
JO DIC 'SÍ' A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA! 

Article de Jordi Carbonell, diputat al Parlament de Catalunya, publicat 

al diari Segre el 17/08/04. 

 

Catalunya ha identificat històricament Europa amb els més alts valors 

del progrés humà. Catalunya podem dir que històricament ha estat 

europeista. 

 

En les darreres setmanes, a més hem vist com el reconeixement de 

Catalunya i el català a Europa avançava com no ho havia fet mai. 

Així, el president Rodríguez Zapatero proposava sense embuts que 

els presidents autonòmics participin en els viatges internacionals del 

Govern espanyol i, significativament, el primer amb el president 

Maragall a França. El mateix podem dir de la participació de les 

comunitats autònomes a la presa de decisions en política europea i la 

participació directa en les delegacions a Brussel·les. I per acabar, el 

reconeixement del català com a llengua de la Constitució europea. 

 

Un primer pas, cal dir-ho, encara tímid però que ens permet avançar 

en un camí que sempre havíem tingut barrat. Ara, a més, amb un 

Govern espanyol que defensa el català com a llengua pròpia de tot 

l´Estat i que és el primer de defensar que si Europa reconeix el gaèlic 

caldrà que, per la lògica aplastant de 10 milions de catalanoparlants, 

el nostre idioma també sigui reconegut com a llengua oficial de la 

Unió Europea. 

 

Doncs, tots aquests passos que hem aconseguit en tan sols tres 

mesos sembla que siguin engrunes per a una part de l´arc 

parlamentari català i en especial per a Convergència Democràtica de 

Catalunya, que ha entrat en una perillosa deriva antieuropeista pròpia 

dels partits de l´extrema dreta europea o dels torys britànics. 



 

La Federació de CiU, després de 23 anys de governar el nostre país i 

de ser, en boca seva, “decisius a Madrid” al llarg de més de 10 anys, 

no havia aconseguit cap mena d´avenç en aquesta matèria i ara 

s´escandalitzen quan el peix al cove és obra de Zapatero i Maragall. 

 

Com que CiU segueix entestada a votar no a la Constitució europea 

(ho ha dit els seu portaveu Felip Puig), la gent de Convergència 

favorable a la Constitució, i més fidel a la trajectòria europeista 

d´aquest partit, fa campanya a través dels mitjans de comunicació. 

Una bona mostra d´això ha estat l´article de Miquel Roca publicat a 

La Vanguardia el 27 de juliol i que constitueix un clar exemple de 

coherència política. 

 

Davant d´aquest allau de despropòsits del partit que es pretenia com 

el pal de paller de Catalunya cal que els dirigents polítics, els 

representants socials, els col·lectius de tot ordre prenguin posició i 

afermin, com faig avui, un sí a la Constitució d´Europa, perquè 

aquest acte d´afirmació és un acte a favor de la pau, la llibertat i la 

justícia social. 

 

La Constitució consolida els valors en els quals s´ha fonamentat 

històricament la Unió. Els amplia incorporant els drets de les 

persones que pertanyen a una minoria i fixa la igualtat home dona 

com un valor comú de la societat europea. La Unió incorpora el text 

de la Carta dels Drets Fonamentals, potser el text més modern i 

ambiciós proclamat fins avui i que ens fa ciutadans de la Unió. 

 

La Constitució ratifica el compromís d´Europa amb la pau. Amplia els 

instruments de cooperació en les polítiques d´interior i justícia, dins 

de les seves fronteres però també en les relacions amb els altres 

estats. Vol oferir als seus ciutadans un espai de lliberta, seguretat i 



justícia. Actua també en l´àmbit de la immigració i la integració dels 

immigrants. Obre en pro d´un desenvolupament sostenible basat en 

un creixement econòmic equilibrat i en una economia social de 

mercat. Combat l´exclusió i la discriminació. Fomenta la cohesió 

econòmica, social i territorial i la solidaritat entre els estats membres. 

Respecta la diversitat cultural i lingüística i la preservació i el 

desenvolupament del patrimoni cultural. 

 

Per primera vegada la Unió diu en el seu text fonamental que, en els 

seus procediments, respectarà també l´autonomia local i estableix 

per primer cop la consulta no només als parlaments nacionals sinó 

també als parlaments regionals amb capacitats legislatives quan les 

seves competències puguin ser afectades per les accions de la Unió. 

Igualment, es reforça el Comitè de les Regions, al qual se li atorga la 

capacitat de recórrer davant del Tribunal de Justícia de la Unió. La 

generalització de la majoria qualificada davant de la unanimitat per 

prendre decisions, i el fet de considerar la codecisió com el 

procediment normal i no excepcional per a legislar són passos 

importants capa l´aprofundiment de la democràcia. 

 

La Constitució europea serà traduïda per primera vegada al català, i 

la versió catalana serà dipositada amb les altres i amb el mateix 

valor. Figura a més annex al text constitucional una declaració en 

virtut de la qual la Unió es compromet amb la diversitat cultural 

d´Europa i a tenir una especial atenció a les llengües. És una porta 

oberta que pot donar fruits immediats, com la incorporació del català, 

a l´empara d´aquesta declaració, en els programes europeus 

d´educació i cultura, i que ens permetrà seguir treballant pel ple 

reconeixement de la nostra llengua i el seu ús en la relació amb les 

institucions europees. 

 

Per tot això i molt més, jo dic sí a la Constitució europea. 



 


