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716. Generar nous recursos educatius per tal que pugin ser 
utilitzats i compartits per la resta d’administracions, entitats i 
organitzacions de persones consumidores i usuàries. 

 
717. Establir convenis estables amb les universitats catalanes per 

tal de fomentar accions educatives relacionades amb el consum 
responsable. 

 
 
 

Eix d’esports. 
 
1. Introducció. L’esport, un dret dels ciutadans i les ciutadanes. 

 
 
L’Esport és un dret dels ciutadans i les ciutadanes que forma part de 
l’exigència actual de l’Estat del benestar i que, per tant, ha de ser fomentat 
amb recursos públics per l’Administració catalana. 
 
Els recursos públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar, prioritàriament, en 
l’àmbit educatiu, on s’ha de garantir que les activitats dutes a terme estiguin al 
servei d’una educació igualitària i que prevegin tant la diversitat de gènere i 
multicultural com l’atenció a les persones amb necessitats específiques.  
 
Caldrà fer un èmfasi especial en la creació, la millora i l’adaptació tant de 
l’espai com dels programes i professionals responsables, per impulsar la 
millora de la qualitat de l’ensenyament amb formació continuada i programes 
d’investigació. 
 
L’esport és un sector que ha de preveure la concertació entre públic i 
privat. D’una banda, és una activitat de caràcter civil o cívic i, de l’altra, 
és un dret que cal garantir a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que 
vulguin. És necessària la concertació dels objectius públics amb la 
gestió privada (en particular, amb els ens privats no lucratius i 
associatius) i sense desigualtats. 
 
En relació amb les activitats cíviques, caldrà millorar la qualitat de l’oferta 
pública vetllant per la perfecta capacitació del personal responsable de dur-les 
a terme. Es promourà una diversificació de les activitats ofertades prou àmplia 
per poder recollir totes les necessitats de les persones usuàries. 
 
Catalunya és un país fortament esportiu. La profunda evolució que l’esport 
ha experimentat suscita nous problemes i planteja noves necessitats que 
s’han d’assumir adequadament pel Govern català. Les dues característiques 
més acusades d’aquesta evolució (la seva universalització, d’una banda, i la 
consolidació d’un fort sector professional, de l’altra) exigeixen cada dia amb 
més urgència l’afirmació de l’esport com a activitat de ciutadania, de persones 
subjectes a drets i deures, amb iguals oportunitats, socialment actives, que es 
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comporten lliurament i democràticament, capaces d’associar-se, d’exercitar la 
solidaritat i de donar continguts culturals a la seva activitat esportiva. 
 
La nova definició i ampliació de les competències en matèria esportiva que 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 enumera en l’article 134 fa possible concretar 
els camps d’actuació de Catalunya en l’esport. 
 
L’esport professional és una realitat inqüestionable i autònoma dels poders 
públics, que requereix una regulació mínima, però suficient i eficaç, que en 
garanteixi la incardinació en el sistema esportiu del país i l’honestedat. Cal 
garantir especialment els drets dels i les esportistes professionals, 
l’honestedat de la competició (lluita contra les pràctiques irregulars, el 
dopatge, la violència, etc.) i la contribució de l’esport professional al conjunt 
del sistema. 
 
L’esport d’elit és un referent necessari de tota la realitat esportiva d’un país. A 
Catalunya cal prestar una atenció especial a aquest àmbit, i assegurar la 
plena capacitat de les federacions catalanes de definir autònomament els 
seus objectius. En aquest sentit, cal desenvolupar un pla específic de 
finançament (especialment amb recursos privats, una mena de pla ADO 
català) garantint programes propis de preparació, selecció i participació en 
competicions oficials o amistoses, fins i tot en l’àmbit internacional. 
 
