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SIGNATURA DE L’ACORD POLÍTIC ENTRE EL PSC I CIUTADANS PEL CANVI 
 
Discurs d’Àlvar Roda, President de CpC 
Ateneu Barcelonès, 27/10/2010 
 
 
Bona tarda a totes i tots, 
 
L’Ateneu Barcelonès és un dels molts espais de Catalunya on la discussió i l’enyorada tertúlia 
ciutadana han forjat tota una bella història de personatges preocupats per les idees i la 
cultura nacional catalana. 
 
Estem aquí per formalitzar un acord que considerem de gran valor polític i programàtic. Un 
acord que ens satisfà àmpliament perquè les nostres propostes ideològiques han tingut un 
alt acolliment per part dels nostres companys de viatge, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC). De fet, aquest Acord que avui signem és, probablement, el més 
potent i ambiciós de tots els que hem fet amb el PSC des de la creació de 
Ciutadans pel Canvi. És cert que, per primer cop, no contempla la coalició electoral. No 
obstant, i precisament per això, des de CpC vam considerar que era clau ser agosarats en el 
plantejament de propostes de contingut programàtic. El resultat és que el PSC ha acceptat i 
incorporat el 90-95% de les propostes de CpC. 
 
CpC té entre les seves finalitats principals treballar en pro d’un canvi profund en les formes 
de governar i de fer política. De manera especial, ens proposem l’enfortiment d’una 
democràcia plenament participativa amb institucions properes i obertes al màxim a la 
ciutadania i a les seves organitzacions. 
 
La col·laboració política i institucional de CpC amb el PSC durant més de 10 anys ha permès 
un avenç rellevant del benestar de la nostra societat, a través del projecte compartit per 
ambdues organitzacions. Per aquest motiu, i en el context actual, creiem més que mai que 
ara és necessari continuar desenvolupant amb lleialtat aquest projecte del socialisme 
catalanista.  
 
El temps passa de pressa i han succeït moltes i molt bones complicitats de CpC amb el PSC 
al llarg d’aquests set anys de governs d’esquerres. Els nostres diputats i diputades han 
aportat qualitat i valor en el treball dins del grup parlamentari Socialistes-Ciutadans pel 
Canvi, enriquint les diverses sensibilitats. Per això hem estat capaços de discutir i aprovar 
conjuntament lleis transcendentals per al país, des dels  valors de l’esquerra i compromesos 
amb els ideals del socialisme català; a favor de la justícia social i dels drets de ciutadania i 
contra les desigualtats. 
 
La visió, intuïció i valentia d’un dels grans polítics d’aquest país i President de la Generalitat, 
Pasqual Maragall, inventant i creant Ciutadans pel Canvi, va fer possible trencar l’hegemonia 
dels partits de dretes, que havia governat durant 23 anys la Catalunya democràtica, després 
d’un silenci molt trist i molt llarg.   
 
Ara necessitem un projecte clar d’esquerres, socialista i catalanista. Que il·lusioni. 
Que convenci. Que mobilitzi. Això només ho pot liderar el Partit dels Socialistes de Catalunya, 
encapçalat per José Montilla. Ell i el seu equip han defensat amb vehemència i sense por, 
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davant de tothom, el nostre Estatut i per aquest motiu han estat injustament criticats i 
tractats sense massa contemplacions per una dreta espanyola i, no ho oblidem, també per 
una dreta catalana que s’ha omplert la boca de nacionalisme sense tenir un model de país 
definit.  
 
Tant el PSC com CpC apostem per un model de cohesió, que teixeix complicitats 
entre Catalunya i Espanya i que és el model que la majoria de ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya volem, enfront de l’espanyolisme més ranci i de l’independentisme massa frívol, ja 
que alguns partits, sota el concepte “sobiranisme”, volen amagar la indefinició d’un model de 
país i la incapacitat de tenir una idea de relació amb Espanya i amb Europa. 
   
El nostre President ha estat capaç de governar amb tres sensibilitats polítiques, respectant el 
pluralisme democràtic i els compromisos que en el seu dia es varen pactar. No podem fer 
altra cosa que posar en valor totes aquelles polítiques que s’han fet bé, que són moltes. I ha 
fet bé marcant lideratge en el territori del PSC per aquestes properes eleccions, sense 
desmerèixer en absolut la feina feta dels dos governs d’esquerres. 
  
Catalunya es mereix valentia política, i no tants salvadors de la pàtria. 
 
Nosaltres, CpC, no som un partit polític; som una associació cívico-política amb criteri polític i 
amb unes clares opcions ideològiques. Creiem i defensem la implicació activa de la 
ciutadania en la política i per això volem influir, amb compromís i responsabilitat, 
en les decisions d’aquest país.  
 
L’Acord contempla bàsicament 3 capítols d’aportacions programàtiques, que es deriven de 
les campanyes que CpC ha estat treballant i desenvolupant en els darrers anys: La promoció 
de la participació ciutadana i la transparència, el federalisme i drets de ciutadania i polítiques 
socials. 
 
L’aportació de CpC amb la Via Federal, que hem treballat durant aquests anys, ha estat una 
proposta clara per fer de l’encaix d’Espanya amb Catalunya i de Catalunya amb l’Espanya 
moderna, una de les bases del nostre ideari polític. 
 
Estem aquí a l’Ateneu, d’on varen sortir en el passat discussions i idees del més alt contingut 
federalista, i per tant, amb la modèstia i humilitat que ens pertoca, hem contribuït a què els 
valors d’aquesta manera d’organitzar els Estats puguin també ser atesos dins d’aquest Acord 
que avui signem amb el PSC.  
 
