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Quina és la forma d’estat que
creieu més apropiada per a
Catalunya?
· Estat independent en forma de
república.
· Estat federat
dins l’Estat
espanyol.
· Estat lliure
associat amb
vincles
constitucionals
amb Espanya.
· Estat
confederat amb
altres estats.
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E el cas d’optar
En
d’opt per un estat
tat
independent, quin model de
república creieu més apropiat per
a Catalunya?
· Una república centralitzada.
· Una república descentralitzada amb
especial protagonisme dels territoris
i municipis i respectuosa amb
l’autonomia de l’Aran.
· Una república confederal
entre Catalunya i l’Aran.

En relació al castellà (i/o francès, si
s’escau):
· El castellà (i/o francès, si s’escau)
hauria de tenir un estatus jurídic
especial, essent reconegut com a
patrimoni cultural i de cohesió que
cal respectar, garantir i protegir.
· El castellà (i/o francès, si s’escau)
hauria de tenir l’estatus de llengua
cooficial amb el català i l’aranès.
· El castellà (i/o francès, si s’escau) no
hauria de tenir més
consideració que altres
llengües de proximitat.

Creieu que la constitució ha de
garantir que l’adquisició de la
nacionalitat catalana sigui
compatible amb el manteniment
d’altres nacionalitats (espanyola,
francesa o qualsevol altra)?
· Si.
· No.

Creieu que la constitució hauria de
fomentar la igualtat de gènere
obligant que totes les institucions
públiques i empreses de caràcter
públic (o amb participació pública)
tinguin paritat d’homes i dones en
els òrgans de govern o de gestió?
· Si.
· Sí, mentre no hi hagi suficient nivell
d’igualtat.
· No.

Creieu que l’edat per poder exercir
el dret al sufragi hauria de ser:
· Divuit (18) anys per poder exercir el
sufragi actiu (poder votar) i passiu
(poder ser candidat/a).
· Setze (16) anys per poder exercir el
sufragi actiu (poder votar) i passiu
(poder ser candidat/a).
· Setze (16) anys
per poder exercir
el sufragi actiu
(poder votar) i
divuit (18) anys
per al sufragi
passiu (poder ser
candidat/a).

Creieu que la ciutadania,
mitjançant la recollida de ﬁrmes
d’un dos per cent (2%) del cens
electoral, hauria de poder
convocar referèndums per
proposar, modiﬁcar o derogar
qualsevol llei?
· Si.
· No.

El Poder legislatiu hauria de ser:
· Una cambra: Parlament.
· Dues cambres: Parlament i Senat.

Quina creieu que hauria de ser la
forma de govern?
· Un sistema parlamentari en el qual
la presidència del govern és investida
pel Parlament.
· Un sistema presidencialista en el
qual la presidència del govern és
elegida directament per la ciutadania
mitjançant unes eleccions diferents a
les del Parlament i amb segona volta
si no hi hagués majoria absoluta a la
primera.
· Un sistema semipresidencialista en
el qual existeixin dues figures amb
funcions de govern, un primer/a
ministre/a elegit pel Parlament i un
president/a elegit directament per
vot popular i amb segona
volta quan no hi hagués
majoria absoluta.

Creieu que hauria de existir la
ﬁgura del ﬁscal general o caldria
substituir-lo per un òrgan
col·lectiu?
· Sí al fiscal general.
· Sí a l’òrgan col·lectiu.

En quants nivells administratius
creieu que s’hauria d’organitzar
territorialment Catalunya?
· Només dos: Generalitat i municipis.
· Generalitat i municipis, amb àmplies
facultats d’aquests per crear
organismes supramunicipals
(mancomunitats, consorcis, etc.) sota el
principi de lliure associació.
· Generalitat i municipis més un altre
ens territorial intermedi.

Com creieu que hauria de ser el
model econòmic de Catalunya?
· Un model de lliure mercat amb poca
intervenció de l’estat en l’economia.
· Un model amb un ple
reconeixement del mercat, amb una
forta regulació estatal i una despesa
pública alta per a la garantia d’amplis
serveis i drets socials.
· Un model socialista amb un
reconeixement molt limitat del
mercat.

Creieu imprescindible l’existència
d’una banca pública?
· Si.
· No.

Quina d’aquestes opcions
considereu preferible en matèria
de defensa per a Catalunya?
· Hauria de disposar d’un exèrcit
professional permanent encarregat
de la defensa nacional i que permeti,
alhora, complir els compromisos i
acords de cooperació internacionals.
· No hauria de tenir exèrcit
professional permanent i hauria de
mirar de firmar tractats
internacionals, amb altres països,
perquè li donin protecció en
cas de necessitat.