Un país pot aspirar a objectius elevats i duradors en l’esport quan ha resolt 
correctament el paper de l’Educació Física i l’Esport en l’etapa escolar. Aquest 
objectiu requereix a Catalunya la conjunció eficaç de les administracions 
educativa i esportiva, els ajuntaments i les organitzacions esportives, escolars 
i d’altres entitats de lleure infantil i juvenil. Cal garantir l’educació física 
escolar, transcendir els “Jocs Escolars Competitius” amb una oferta àmplia de 
“pràctica esportiva” i programes integrats d’esport i lleure. 
 
El creixement de la demanda de pràctica esportiva no ha anat sempre 
acompanyat d’una oferta associativa prou amatent a aquestes noves 
necessitats. Avui, una quantitat molt important de ciutadans i ciutadanes 
practiquen esport assíduament “per lliure”. D’altra banda, la creixent 
identificació de la pràctica esportiva com a pur “consum” fa témer per la 
important aportació d’aquest sector a l’estructuració de la societat civil: 
l’associacionisme esportiu. En aquest sentit, el Govern català i els 
ajuntaments han d’adoptar mesures de suport i foment de l’associacionisme 
esportiu en qualsevol de les seves modalitats: clubs, associacions, 
cooperatives de consum, etc. 
 
L’esport és un instrument excel·lent d’integració social per a les 
persones amb algun tipus de discapacitat, per a les persones migrades 
o per a d’altres col·lectius en situació de marginació. L’Administració 
esportiva catalana i el mateix teixit associatiu han de prendre cura de facilitar 
la pràctica esportiva a aquests grups socials. 
 
L’esport és també una forma de promoure la salut de la ciutadania si es 
practica de forma adequada a les capacitats i les necessitats físiques de cada 
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persona. Per aquesta raó, caldrà insistir en les iniciatives desenvolupades pel 
Govern des de la Secretaria General d’Esports i el Departament de Salut, tant 
pel que fa a polítiques preventives com quant a l’adopció de mesures i 
protocols terapèutics. 
 
L’esport ha de ser organitzat de forma que respecti el medi ambient i que 
promogui l’aplicació de tècniques i procediments que contribueixin al 
desenvolupament sostenible. El Govern ha de conduir la lluita contra el 
dopatge, contra la violència de l’esport i contra les extralimitacions o les 
pràctiques nocives per a l’esportista. També ha de fomentar, però, les 
condicions, al món rural i a la ciutat, que afavoreixin les pràctiques esportives, 
que facilitin un apropament cultural al medi i la solidaritat de les persones 
participants en les pràctiques esportives. 
 
Cal definir adequadament els òrgans rectors del sistema esportiu català, dels 
principis de concertació públic-privat garantint la participació de tots els 
sectors esportius, la presa de decisions democràtica i transparent i 
l’autonomia de gestió de cada sector. Així mateix, cal articular la integració 
definitiva de l’INEFC a la Universitat catalana . 
 
2. Balanç de govern 2006-2010.  
 
El govern d’esquerres ha treballat perquè l’esport sigui un eix vertebrador de 
la nostra societat, i ha posat en marxa diferents programes, que ara cal 
refermar.  
 
Equipaments esportius. 
 
Així cal la màxima col·laboració amb els municipis per fer que el Pla director 
d’Instal·lacions i Equipaments Esportius –PIEC– (que té per objectiu dotar 
Catalunya dels equipaments necessaris per facilitar a tota la ciutadania la 
pràctica físico-esportiva en les seves diferents vessants d’iniciació, formació, 
competició, recreació i manteniment) tingui un bon desplegament. Aquest pla 
mobilitza prop de 1.000M€ entre els anys 2005-2011. 
 
Centres de tecnificació. 
 
Les instal·lacions del CAR de Sant Cugat del Vallès s’estan veient molt 
reforçades, esdevenint un importat centre tecnològic de l’esport i la 
investigació mèdico-esportiva, però ara caldrà vetllar pel control en la gestió 
dels seus recursos públics. D’altra banda, l'ampliació de centres de 
tecnificació repartits pel territori nacional, dóna un nou equilibri 
descentralitzador, i es important, a fi de que aquells esports menys ofertats o 
amb menys llicencies federatives i alhora originaris o més desenvolupats en 
alguna comarca (vegueria) siguin reconeguts i puguin accedir a tenir com a 
mínim les mateixes oportunitats que d'altres esports més majoritaris. 
 
