Intel·lectuals espanyols volen una Constitució
federalista
FIDEL MASREAL
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 12.12.08

La Fundació Catalunya Segle XXI, impulsada per persones pròximes a
Pasqual Maragall, va fer pública ahir a Madrid una proposta de reforma de
la Constitució que pretén fer d'Espanya un Estat federal. El document
planteja una modificació constitucional per reconèixer les diverses
identitats, garantir "la plena igualtat de les llengües oficials" de l'Estat,
poder convertir el Senat en una cambra territorial multilateral i "fer
efectiva l'autonomia financera i la coresponsabilitat fiscal dels diferents
nivells de govern", pel que fa a finançament.

Entre els firmants del document hi ha el notari Juan-José López Burniol,
els escriptors gallecs Suso de Toro i Manuel Rivas i el sociòleg Enrique Gil
Calvo. La proposta es va presentar en un acte públic al centre cultural
Blanquerna de la Generalitat, en el qual van intervenir, a més de Burniol,
la presidenta de la fundació i exdiputada del PSC-Ciutadans pel Canvi,
Carme Valls, els catedràtics Ramón Maíz i Joan Romero, i també
l'investigador Luis Moreno Fernández.

Burniol va justificar la modificació constitucional en la necessitat d'aclarir
el "galimaties inextricable" en el qual s'ha convertit el model d'Estat
després de les últimes reformes estatutàries. A més va alertar que
l'alternativa

al

model

federal

en

el

l'autodeterminació a través de referèndum.

futur

pot

ser

la

via

de

PER LA COOPERACIÓ
La tesi d'aquest col·lectiu és que no existeix un model d'Estat definit i
és necessari fomentar els mecanismes de cooperació entre les diferents
administracions, enfront de la polarització política que es produeix entre
aquestes. La proposta de canvi constitucional vol evitar les relacions
bilaterals entre l'administració central i les comunitats autònomes.

Els intervinents també van criticar l'enfrontament entre el nacionalisme
espanyol, per un costat, i el català, gallec i basc, per l'altre. A l'acte
d'ahir hi van assistir unes 30 persones. L'única presència de l'àmbit
polític entre el públic va ser la del diputat socialista per Granada, José
Antonio Pérez Tapias, del corrent crític Esquerra Socialista.

La Fundació Catalunya Segle XXI pretén substituir el concepte "Catalunya
proposa" de l'expresident Pasqual Maragall per una iniciativa que sorgeixi
des de diversos punts d'Espanya, tot i que els seus impulsors són
conscients que ni el Govern ni el PP tenen com a prioritat la reforma de
la Constitució.