Creieu que Catalunya hauria de
tenir la vocació de ser membre de
la Unió Europea i de la Unió
Econòmica i Monetària (euro)?
· Sí, a les dues.
· Sí a la Unió Europea i no a la Unió
Econòmica i Monetària (com
Dinamarca).
· No, a cap de les dues.
· No, a cap de les dues però hauria de
mantenir l’euro com a moneda de
curs legal (com Andorra).
· No, però hauria de mirar de
negociar la seva incorporació en
altres espais d’integració comercial
com l’EFTA (espai d’aliança econòmica
integrada per Noruega, Islàndia,
Liechtenstein i Suïssa).
· Hauria d’intentar abanderar la
creació d’un nou espai
d’integració internacional
fonamentat en la regió
europea de la mediterrània.

GRÀFIC:
EL PUNT AVUI

Una Constitució a mida
EMPENTA · El procés participatiu per definir els grans principis d’una eventual carta magna catalana es reprèn després
d’encadenar diversos contratemps CONJUNTURA · La pandèmia ha obligat a reformular el format dels debats i a suspendre
actes públics QÜESTIONARI · L’estructura que tindria un estat independent, amb exèrcit o no, entre les qüestions a escatir
Francesc Espiga
BARCELONA

P

rimer va ser la fuetada de la
sentència del Suprem que
va obligar a concentrar esforços en les protestes i,
després, ha arribat la crisi del coronavirus per acabar d’empantanegar-ho. Ja sigui per una cosa o altra,
el projecte de la plataforma Debat
Constituent d’iniciar un procés participatiu per perfilar els principis, o
fonaments, sobre els quals s’hauria
d’estructurar la Constitució d’un
eventual Estat català independent,
no ha acabat d’agafar velocitat de
creuer. Els seus promotors, però,
s’han proposat que, ara sí, la iniciativa prengui un impuls que es vol
definitiu, i que cristal·litzi abans
que acabi l’any en un esbós de com
hauria de ser l’esquelet d’aquesta
carta magna, tot i que la consigna
és la de la prudència. “No ens volem

marcar ni fites ni calendaris, ja que
això ha d’evolucionar en funció dels
ritmes que marqui el país”, avança
Jordi Domingo, membre de la Coordinadora d’Enteses del Debat Constituent. I és que l’esdevenir de la
pandèmia és, i serà, un factor determinant per al recorregut del projecte i, per això, el que s’ha fet és emmotllar-lo ja d’entrada a un context
en què es preveu que la interrelació
social serà mínima. En la pràctica
això voldrà dir que totes les discussions que s’hagin de fer seran telemàtiques, i els actes de més volada i
projecció mediàtica que es van imaginar en el seu dia –com ara un concert de presentació que, de pas, havia de servir per recaptar fons per
finançar el procés– ja s’han cancellat directament.
Amb totes aquestes premisses i
prevencions, en el dia avui s’està
acabant de dotar de contingut el
lloc web –Debatconstituent.cat–

des d’on es canalitzarà, i centralitzarà, tot el dispositiu en línia inherent al projecte. De manera paral·lela, alguns dels rostres visibles del
projecte, com ara el cantautor Lluís
Llach i l’exdiputada de la CUP Gabriela Serra, estan acabant de polir
el procés formatiu amb les enteses,
les agrupacions al territori des d’on
s’estructurà tot el treball a fer. Ara
mateix ja n’hi ha més de vuitanta de
constituïdes, i el seu ha de ser un
paper clau en l’engranatge del Debat Constituent. Aquestes s’encarregaran d’organitzar, juntament
amb les entitats que ho sol·licitin,
les deliberacions obertes a la ciutadania en què s’analitzaran, i discutiran, els àmbits temàtics que donaran forma a l’embrió de Constitució. Així, i a tall d’exemple,s’hauria
de parlar sobre el model d’estat que
regiria en una Catalunya independent, o quins drets, i obligacions,
quedarien recollits en la seva nor-

Treball de
filtratge
Un cop s’esgoti el
termini per emplenar el qüestionari,
un òrgan col·legiat
s’encarregarà de
buidar-los, filtrarlos i donar forma al
document base de
carta magna que
es lliurarà al Parlament. No hi ha terminis, però es vol
que sigui abans
d’acabar l’any.

ma més bàsica. En tot plegat, però,
no s’acceptaran propostes que impliquin un retrocés respecte al règim jurídic actual. Per exemple, el
dret a l’avortament ja es dona per
descomptat. Del que es tracta,
doncs, és de determinar en quines
condicions es podrà exercir i a partir de quina edat.
De tota la cadena del procés participatiu, la més icònica serà respondre, per part de tots aquells que
s’hi impliquin, les més de 140 preguntes que conformen el qüestionari ja penjat al lloc web. Aquí ja es demana concreció, com ara si Catalunya ha de ser un Estat independent, confederat o federat amb l’Estat, quina ha de ser la seva relació
amb l’Aran, si ha d’adoptar l’euro
com a moneda o no, o com s’hauria
d’organitzar administrativament el
país, i si hauria de tenir exèrcit. Del
buidatge de les respostes, en sortirà
una Constitució a mida. ■
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ERC vol trencar
“el bipartidisme
sociovergent”