Esport saludable. 
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Alhora el programa Esport i Salut recentment implantat s’ha d’estendre 
perquè tots els Centres mèdics d’Atenció Primària –CAP– tinguin 
especialistes en medecina esportiva.  
 
Entitats esportives. 
 
Un altre vessant on s’han produït avenços molt destacables ha estat en els 
premis de qualitat a la trajectòria de les diferents entitats esportives (una 
important font de finançament de les entitats): s’ha passat de recolzar 2000 
entitats esportives a fer possible el recolzament a prop de 6000 entitats. Així 
mateix els barems per atorgar aquests premis s’han millorat i diversificat i un 
dels punts més valorats ha estat les polítiques de gènere. 
 
Així mateix s’ha regulat la creació i el funcionament de noves entitats 
esportives i el naixement de noves federacions i s’ha potenciat de forma molt 
destacada la creació, projecció i reconeixement internacional de les 
federacions catalanes. 
 
També s’ha recolzat la creació de les Associacions Esportives Escolars, on 
també es forma als i les joves per tal de dirigir i gestionar les entitats 
esportives. 
 Professionals de l’esport. 
  
Amb la Llei de l’exercici de les professions de l’esport i amb les habilitacions 
professionals s’ha fet un important pas endavant en el reconeixement dels i 
les professionals que fa anys que treballen en aquest àmbit. Alhora s’han 
regulat les titulacions i la formació necessària per a l’exercici de les 
professions de l’esport i evitar l’intrusisme professional.  
 
 
3. Les propostes d’ICV-EUiA. 

 
 Estructura administrativa de l’esport. 
 

718. La Secretaria General de l’Esport ha de ser la instància de 
decisió de les polítiques esportives públiques i, per tant, 
l’interlocutor del conjunt de la societat civil esportiva. No ha de ser la 
gestora de l’esport. 

 
719. El Consell Català de l’Esport ha de ser l’òrgan de 

concertació entre l’Administració esportiva i la societat civil 
esportiva que assumeix la tasca de definir els objectius, els 
programes i les mesures generals de l’esport a Catalunya, així com 
que l’administració de tots els recursos que s’hi destinin ha 
d’evolucionar cap a una concepció veritablement consorciada de la 
seva estructura i funcionament, cosa que el converteixi en un 
instrument real de concertació entre l’Administració i el sector privat. 

 
720. Cal potenciar la participació de les altres administracions i 

la societat civil (federacions, consell esportius, organitzacions 
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empresarials i sindicals, etc.) en els òrgans de govern d’aquest 
organisme autònom. Igualment, cal ajustar l’estructura territorial del 
Consell Català de l’Esport a la nova estructura del país, amb una 
descentralització adient i serveis territorials amb mitjans i competències 
suficients. 

 
721. Delegar en els ajuntaments, i vegueries, les responsabilitats 

administratives referents a l’esport en edat escolar (consells 
esportius inclosos): el foment de l’esport per a tothom, el suport de 
l’associacionisme esportiu i la construcció, el manteniment i la gestió de 
les instal·lacions esportives. En aquest sentit, es determinaran els 
criteris per transferir recursos a les administracions locals. 

 
722. Desenvolupar un sistema de relació Administració-

federacions basat en contractes-programa a partir d’una planificació 
estratègica de cada federació. 

 
723. Desenvolupar un sistema de relació Administració-consells 

esportius basat en contractes–programa a partir d’una planificació 
estratègica amb cada consell. 

 
724. Garantir la formació dels gestors de les federacions i dels 

consells. 
 

