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ARGUMENTS PER A LA DARRERA SETMANA DE CAMPANYA 

 

ELS CIUTADANS TENEN QUATRE OPCIONS EL 20-F: 

 

Abstenir-se: ni parlar-ne, dóna arguments als adversaris de la 

democràcia participativa 

 

Votar en blanc: posició cívica i democràtica de qui no ha trobat prou 

arguments per definir-se en un altre sentit; no té efectes pràctics. 

 

Votar no: la Unió Europea resta ancorada en el Tractat de Niça –que 

va ser considerat de forma unànime un fracàs- amb la vana 

esperança que en un futur immediat tots i cadascun dels 25 Estats 

membres es posin d’acord en un text millor que el que es posa a 

referèndum. És una postura temerària que implicarà una frenada en 

el procés de construcció europea i serà capitalitzada pels 

euroescèptics. 

 

Votar sí: s’aprova la Constitució que suposa un avenç clar amb 

respecte del Tractat de Niça, s’avança en el procés de construcció 

europea, amb personalitat jurídica, ciutadania europea, drets, amb 

un dimensió més política i social que fins ara. 

 

QUINS SÓN ELS AVENÇOS QUE LA CONSTITUCIÓ INCORPORA 

 

Major integració política, major eficàcia i major compromís social. 

 

• Es simplifiquen i s’unifiquen els Tractats 

• La Unió Europea adquireix personalitat jurídica 

• S’institueix la ciutadania europea, amb uns drets exigibles 

davant dels tribunals i un darrer recurs davant el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea 



 2 

• S’institueix la iniciativa legislativa popular a nivell europeu. 

Amb un milió de signatures es podrà instar l’aprovació o 

modificació de lleis, inclosa la pròpia Constitució. 

• Es simplifiquen els processos de presa de decisió, i es podran 

prendre més decisions per majoria 

• La Presidència del Consell Europeu durarà 30 mesos (ara 6) 

• S’obre el camí a una Comissió més reduïda 

• Es crea un veritable Ministre d’Afers Estrangers de la Unió 

Europea que serà, a més, Vicepresident de la Comissió 

• Els Parlaments dels Estats vetllaran pel compliment del principi 

de subsidiarietat (proximitat) 

• L’aplicació del principi de subsidiarietat no sols té present el 

repartiment de competències entre els Estats i la Unió, sinó que 

s’estén als poders regionals i locals 

• Es reconeixen uns drets socials que garantiran el model social 

europeu i converteixen a la Unió Europea en l’espai polític 

integrat més gran del món, en l’espai més important de pau, 

llibertat, respecte dels drets humans, convivència i progrés de 

tota la història de la humanitat 

 

EL SÍ DEL PSC: 

 

Sí, perquè som Europa. Sempre n’hem volgut ser. És la millor 

garantia de pau, progrés i justícia social en el segle XXI. Sabem que 

lla construcció europea és un procés lent, però el pitjor que es pot fer 

és fer-lo recular en el moment d’ampliar la UE de 15 a 25 Estats 

membres. 

 

Sí, perquè ens convé més Europa. El 1986, la renda espanyola 

suposava el 68% de la mitjana europea; el 2004 suposava el 86%. El 

90% de la inversió estrangera que rebem prové de països de la UE, 

que són el destí del 74% de les nostres exportacions, i dels que 
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rebem el 87% dels turistes que ens visiten. El 24% de la nostra 

renda agrària prové dels ajuts directes de la Unió. De cada deu 

quilòmetres d’autovies i autopistes que tenim, quatre s’han finançat a 

càrrec de fons europeus. Amb les inversions finançades a càrrec dels 

fons europeus en els darrers quinze anys s’han creat 300.000 llocs de 

treball per any. 

 

Sí, perquè per fer un món millor necessitem una Europa més forta. 

Un altre món sols és possible amb una Europa més forta. Si volem 

que la democràcia i el respecte als drets humans s’estenguin arreu, si 

volem impulsar el respecte al medi ambient i promoure la 

sostenibilitat, si volem enfortir el respecte a la legalitat internacional, 

si volem augmentar el compromís amb el desenvolupament dels 

països del tercer món, si volem preservar el model social europeu i 

evitar l’hegemonisme nord-americà, cal una Europa més forta i més 

unida. 