a Aragonès acusa el PSC i JxCat de “tapar-se les vergonyes”
en matèria de corrupció a Artadi repta els republicans a

revertir els seus pactes municipals amb els socialistes

BARCELONA

ERC veu les eleccions previstes en principi per al 14
de febrer com una oportunitat per posar fi als últims
40 anys d’“alternança entre socialistes i convergents” a les principals institucions del país, començant per la Diputació de
Barcelona, on dijous
JxCat i el PSC van tombar
una moció republicana de
condemna de la corrupció
arran de la investigació a
la presidenta de l’ens supracomarcal i alcaldessa
de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín.
Conscient que l’etiqueta convergent molesta
JxCat –el seu cap de llista,
Carles Puigdemont, va criticar al setembre que el
portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, s’hi
refereixi d’aquesta manera– i obviant que l’últim
president, Quim Torra,
era independent, el vicepresident de la Generalitat, president substitut i
candidat d’ERC en les
eleccions, Pere Aragonès,
es proposa “posar fi a
aquest bipartidisme sociovergent”, que “massa vegades es tapa les vergonyes”. En aquest sentit, va
posar d’exemple el cas de
la Diputació barcelonina,
però ho va fer extensiu al

Les frases

—————————————————————————————————

“Cal posar fi a 40 anys
d’alternança entre
socialistes i convergents
a la presidència”
Pere Aragonès

CAP DE LLISTA D’ERC
—————————————————————————————————

“El que nosaltres
volem per fer història
és que hi hagi la
primera presidenta
de la Generalitat”
Elsa Artadi

PORTAVEU DE JXCAT

govern de la Generalitat
–on ERC ha governat amb
les dues parts. Per contra,
Aragonès ofereix una presidència
“republicana,
d’esquerres i independentista per primera vegada
des de la República” que
tingui la lluita contra la
corrupció com a bandera.
En una compareixença
posterior a una reunió de
la sectorial del partit
d’Educació, el candidat va
insistir que ERC ha estat
“exemplar” en la croada
de les mans netes.
La vicepresidenta de
JxCat, Elsa Artadi, va instar els republicans a “revertir-ho tot”, no només el
pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona, sinó
també els acords als ajun-

taments a què ERC va arribar amb el partit de Miquel
Iceta. La portaveu de
JxCat va puntualitzar que
“es va oferir a ERC abans
que es comencessin a fer
els pactes” evitar acords
amb els socialistes del
155. “I ho seguim oferint,
si hi ha voluntat política es
pot fer. Nosaltres hi som,
que decideixi ERC si vol
ser-hi o no”, va afegir-hi
Artadi. “El que nosaltres
volem de canvi, i per fer
història, és que hi hagi la
primera presidenta de la
Generalitat de Catalunya,
i JxCat és l’única formació
que per primera vegada té
això a l’abast de la mà”, va
defensar, amb referència
a Laura Borràs.
Ajornament del 14-F
D’altra banda, cinc setmanes abans que se celebrin
els comicis, Aragonès es
va remetre al consens que
hi pugui haver en la reunió
que els partits celebraran
divendres vinent per decidir si la situació epidemiològica recomana ajornar o
no les eleccions. “Cal prendre la millor decisió, que
garanteixi el dret a vot i
unes eleccions segures”,
va argumentar. Per ERC,
no hi haurà problema “des
del punt de vista organitzatiu” però s’ha de garantir que tothom pugui exercir el dret al sufragi. ■

Iceta: “No ens plantegem governar amb ERC”

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El PSC descarta la possibilitat de governar amb ERC
després de les eleccions. El líder del PSC i descavalcat
candidat per Salvador Illa, Miquel Iceta, va assegurar, en
declaracions a Efe, que el seu
partit no preveu una aliança
“directament ni indirecta”
amb ERC perquè els republicans tenen la convocatòria
d’un referèndum d’independència com a objectiu de le-

gislatura. “No ens plantegem
governar amb ERC”, va sentenciar, per intentar esvair el
rum-rum d’un tercer tripartit,
després dels presidits per
Pasqual Maragall i José Montilla amb ERC i ICV. No va
concretar, però, si els socialistes donarien suport gratis
a la investidura de Pere Aragonès, com va fer Manuel
Valls amb Ada Colau a l’Ajuntament de Barcelona.

Per Iceta, la situació actual
no és comparable amb l’experiència de govern del 2003
al 2010 perquè aleshores els
republicans no incloïen la independència “al menú”, sinó
que prioritzaven, al seu parer,
altres qüestions compartides
pels socialistes. ERC ha assegurat per activa i per passiva
que és “impossible” un acord
amb els socialistes per governar a la Generalitat.

Pere Aragonès és vicepresident de la Generalitat i cap de llista d’ERC ■ ERC / DAVID TORRALBA
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