725. Garantir que les subvencions a les entitats esportives, les 
federacions i els consells esportius recuperin la seva raó essencial 
d’eina de foment de l’activitat del món de l’esport, per fer realitat els 
principis de llibertat i equitat i, per tant, han d’ésser atorgades amb 
procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i 
publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tota la 
legislatura, que garanteixin un real accés de les entitats a línies de 
subvencions autènticament identificades amb les seves necessitats per 
portar a terme programes amb un interès social mesurable. 

 
726. Diversificar els criteris i barems del sistema públic d’indicadors 

de qualitat esportiva en base als quals s’atorguen els Premis de 
Qualitat de l’Esport, encara massa orientats a l’excel·lència esportiva 
com a criteri preponderant. Impulsar un Congrés Català de Clubs i 
Entitats Esportives. 

 
727. Pel que fa a la direcció de federacions i consells, dur a terme 

una veritable política de gènere tot introduint elements de 
discriminació positiva. Regular que, en un període de temps 
suficient, la representació del nombre de dones a les juntes directives 
de les federacions, els consells i les entitats esportives es 
correspongui, almenys, amb el nombre de dones esportistes que 
participin en les seves activitats. 

 
728. Incentivar les parts (federacions, consells i sindicats) per a la 

negociació del primer conveni col·lectiu català de federacions i 
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consells esportius que suposi el final de certes pràctiques laborals 
fora de norma i que faci possible la participació de la representació dels 
treballadors i les treballadores en els òrgans de govern d’aquestes 
entitats. 

 
729. Impulsar el paper de les dones en el món de l’esport, 

fomentant l’equitat de gènere en tots els seus vessants (sigui amb el 
tema salarial, de representació, de govern o ajudant a incentivar més 
llicències). 

 
730. Incentivar el foment de l’Esport Universitari. Cal garantir la 

continuïtat esportiva dels i les joves.  
 

731. Crear un Pla Català de l’Esport Universitari. 
 

732. Apostar per un nou tractament de l’esport en els mitjans de 
comunicació, on l’esport d’elit i el seu mercantilisme no siguin tan sols 
els temes lectius; cal que siguin molt més pedagògics, i temes com la 
salut i el dopatge hi han de ser tractats.  

 
 
Esport professional. 
 

733. Definir el caràcter plenament mercantil i, per tant, autònom i 
no subvencionable de les societats que regeixen els equips que 
participen en competicions professionals, sigui quina sigui la modalitat 
esportiva o la forma que adoptin aquestes societats. El que és ben cert 
és que els ens locals no poden caure en el parany del mecenatge, atès 
que això no ho poden fer en totes les modalitats esportives. 

 
734. Garantir les condicions d’homologació esportiva d’aquestes 

competicions professionals. La responsabilitat del compliment 
d’aquestes condicions serà de les societats titulars dels equips. Les 
condicions que han de regular l’homologació esportiva es referiran a 
l’acceptació de la disciplina esportiva establerta per les lleis de l’esport i 
les reglamentacions federatives (que podran preveure peculiaritats per 
a les competicions professionals, a proposta de les lligues 
professionals). 

 
735. Respecte a les normes sanitàries, laborals, fiscals o 

governatives que siguin d’aplicació. La participació a les seleccions 
nacionals dels jugadors i les jugadores seleccionats, d’acord amb els 
termes legalment determinats i els pactes amb les federacions. 

 
736. A fi de garantir la contribució de l’esport professional a l’esport 

de base, cal estudiar l’establiment d’una taxa específica sobre les 
transaccions i els fitxatges de jugadors i jugadores professionals 
que es destinaria a l’esport de base a través del CCE. 

 
Esport en edat escolar. 
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737. El Consell Català de l’Esport ha de definir i aprovar les 

característiques que han de distingir la pràctica esportiva en edat 
escolar: valors a transmetre, requisits tècnics, recursos garantits, etc. 
L’UCEC n’ha de garantir l’execució d’acord amb els objectius i les 
formes de participació definides pel CCE. 

