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El 27 d'octubre, amb el lema Units per Catalunya, Ciutadans pel Canvi 

(CpC) signava amb el PSC un potent i ambiciós acord polític que 

representa la culminació d'un compromís polític i programàtic que CpC ha 

exercit a través d'una col·laboració parlamentària i de govern amb el 

socialisme català en la darrera dècada. 

 

Actualment, com mai, CpC és partidari d'oferir a la ciutadania una 

proposta política clara en l'àmbit social, econòmic i de construcció 

nacional, basada en tres eixos fonamentals de progrés: reforma federal 

de la Constitució, elaboració d'una llei electoral catalana i lluita per un 

model de cohesió social més robust. 

 

CpC i PSC compartim un relat de país i una idea de Catalunya que passa 

per teixir complicitats Catalunya endins i enfora. Davant l'espanyolisme 

més ranci o l'independentisme frívol, volem combatre, també, la més 

perillosa ambigüitat del concepte de sobiranisme, un terme que constata, 

per part d'alguns, la indefinició d'un model de país i la incapacitat de 

tenir una idea clara de la relació que ha de mantenir Catalunya amb 

Espanya i amb Europa. Reivindiquem que el dret a decidir inclou també la 

solució federal de l'Estat. És per això que conjuntament amb el 

socialisme català hem pactat defensar una reforma federal de la 

Constitució que des de Catalunya reivindiqui no només la reforma d'un 

Senat federal amb seu a Barcelona o la instauració permanent de la 

Conferència de Presidents; sinó que reconegui la cooficialitat del català 

en totes les institucions de l'Estat; incorpori la asimetria competencial 



entre comunitats federades derivada de les especificitats nacionals, 

culturals i lingüístiques; o blindi constitucionalment el model fiscal 

estatutari que és el que permet apropar les comunitats de règim comú a 

les comunitats de règim foral en termes fiscals finalistes per càpita. A 

altres opcions polítiques que defensen mimèticament el concert i quota 

basca, cal preguntar-los si en definitiva i de facto el que volen és la 

independència de Catalunya per via del trencament fiscal de l'Estat. Si 

fos així, exigim transparència en la defensa de les seves posicions. La 

nostra és una idea clara del federalisme que socialistes i CpC defensem 

per a Espanya: sense ambigüitats, realista, cohesionadora. 

 

Des de CpC apostem per una societat civil polititzada, defensem que la 

política no només s'ha de fer des de les institucions i creiem que el risc 

de l'anomenada desafecció política rau en el fet que aquesta es 

converteixi en l'embrió d'una despolitització creixent del nostre teixit 

social i civil. Des de CpC 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. Per això convenim amb el socialisme català la 

necessitat de defensar durant la propera legislatura l'aprovació d'una llei 

electoral pròpia que serveixi per apropar la ciutadania a la política que es 

fa des de les institucions. Som partidaris d'un acte encara pendent 

d'exercici de plena sobirania que és disposar d'una Llei Electoral Catalana 

que doni major capacitat de decisió als electors a través de llistes 

electorals desbloquejades amb vot preferent o circumscripcions 

uninominals, que garanteixi major proporcionalitat, que reflecteixi el nivell 

de participació en el resultat electoral o que articuli un control sobre el 

compliment de les promeses electorals. Aquesta és, per als socialistes i 

CpC, el millor antídot a la desafecció institucional: proximitat, 

transparència i retiment de comptes. 



 

Un tercer eix d'acord amb el socialisme català és el que fa referència a 

les polítiques de cohesió. En l'actual moment de crisi, no serveixen 

receptes liberals conservadores. Avui no volem més mercat; avui 

necessitem més Estat. Proposem 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 

que portem trenta anys construint. 

 

L'acord polític signat amb el PSC amb vista a la propera legislatura és un 

acord potent, valent i de llarg recorregut. Constata la voluntat de la 

nostra entitat de defensar un futur govern, amb president socialista, que 

consolidi el canvi real que ha significat que les esquerres governessin 

Catalunya els darrers set anys. Un canvi real que, en definitiva, segueixi 

unint el país en termes de cohesió social i nacional. 


