en compte 

les necessitats dels municipis i el conjunt de les administracions locals. El 

municipalisme constitueix una de les bases del desenvolupament social i polític de 

Catalunya que cal defensar i ampliar. 

 

9.- La reafirmació de l’Estat del Benestar, la transparència, la lluita contra la 

corrupció, la reforma de la llei electoral, la millora en matèria d’infraestructures i 

l’eficiència de l’administració. 

 

10.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya i als seus grups parlamentaris, a les entitats municipalistes catalanes i a 

l’estatal, al govern d’Espanya i als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles i a 

totes les entitats del nostre municipi, així com la seva publicació al web municipal. 