 
738. Tots els ajuntaments (o els consells comarcals en què hagin 

delegat els ajuntaments) han d’assumir les competències i els 
recursos de la iniciació i del foment de l’esport entre la població 
escolar. A aquest efecte, i d’acord amb les orientacions del CCE, 
definiran cada any una oferta adreçada a tots els nens i les nenes en 
edat escolar, d’acord amb les escoles i les entitats competitives i 
formatives (esplais, agrupaments, etc.). La gestió d’aquesta oferta 
anual s’encarregarà als consells esportius, els quals la podran 
complementar amb recursos propis o patrocinis específics. 

 
739. L’Administració educativa prendrà mesures per tal d’assegurar 

que cada centre incorpori al seu projecte educatiu i curricular l’impuls 
de les activitats relacionades amb l’esport, incloses aquelles que es 
realitzen fora de l’horari lectiu.  

740. També s’estudiarà un nou perfil d’aquest professorat que 
permeti coordinar totes les activitats esportives realitzades i amb 
formació sobre educació no sexita per promoure la coeducació en 
l’àmbit de la pràctica de l’esport. Al nostre entendre, les AMPA han de 
participar en l’elaboració d’aquest projecte de centre que haurà de ser 
aprovat per cada consell escolar. 

 
741. Els nois i les noies podran participar en el Pla Local o 

Comarcal a traves de qualsevol forma associativa: l’escola (que hi 
ha de jugar un paper cabdal), el club esportiu, l’esplai, l’associació de 
veïnat, etc. Per participar caldrà que accepti els requeriments de 
participació i formació que estableixin tant les normes generals de 
l’UCEC com les de la mateixa oferta. 

 
742. Establir un únic marc de competició. Les diferents 

competicions esportives haurien de funcionar sota un mateix criteri, és 
a dir, UCEC i UFEC haurien de treballar conjuntament executant les 
normes sorgides de CCE i sota l’execució dels consells esportius, 
atesa la seva implementació territorial. 

 
743. Potenciar la formació en tots els àmbits: entrenadors i 

entrenadores, monitors i monitores, ajudants delegats i ajudantes 
delegades i, fins i tot, pares i mares. Caldrà que l’Escola Catalana de 
l’Esport dugui a terme processos de formació no reglada d’iniciació i 
formació permanent. 

 
744. Cal que el procés d’homologació de les titulacions tingui un 

vertader impuls i es pugui acabar aquest any, fent després un procés 
de formació a fi d’ajustar els nivells que es requereixen per ensenyar. 



 218  

 
Esport per a tothom. 
 

745. Les polítiques d’Esport per a Tothom, avui, han de garantir 
l’accés a la pràctica esportiva dels ciutadans i les ciutadanes, 
independentment de les seves limitacions socials, culturals o 
físiques. Les administracions han de vetllar per la qualitat de la 
pràctica esportiva dels ciutadans i les ciutadanes i corregir els efectes 
negatius del mercat esportiu. La pràctica regular de l’activitat 
fisicoesportiva és un indicador més de la qualitat de vida i una acció 
preventiva en l’àmbit de la salut. 

 
746. L’objectiu social de l’Esport per a Tothom és més necessari 

que mai per corregir les desigualtats en l’accés a la pràctica 
esportiva i és una eina d’integració social. L’Esport per a Tothom és 
una eina útil en la integració de les famílies nouvingudes, sobretot de 
les persones més joves. L’esport és un llenguatge cultural i físic 
universal i un vehicle de comunicació intercultural. L’Esport per a 
Tothom ha de promoure polítiques d’igualtat en l’àmbit esportiu, 
l’adaptació de la reglamentació i les tècniques esportives i, 
especialment, en la igualtat home-dona, tant en la pràctica esportiva 
com en l’accés a les funcions directives i tècniques de l’organització 
esportiva. 

 
747. La pràctica de l’Esport per a Tothom va lligada a una activitat 

fisicoesportiva, respectuosa i sostenible en relació amb el medi 
ambient. 