 

DISCUTIM LES RAONS DEL NO: 

 

Diuen que la Constitució és poc democràtica. La Constitució és un 

avenç en aquesta direcció i el seu procés d’elaboració ha estat més 

participatiu que mai. Per això té l’aval del Parlament europeu.  

 

Diuen que la Constitució és poc ecologista. No és aquesta l’opinió de 

la majoria dels verds europeus. Dels 42 eurodiputats verds del 

Parlament europeu, 32 han votat Sí, 7 han votat No, 1 s’ha abstingut, 

i 2 eren absents. 

 

Diuen que la Constitució és poc respectuosa amb les nacions sense 

Estat. No és aquesta l’opinió de l’Assemblea de Regions amb Poder 

Legislatiu, ni del Partit Nacionalista Basc, ni de CDC, ni d’UDC. A més, 

amb l’impuls de Zapatero s’ha produït per primer cop la petició formal 
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de reconeixement institucional del català i un acord per permetre la 

presència de les Comunitats Autònomes a les institucions de la UE. 

Per primer cop, l’aplicació del principi de subsidiarietat tindrà en 

compte les regions europees i els municipis. 

 

Diuen que la Constitució es compromet poc amb la política social. No 

és aquesta l’opinió de la Confederació Europea de Sindicats, ni de 

Comissions Obreres, UGT o USO. No és lògic voler donar lliçons de 

compromís social al sindicalisme. 

 

Diuen que la Constitució és poc europeista. No és aquesta l’opinió del 

Moviment Europeu en el seu conjunt ni, en particular, del Consell 

Català del Moviment europeu. 

 

Diuen que la Constitució és militarista. Els que van plantar cara a 

Bush, de veritat, Chirac, Schröder/Joschka Fischer i Zapatero estan 

pel Sí. Si no volem que el món estigui dominat pel gendarme nord-

americà, si volem que es respecti la legalitat internacional i les 

decisions de Nacions Unides, Europa ha d’avançar també en el 

terreny de la seguretat i defensa. 

 

Impedir l’aprovació de la Constitució provocarà una crisi de la que la 

construcció europea en sortiria enfortida. D’on ho treuen això? La 

majoria dels governs europeus són d’orientació conservadora, com ho 

és la Comissió europea i l’actual majoria del Parlament europeu. Sols 

cal veure com dels 137 vots contraris a la Constitució europea 

registrats al Parlament europeu, 95 són euroescèptics liberal-

conservadors i sols 42 són d’esquerres. El no a Catalunya potser té 

un sentit majoritari d’aprofundiment en el procés de construcció 

europea, però en el conjunt d’Europa tindria una lectura ben diferent. 

Ho hem vist al Parlament europeu on el ‘no’ ha acollit a tots els que 

s’oposen a l’avenç del procés de construcció europea (conservadors i 
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sobiranistes britànics, l’ultradreta francesa de Le Pen, els neofeixistes 

italians com Alessandra Mussolini, la dreta txeca, la dreta polonesa, 

els liberals austríacs de Haider, l’unionisme protestant radical d’Ian 

Paisley,...) 

 

Sols aprovant la Constitució podrem seguir treballant en bones 

condicions per avançar en el procés de construcció europea. Per això 

la Confederació Europea de Sindicats i els verds europeus estan 

parlant ja de la “primera esmena” a la Constitució a partir de la 

iniciativa legislativa popular. 

 

Per acabar, podem subscriure fil per randa la declaració dels verds 

europeus: 

 

“La Constitució proposada posa els fonaments d’una democràcia 

europea, erigeix la Unió com a Comunitat de drets fonamentals, 

funda el conjunt de la seva política sobre un extens codi recolzant-se 

en valors comuns, l’obliga a tenir objectius clars i a respectar el 

principi del desenvolupament sostenible, integra els drets socials als 

clàssics drets de l’home, lliga l’acció exterior al dret internacional, 

simplifica els tractats i els procediments, atribueix clarament les 

competències, amplia el camp de les decisions comunitàries, 

augmenta la capacitat d’acció, la transparència i la legitimitat 

democràtica de la Unió, així com les possibilitats perquè els ciutadans 

i ciutadanes prenguin part en les decisions”. 

 

 


