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DRETS DE CIUTADANIA 
12 / febrer / 2005  -  Sabadell 

 

 

DECLARACIÓ DELS DRETS DE L’HOME I DEL CIUTADÀ (França, 1789): “Tota societat en què la garantia de 

drets no estigui assegurada, ni la separació dels poders determinada, no té Constitució” (Article 16). 

 

QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

� El Títol II de la Constitució consagra els Drets Fonamentals i la ciutadania europea. 

 

� Què significa això? La integració de la Carta dels Drets Fonamentals a la Constitució europea 

(aprovada al Consell Europeu de Niça de 2000) i l’adhesió al Conveni Europeu per a la Protecció 

dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, significa que la Unió i totes les seves institucions 

estaran jurídicament obligades a garantir que en tots els seus àmbits de competència els drets 

fonamentals no només es respectin, sinó que també es fomentin activament. És a dir, prenen un 

caràcter jurídic per les institucions europees i pels seus membres. 

 

� I què diu la Carta? La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea proclama cinc àmbits de 

drets —la dignitat, les llibertats, la igualtat, la solidaritat i la ciutadania— i institueix els drets polítics 

específics de la ciutadania europea, així com els drets econòmics i socials (Part II de la Constitució).  

 

� El Preàmbul de la Carta diu: “En instituir la ciutadania europea i crear un espai de llibertat, seguretat i 

justícia, la Unió situa la persona en el centre de la seva actuació”. 

 

� La Carta també reconeix els drets socials, i aquesta és una de les principals innovacions de la 

Constitució.  

 

� Per exemple: La Unió reconeix i respecta el dret d’accés a les prestacions de la seguretat social i 

als serveis socials, assegurant una protecció en casos com la maternitat, la malaltia, els accidents 

laborals, la dependència o vellesa, així com en cas de pèrdua de lloc de treball, segons les regles 

establertes pel dret de la Unió i les legislacions i pràctiques nacionals (Article II-94). 

 

� El Títol II de la Constitució també afirma els drets que es desprenen de la ciutadania europea: Dret 

de lliure circulació i de lliure residència; de vot i elegibilitat a les eleccions al Parlament Europeu i a les 

eleccions municipals en l’estat membre on es resideix; protecció diplomàtica per a les autoritats de tot 

estat membre; dret de petició al Parlament Europeu; dret al recurs al Defensor del Poble europeu, i dret 

a l’accés a totes les institucions de la Unió. Els drets del ciutadà europeu són, essencialment, drets 

polítics i administratius. 
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� Tota persona que tingui la nacionalitat d’un Estat membre posseeix la ciutadania de la Unió, que 

s’afegeix a la ciutadania nacional sense substituir-la (Article I-10). 

 

� La Carta reconeix també el dret d’iniciativa legislativa popular i apunta directament a afavorir 

l’organització de moviments i partits a escala europea, ja que es requereix almenys un milió de vots que 

representin un nombre significatiu d’estats membres (Article I-47). 

 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

 

ESPANYA 

� S’ha fet realitat el compromís d’avançar cap a l’”Espanya plural”. Pels socialistes catalans, el canvi 

a Espanya volia i vol dir fer possible una Espanya més oberta i plural, orgullosa de la seva 

diversitat. Una Espanya que concebi la seva pluralitat com a font d’oportunitats i progrés i no com a 

causa d’incerteses i maldecaps. 

 

� Avui podem afirmar que després de vuit anys de regressió en la pluralitat de l’Estat protagonitzats 

pel PP amb el suport de CiU, el Govern socialista ha obert una nova etapa, de canvi, amb fets, 

mesures i realitzacions, per a convertir en realitat plural política i jurídica la plural realitat social i cultural 

dels pobles d’Espanya. 

 

� Compromís de reformar la Constitució espanyola. 

 

� Reforma dels Estatuts d’Autonomia: Avui, el Govern socialista assumeix les diferents reformes 

estatutàries com a una oportunitat per millorar el nostre país i no com una amenaça que cal 

combatre. Per això, el Govern de Zapatero ha reiterat que possibilitarà les reformes estatutàries que es 

plantegin d’acord amb la Constitució i estiguin recolzades amb un alt grau de consens democràtic.  

 

� Conferència de Presidents Autonòmics: Amb la creació d’aquest nou espai institucional es dóna un 

significatiu pas en la consideració de les diferents Comunitats Autònomes com a veritables institucions 

de l’Estat, així com en l’impuls de mecanismes de cooperació per a afrontar, a través del diàleg i 

l’acord, reptes comuns que necessiten respostes compartides. 

