
LA CONSTITUCIO EUROPEA COM A REFERENT D’UNA 
EUROPA UNIDA I DEMOCRÀTICA 

 
 
Europa es configura avui com a espai de pau amb la construcció de la Unió Europea, que 
ha de ser la solució a aquells conflictes que es puguin plantejar entre les diferents cultures i 
pobles que integren el territori europeu. Es configura també com un espai de llibertat, de 
progrés social i de convivència basat en la diversitat dels seus ciutadans, cultures i 
pobles, unida en la diversitat (premisa del tractat Constitucional), expressant els valors de 
la democràcia política, econòmica i social, fonamentada en la persona, l’Estat de Dret i el valor 
del diàleg i la raó.  
 
Cal valorar aquest Tractat Constitucional que serà sotmès a aprovació per referèndum 
dels ciutadans des de l’òptica d’avançar en el camí que aprofundeix en aquesta Europa i 
en el que representa per a la garantia de la defensa dels seus valors. La Constitució ha de 
ser doncs jutjada pel que aporta a la construcció de la Unió europea i els seus valors, i no en 
funció de factors que depenen estrictament de les polítiques internes dels països que en 
formen part.  
 
I és des d’aquesta perspectiva que aquest document aporta DEU RAONS perquè la 
Constitució europea sigui àmpliament recolzada tot i les reflexions crítiques que alguns 
podem expressar i que han d’ajudar a avançar en la construcció d’una Europa millor: 
 
1. El Tractat Constitucional formalitza i rubrica solemnement i de manera irreversible la 

reconciliació a Europa i el procés de pau que va fonamentar la creació de la 
Comunitat Europea. En integrar en un sol text les regles de joc bàsiques que regeix i ha 
de regir la Unió Europea, consolida un marc polític democràtic per a la conciliació dels 
diferents interessos dels europeus entorn a un projecte comú.  

 
2. Permet fer passes en la superació d’una Europa basada estrictament en els 

interessos dels Estats tot i que aquests juguen, encara, un paper excessivament 
predominant, i es constitueix en un referent jurídic i polític comú que reconeix i empara la 
ciutadania europea més enllà de les fronteres interiors (una ciutadania compartida), 
recollint les fites ja assolides des de la moneda única a la total i lliure circulació de persones 
i mercaderies que representa Schengen. 

 
3. Preserva i empara els valors que vol representar Europa a tots els països que la 

integren o la integraran, i que es basen en el concepte de l’Europa dels ciutadans, 
dels seus drets i dels seus deures: “La Unió es fonamenta en els valors de respecte de 
la dignitat humana, llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets 
humans, inclosos els de les persones pertanyents a les 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” (Aº I.2) 

 
4. Consolida l’Europa dels 25 i reuneix sota un mateix tractat constituent els nous 

països que s’hi han incorporat, comprometent-los amb els valors anteriors i a una 
estratègia comuna. 

 
5. Reforça les senyes d’identitat europees internament i externament.  
 
6. Dissuadeix les temptacions de disgregar Europa en favor d’altres interessos 

internacionals.  
 
7. Malgrat les seves mancances i de no ser la Constitució ideal d’una Europa ideal, avança 

en aquells aspectes que han de permetre el desplegament d’estratègies comunes en 
el marc internacional, organitza la defensa dels drets dels ciutadans en incorporar 
una Carta de Drets Fonamentals (Part II), redueix dèficits democràtics i estableix com 
a objectiu el respecte a la diversitat cultural i lingüística al si de la Unió i vetllar per la 
preservació i desenvolupament del seu patrimoni cultural. 

 



Concretament, podrien destacar-s’hi: 
- Es potencia la figura del Ministre d’Afers Exteriors;  
- Reforça les funcions i competències del Parlament, que podrà fer participar els 

Parlaments dels Estats o regions quan es tracti de matèries compartides, així com 
millorar el control sobre el Consell que incrementa el seu rol i el de la seva 
Presidència;  

- Els drets fonamentals dels ciutadans podran ser emparats judicialment amb la 
possibilitat de suspendre els drets d’un Estat membre en cas de violació greu i 
persistent dels valors de la Unió;  

- Es regula -dins el principi de democràcia participativa- la iniciativa ciutadana com a 
impulsora del desenvolupament d’aspectes contemplats a la Constitució;  

- Reconeix i integra en el dret europeu aquells aspectes singulars de pobles i 
nacions que regulin els propis estats membres;  

- Reforça el component social de l’economia així com la solidaritat intergeneracional;  
- Reconeix les euroregions com a element de millora de la competitivitat 

transfronterera;  
- Equilibra millor el joc de les majories en la presa de decisions, simplifica processos 

i aclareix competències; etc. 
 

8. Europa (la Unió Europea) s’ha anat construint a partir de petites passes, cadascuna 
de les quals ha anat significant petites millores, potser no prou espectaculars una a una, 
però que  en canvi representen un èxit històric sense precedents si s’avalua la seva 
evolució. Aquest Tractat Constitucional és una passa endavant més que ens ha de 
permetre seguir avançant de manera més ambiciosa i, si les circumstàncies ho 
exigeixen, més ràpida en aquest recorregut, en el camí cap a una unitat d’acció i un 
sentiment de pertinença des del reconeixement i respecte a la diversitat. 

 
9. Cal seguir avançant i influint en aquesta obra històrica, fent més democràtic encara 

aquest poder polític europeu; en el més gran reconeixement dels pobles i regions 
com a factor de desenvolupament i de riquesa de la UE, en la voluntat de liderar 
políticament una estratègia comuna europea en l’àmbit internacional i en un discurs 
engrescador que reforci el sentiment europeu i un projecte propi que il·lusioni els 
seus ciutadans. Aquest projecte i aquesta il·lusió passa també, pels catalans, pel 
reconeixement de la nostra realitat cultural i lingüística, tant en la seva dimensió 
històrica com en la seva expressió actual, sent la Constitució un pas posititu en 
aquesta direcció, que caldrà, però, aprofundir i desenvolupar. 

 
10. Un “no” seria trencar aquesta dinàmica d´avenços, restar en un estadi pitjor del que 

se´ns proposa i renunciar doncs a l´oportunitat de fer, més o menys gran, una passa 
endavant, que a més a més consolidi les anteriors. Seria com treure un graó d’una 
escala que es va pujant a mida que es va construint: cada graó fet permet fer-ne un 
altre, però si es treu es corre el risc de perdre peu. I en l’escala que els europeus 
hem anat construint des del Tractat de Roma, aquest és un graó més que ens ha de 
permetre avançar en la construcció d’una Europa que volem més propera encara als 
anhels de cadascú. 
Cal dir “sí” a la Constitució europea per allò que significa en el camí d’aconseguir un 
poder europeu democràtic més unit i per no trencar una àmplia aspiració dels 
catalans en els darrers vint-i-cinc anys de participar activament en la construcció 
d’aquesta Europa que tots desitjem més ambiciosa. A Catalunya li interessa avançar 
amb i en l’Europa lliure i democràtica, socialment més avançada i que sigui líder en 
la defensa d’aquests valors que compartim amb els altres europeus en un món cada 
vegada més interdependent.  

 
Barcelona, 23 de novembre de 2004. 
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