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El trencament de la comissió que treballava la ponència conjunta per 

tenir la primera llei electoral de Catalunya, des de l'Estatut de 1978, 

havia obert un bri d'esperança ciutadana. Ningú podia creure que sent 

l'únic país del món amb Parlament i sense llei electoral pròpia des de fa 

trenta anys, els nostres partits polítics, que al final van retornar a 

l'informe dels experts que ells mateixos havien escollit, no hagin pogut 

trobar un comú denominador precisament per demostrar en la pràctica 

que estan per l'autogovern de tot Catalunya, no pels interessos de 

partit. 

 

Les declaracions més sorprenents i enganyoses de cara a l'opinió pública 

m'han semblat les de CiU, que parla de defensar el territori, quan 

l'informe dels experts no retoca en cap dels casos la representació de 

Lleida, Tarragona i Girona, però en canvi dóna una representació més 

proporcional a Barcelona. O és que per CiU, Barcelona província, amb Vic, 

Berga i Manresa i l'àrea metropolitana de Barcelona, no són territori 

català? 

 

Crec que seria mes honest per a Catalunya que diguessin amb més 

claredat que volen continuar amb els privilegis electorals que els dóna 

mantenir un estat de transició amb una no-llei des de 1978, que dimana 



d'una disposició addicional transitòria pactada amb el senyor Martín Villa i 

a la qual encara estem donant suport. Mentir a la ciutadania o donar 

arguments falsos o demagògics és voler continuar tenint súbdits i no 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

Les més de 90.000 signatures de persones que han donat suport a la 

proposta de llei electoral catalana, que ha presentat la comissió 

promotora de Ciutadans pel Canvi, ja són al Parlament, i han estat 

acceptades aquesta setmana passada per la Comissió Electoral, que va 

felicitar la comissió promotora per l'èxit que ha suposat recollir 

signatures per un tema polític que semblava interessar només grups 

petits de ciutadania activa i que ha pogut convèncer desenes de milers 

de persones dels beneficis que uns diputats més propers als territoris i 

als sectors suposarien per millorar les polítiques públiques, les lleis i el 

control al govern. 

 

La iniciativa legislativa popular queda viva, encara que s'ha desfet la 

ponència, i encara que demanem una vegada més al grup de 

Convergència i Unió que s'ho repensi abans de dir que no definitivament, 

ja que la defensa del territori no és cap argument, perquè la 

responsabilitat de qui estima un país és pensar en els drets de totes les 

persones d'un país, no només d'una part, abandonant i penalitzant l'altra. 

 

Els drets electorals 

 

La llei que proposem defensa en primer lloc els drets electorals dels 

ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com ha dit el professor Jordi Capo. 

Precisament es va basar en l'informe dels experts que ja propugnaven el 

vot preferent cap a les persones de les llistes que ens mereixen més 



confiança, les llistes desbloquejades que ens permeten una major 

proximitat amb els nostres representants i un lligam més proper del 

diputat o diputada amb la ciutadania. Lligam per escoltar les seves 

demandes i lligam per poder exercir la pedagogia política per acostar la 

ciutadania a les lleis. El dret electoral al valor més igual possible del vot 

de dones i homes, respectant el dret a tenir representants dels territoris 

menys poblats. 

 

Retornar la responsabilitat a la ciutadania, que se separa de la política 

quan la seva participació és inútil, passa pel reconeixement dels drets 

republicans de ciutadania, a ser informat i a participar en les decisions de 

les polítiques públiques. Si el vot de la ciutadania es torna útil i necessari, 

es retorna la responsabilitat als ciutadans. La responsabilitat que ha 

estat robada per anys de polítiques paternalistes, que deien que els 

estats i governs ho podrien arreglar tot. 

 

Encara hi som a temps, de donar-nos una llei que ja tenen tots els altres 

països amb Parlament propi, com ha dit el president Montilla; encara hi 

som a temps, ja que tot depèn de la voluntat política dels nostres 

representants, dels nostres partits. No es pot parlar amb boca grossa 

que es defensa Catalunya i amb els fets defensar els interessos 

electorals. Per Catalunya necessitem la generositat de tots els partits 

polítics i una ciutadania activa que no pari fins aconseguir els seus drets. 

Precisament per Catalunya i per la pròpia dignitat. 

 