 

� Reactivació de les Comissions Mixtes de Transferències, que no es reunia ni acordava cap traspàs 

a Catalunya des de maig de l’any 2001, i de les Comissions Bilaterals de Cooperació. També hi ha 

hagut una retirada de recursos d’inconstitucionalitat i de conflictes de competències davant el 

Tribunal Constitucional i la reactivació de les Conferències Sectorials. 
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CATALUNYA 

� Les forces polítiques de Catalunya han establert un “full de ruta” propi per reformar l’Estatut. Amb un 

procediment que pretén aconseguir el màxim acord a Catalunya, utilitzant els mecanismes 

estatutaris i constitucionals, tal com estan previstos i renovant el pacte de Catalunya amb Espanya 

que suposa l’Estatut.   

 

� L’Estatut i el finançament no són una finalitat en si mateixos;  són instruments –els més importants 

sens dubte-  per millorar les polítiques substantives i les estratègies que defineixen què i com serà 

Catalunya d’aquí a 25 anys.  

 

� L’Estatut per a què? L’Estatut, a més d’assegurar-nos la convivència cívica, ha de ser un instrument 

jurídic i institucional per autogovernar-nos millor, per dur a terme millors polítiques econòmiques, 

socials, educatives, sanitàries, territorials i culturals. I si no, no farà servei. No haurà acomplert el seu 

objectiu. L’Estatut també per a renovar el pacte d’interdependència entre Catalunya i Espanya (i ara 

amb Europa).  

 

� Quin és el nostre objectiu? Fer efectius els drets individuals i socials bàsics (educació, salut i 

benestar), la incorporació de nous drets socials i ecològics o ambientals, i la preocupació pels drets 

nacionals i la laïcitat, amb uns serveis de qualitat, prestats de manera pròxima i de manera 

eficient. Posar davant de tot els drets de les persones.  

 

� El nostre model de reforma de l’Estatut vol singularitzar-se tant pel consens, en la forma, com pel 

seu contingut social. És evident que, en aquest sentit, l’any 2005 serà l’any de l’Estatut. 

 

 

PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� Per primer cop serem ciutadans europeus. 

 

� Els socialistes sempre havíem volgut estar a Europa. Europa era i és la llibertat, el progrés, la cohesió 

social. Ara diem SÍ perquè som Europa. Volem votar també a favor de la Constitució en nom dels 

que sempre van voler que arribés el moment de prendre aquesta decisió: la d’esdevenir finalment 

ciutadans d’Europa. 

 

� Estem pel SÍ pels drets que es reconeixen en la Constitució. Només cal llegir l’article I-2 sobre els 

Valors de la Unió: “La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la 

democràcia, la igualtat, l’estat de dret i el respecte als drets humans, incloent-hi els drets de les 

persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat 

caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre 

dones i homes”.  
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� La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió és la viva expressió d’una Europa que no és només un 

espai de llibertats de contingut predominantment econòmic, sinó també un espai de convivència 

fundat sobre “els valors universals dels drets inviolables e inalienables de la persona” que són la 

dignitat, la llibertat, la igualtat i la solidaritat. 

 

� Estem pel SÍ pels drets socials que es reconeixen per primer cop en un Tractat europeu. Per això la 

Constitució compta amb el suport dels sindicats europeus. 

 

� Diuen que la Constitució presenta un dèficit democràtic, però amaguen que es redueix molt en 

comparació amb la situació actual i que assenyala maneres de seguir reduint-lo en el futur. 

 

� Diuen que la Constitució és neoliberal, però amaguen el reconeixement dels drets socials i el suport 

dels sindicats. 

 

� Per tot això, podem concloure que la Unió Europea no és només una Unió d’Estats, sinó també, i 

principalment, una Unió de ciutadans amb un destí comú, basat en el respecte de la dignitat, la 

llibertat, la igualtat i la solidaritat. 

 

� Estem pel SÍ perquè som Europa i volem esdevenir veritables ciutadans d’Europa, amb drets 

reconeguts com a ciutadans europeus. 

 

� El proper 20 de febrer podem ratificar el nostre compromís europeista votant SÍ a la Constitució 

que enforteix la unió política, el dinamisme econòmic i la cohesió social dels pobles d’Europa. Aprovant 

aquesta Constitució afirmarem la nostra voluntat d’esdevenir ciutadans i ciutadanes d’Europa. 

 
 
 

 

Dia:   12 de febrer de 2005 a les 12.00 hores 

Lloc:   Mercat Central de Sabadell  

Plaça del mercat s/n 

Sabadell   

Oradors: Manuel Bustos, alcalde de Sabadell 

  José Montilla, primer secretari del PSC 

 

 
 
 
 
 

 

FITXA DRETS DE CIUTADANIA 
Secretaria de Política Europea i Internacional 