CpC hem estat els impulsors de la Iniciativa Legislativa Popular Per una Llei electoral de 
Catalunya, per a la qual varem ser capaços de mobilitzar quasi 100.000 ciutadans i 
ciutadanes. I aquesta és una de les raons que demostra la necessitat d’explorar altres 
maneres de fer política. Des de CpC celebrem que aquest acord certifiqui el 
compromís del PSC a donar suport al Parlament a l’aprovació d’una Llei electoral 
de Catalunya i, a més, el vot favorable del Grup parlamentari del PSC a la ILP 
quan aquesta sigui sotmesa al debat de totalitat. 
 
Creiem que el legítim dret a decidir no inclou exclusivament la dicotomia sobre si Catalunya 
ha de ser o no independent. Nosaltres obrim una tercera opció: la Via Federal. Dret a 
decidir significa, també, haver decidit dotar-nos d’un Parlament. Hem decidit tenir la 
Generalitat; hem decidit tenir uns ajuntaments i hem decidit organitzar-nos per ser una 
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societat civil rica en continguts, idees i cultura. Amb els 150 anys d’existència, l’Ateneu 
Barcelonès n’és un bon exemple. Per tant, Espanya ens haurà d’escoltar i decidir si cal 
apostar per un model federal de l’Estat, a través d’una reforma constitucional de caràcter 
plenament federal. L’Acord que hem firmat incideix també en aquest punt i 
especifica que la reforma constitucional ha d’incorporar la configuració federal de 
l’Estat, el reconeixement nacional, la co-oficilitat del català a l’Estat, la reforma del Senat i 
la instauració estable de la Conferència de Presidents, l’aplicació del principi de subsidiarietat 
i el reconeixement constitucional de l’asimetria competencial, el federalisme fiscal, una 
Justícia federal, el pas cap a un model d’infraestructures en xarxa i amb descentralització de 
les seus de les institucions de l’Estat Federal.  
  
També contemplem dins d’aquest Acord l’articulació de polítiques que potenciïn la 
participació ciutadana, amb un èmfasi especial en les polítiques de proximitat dels 
governs locals, així com promoure i fomentar el rendiment de comptes, impulsant 
instruments d’”auditoria popular”.  
 
Així mateix, des de CpC volem remarcar, en l’actual moment de crisi, el capítol de 
l’Acord destinat als drets de ciutadania i polítiques socials: cal una reflexió sobre la 
proposta de la Renda Bàsica de ciutadania, i la inevitable reforma fiscal, fomentant una 
política fiscal progressista que tingui com a objectius la redistribució de la renda i de la 
riquesa, l’equitat en la contribució fiscal i la consolidació dels serveis públics, que són la 
columna vertebral de l’Estat del Benestar, així com la potenciació de polítiques 
mediambientals que permetin introduir aspectes del creixement o decreixement sostenibles i 
polítiques actives i realment compromeses amb el foment de la pau i els Drets Humans. 
 
Estem en el bell mig d’una de les institucions més sòlides de Catalunya, i d’una llarga tradició 
catalanista, que aglutina persones amb un interès comú per la nostra cultura i la nostra 
llengua. Una entitat de referència pel seu alt contingut intel·lectual i que ha donat, amb el 
seu treball i compromís, personalitat pròpia a Catalunya.  
 
La nostra llengua és el bé més preuat per a la cultura catalana i el PSC ha estat curós, 
respectuós i defensor d’aquesta riquesa que agermana a tots els partits catalans.  
La llengua, més enllà de ser cultura en sí mateixa, és un gran mitjà per fer cultura. Per tant, 
necessitem gent que la utilitzi quotidianament per la feina, per les idees, per fer literatura, 
per la poesia, la prosa, l’assaig, la novel·la, per fer les traduccions d’altres idiomes i en 
definitiva per no perdre el temps en rètols lluminosos que només enlluernen a qui els vol 
utilitzar com a reclam polític. 
 
En definitiva, aquest Acord satisfà plenament a Ciutadans pel Canvi perquè és 
potent, valent i profund: ens compromet als signants a treballar activament en la 
concreció d’una llei electoral pròpia de Catalunya; defensar obertament una reforma 
Constitucional en clau federal amb, entre altres bases, el reconeixement plurinacional i 
l’asimetria competencial; i, pel que fa a les polítiques socials, el foment d’una política fiscal 
progressista i equitativa.  
 
Per això volem escenificar amb aquesta signatura un compromís lleial amb el PSC, 
sense hipotecar les nostres conviccions, que van mes enllà de la diferència identitària, amb 
un discurs social i valent que permeti a aquest país estar dirigit a partir del 28 de Novembre 
per un equip de dones i homes amb un compromís ideològic amb el socialisme catalanista i 
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democràtic i que porta com a nom i com a cap visible al President de la Generalitat, José 
Montilla.  
 
Quan se'ns diu que una realitat és "molt complexa", hem d'evitar que el fet de constatar-ho 
ens inhibeixi, que no sigui una excusa per no fer res.  
 
Finalment, vull agrair al President de l’Ateneu, el Sr Oriol Bohigas, i al seu vicepresident 
primer Ferran Mascarell, i a tota la Junta Directiva, l’amabilitat i facilitats donades per ser 
aixopluc de la firma d’aquest Acord entre el PSC i CpC, que té per si mateix una gran 
significació cívica i ciutadana. 
 
 
 
Visca el Socialisme  
I Visca Catalunya   
  
 
 
Àlvar Roda 
President de CpC   
 
 
Barcelona, 27 d’octubre del 2010 