 
748. Les administracions públiques han de donar suport a les 

polítiques i als programes de l’Esport per a Tothom, tot garantint-ne el 
pluralisme associatiu, cultural i esportiu. Proposarem la creació, en 
el marc de la Secretaria General d’Esports, d’una responsabilitat 
d’Esport per a Tothom que s’ocuparà de les relacions amb els diversos 
agents que hi intervenen, de la relació amb el Departament de Salut i 
de garantir la igualtat d’oportunitats. 

 
Associacionisme esportiu. 
 

749. Afavorir les formes associatives de la pràctica esportiva des 
de la mateixa base, de forma que qualsevol grup de persones que 
volen practicar esport de forma senzilla puguin constituir un club i 
gaudir dels serveis i avantatges en tècnics, instal·lacions, 
assegurances, etc. 

 
750. Estudiar tractaments fiscals favorables a les associacions 

esportives i als clubs de base, en tant que simples instruments per a 
l’autoorganització de l’activitat esportiva; i a les associacions o als clubs 
poliesportius, en tant que exerceixen una funció social de gestió de 
serveis i d’articulació associativa sense afany de lucre. 
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751. Afavorir les accions de mecenatge adreçades a les 
associacions esportives sense afany de lucre. 

 
752. El Consell Català de l’Esport ha de promoure estudis, 

congressos i intercanvis que afavoreixin la recerca de fórmules més 
modernes del fet associatiu en l’àmbit de l’esport. 

 
Competicions amateurs. 
 

753. L’Administració esportiva, a través del CCE i de l’UFEC, hauria 
de prestar una atenció important a aquest sector tan extens i 
complex que podem englobar sota el concepte de “competició amateur” 
o “professionalització imperfecta”. 

 
754. Adoptar mesures que facilitin l’abaratiment dels costos de la 

competició (reduir els àmbits territorials, les fases, etc.), les mútues 
esportives i d’altres serveis necessaris. 

 
755. Condicionar, reduir o eradicar les transaccions 

econòmiques (fitxatges, retribucions, etc.) que llastren les economies 
dels clubs modestos. 

 
756. Desenvolupar programes de formació de persones 

tècniques, directives i d’altres agents esportius. 
 

757. Facilitar la creació de lligues socials en col·laboració amb 
agrupacions d’Esport per a Tothom. 

 
758. Estudiar programes que facilitin la recerca d’esponsorització 

de determinats esports amateurs o la seva inclusió en programes de 
patrocini de l’esport d’elit. 

 
759. Prestar una especial atenció als equips de competició 

femenina, amb una veritable política de gènere, introduint elements de 
discriminació positiva, i facilitant-los el progrés i la participació en 
competicions d’elit. 

 
Infraestructures esportives. 
 

760. Articular un Pla de Sanejament i revisar formes de 
funcionament del Centre d’Alt Rendiment. Simplificar-ne l’estructura, 
cercar l’adequació dels mitjans i la seva eficiència, l’apropament dels i 
les esportistes als seus àmbits d’origen (especialment les persones 
més joves) i la coordinació amb el Pla Català de l’Esport d’elit. 

 
761. Estudiar la creació de centres de tecnificació d’àmbit 

intercomarcal que també es puguin fer servir per a usos generals 
(escolar, ciutadà i de lleure, etc.).  
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762. Garantir la correcta distribució territorial de les instal·lacions 
convencionals de competició i lleure, si pot ser combinades als 
mateixos espais. 

 
Integració esportiva. 
 

763. Les administracions catalanes han de garantir les iniciatives de 
foment i suport econòmic que facilitin la igualtat d’oportunitats a 
tots els ciutadans i totes les ciutadanes per a la pràctica esportiva, 
especialment a aquells col·lectius que poden trobar majors dificultats. 

 
764. En aquest sentit, s’han d’esmerçar programes, en 

col·laboració amb els agents esportius privats, que facilitin la 
pràctica esportiva de les dones de totes les edats, el jovent, els 
immigrants, les persones discapacitades o les persones en 
situació d’exclusió social. Cal eliminar les dificultats legals que no fan 
possible la participació de les persones nouvingudes en les seleccions 
esportives catalanes, reduint els anys de residència requerits 
actualment, especialment pel que fa a les seleccions “de base”. 

 
 
 
Seleccions catalanes. 
 

765. Donar suport, si escau encara més, a les seleccions catalanes. 
 
Esport sostenible. 
 

766. El Govern ha de prendre les mesures necessàries de lluita 
contra el dopatge, la violència i les pràctiques de risc per a 
l’esportista. 

 
767. El Govern i els ajuntaments han de promoure les condicions 

favorables per a la pràctica esportiva lliure al món rural i a la 
ciutat. També han de promoure pràctiques esportives i esdeveniments 
que afavoreixin la solidaritat de les persones participants, el 
coneixement del medi i el respecte cap a aquest. Establir normes i 
desenvolupar mesures que permetin regular, de forma sostenible, 
l’activitat esportiva dels ciutadans i les ciutadanes a la natura: esports 
d’aventura, pesca, caça, circuits de motocròs i autocròs, camps de golf, 
estacions d’esquí, ports esportius, etc. 

 
768. L’aigua és un bé escàs i cal que plegats en fem un bon ús. En 

aquest sentit, cal fomentar l’ús dels camps de gespa artificial, ja que 
a més de la rendibilitat econòmica, poden tenir una major ocupació, el 
manteniment és de baix cost i l’estalvi d’aigua és molt important. Cal 
limitar els camps de golf atesa la despesa d’aigua que provoquen. En 
tot cas, cal que els que ja són en funcionament facin ús d’aigües 
freàtiques per al reg de la seva gespa. En el cas de l’esquí, cal limitar 
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l’especulació immobiliària i l’excés d’infraestructures que s’han creat en 
el seu entorn. 

 

BLOC 3. Per una Catalunya més lliure en un 
Estat federal i plurinacional i una Europa 
unida 
 

Eix d’autogovern i model d’Estat.  
 
Autogovern, federalisme plurinacional, autodeterminació.  
 

1. Introducció.  
 

La sentència del Tribunal Constitucional obre un període nou. La massiva 
manifestació del 10 de juliol va expressar el sentiment majoritari de la 
ciutadania de Catalunya de rebuig a la sentència i de no acceptació de la 
retallada de l’Estatut, així com una clara voluntat de reconeixement nacional i 
de decidir el propi futur.  
 
ICV-EUiA, per superar la situació provocada per la sentència i avançar cap al 
ple reconeixement dels drets nacionals, proposa un “full de ruta” amb tres 
punts:  
 

• Un pla per a l’autogovern, impulsant tots els mecanismes polítics i 
jurídics necessaris per recuperar parts de l’Estatut que la sentència 
ha anul·lat o ha reinterpretat restrictivament.  

 
• El pacte federal. Una reforma de la Constitució, a través dels 

mecanismes legalment establerts, en un sentit federal i plurinacional 
que inclogui la regulació del dret a l’autodeterminació. Un procés 
que ha d’anar acompanyat de mobilització social i debat polític, tant 
a Catalunya com en el conjunt de l’Estat.  

 
• L’exercici del dret a decidir, en cas de negativa per part de l’Estat 

a la negociació sobre la reforma constitucional que les institucions 
catalanes plantegin, amb la convocatòria d’una consulta per decidir 
el futur de Catalunya, en la qual la ciutadania pugui optar entre la 
situació actual, l’estat propi dins de l’Espanya federal i la 
independència.  

 
L’opció que ICV-EUiA defensa, i que proposa a la ciutadania del país en el si 
d’una profunda reforma de la Constitució espanyola, és la d’un estat propi en 
el si d’un estat federal plurinacional. Parlem d’estat propi en un sentit federal, 
es a dir, que aspirem que Catalunya, en el marc de l’Estat espanyol, 
mitjançant la reforma de la Constitució, tingui capacitat de realitzar polítiques 
pròpies sobre àmbits competencials clars i constitucionalment garantits, amb 
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