
ASPECTES MÉS DESTACATS I CONCLUSIONS DELS DEBATS DE LA 
JORNADA D’ICV SOBRE EL FET NACIONAL L’ESTAT DE LA N ACIÓ  

 
 

1) Reconeixement d’un espai Europeu Regional, superior a l’àmbit de parla 
catalana el qual requereix d’una planificació en l’àmbit econòmic, social i 
territorial a fi de donar respostes als reptes de l’Europa i la Catalunya d’avui.  
Aquesta realitat ens obliga a obrir ponts de coordinació i cooperació des d`ICV 
en els espais de l’esquerra verda d’aquests territoris amb la finalitat de compartir 
projectes. En aquest sentit: 
 

a) Impulsar les relacions amb els partits verds transfronterers 
b) Dotar de contingut programàtic les relacions entre les organitzacions 

polítiques dels països de parla catalana en el marc de l’institut Triangle 
de la Mar Blava. 

c) Gestionar les competències contemplades en el Nou Estatut de Catalunya 
pel que fa a les relacions de Catalunya amb Europa. 

 
2) Treballar en la mesura de les  nostres possibilitats per afavorir una Constitució 

Europea de caràcter federal i respectuosa amb les realitats nacionals d’Europa. 
Les noves pautes de la globalització i la situació de crisi exigiran un nou ordre 
organitzatiu del poder europeu per a garantir més eficàcia en la gestió dels 
interessos europeus. En aquest sentit l’Espai de l’Esquerra Verda Europea ha de 
plantejar-se liderar un nou model en el marc de l’opinió ciutadana. 

 
3) Conscients del transcendent paper de la llengua pel que fa a la cohesió social i 

territorial, valorem positives les polítiques d’immersió desenvolupades aquests 
darrers anys des del govern de la Generalitat, tot apostant per impulsar la 
cooperació entre els centres de normalització lingüística dels diferents territoris 
de parla catalana. 

 
4) ICV ens reafirmem en el reconeixement de Catalunya com un sòl poble, una 

Nació. I ens comprometem a treballar per a conquerir les màximes quotes de 
sobirania. En aquest sentit el nostre full de ruta actual de la gestió des del govern 
és el d’esgotar el nou marc competencial de l’Estatut.  

 
5) L’horitzó nacional d’ICV però no és l’Estatut. Defensem el dret a 

l’autodeterminació i per tant el dret a decidir del poble de Catalunya sobre el seu 
autogovern i sobre l’encaix possible en el marc de l’Estat Espanyol: “Un estat 
propi dins d’un estat plurinacional”. Des d’ICV volem fer d’aquest un repte del 
conjunt del país, des de la màxima unitat possible i preservant la cohesió social. 

 
6) Valorem com a positiu que, tant entre el nostre electorat com al si d’ICV hi 

convisquin sensibilitats que van des de l’independentisme al federalisme o fins i 
tot a l’autonomisme amb tota normalitat. Entenen que aquesta és una 
identificació molt simètrica de la realitat social de Catalunya i que per tant 
esdevé un valor de la nostra organització que ens atorga autoritat i 
responsabilitat. 

 



7) Referent a la sentència pendent del Tribunal Constitucional des d’ICV no 
acceptarem que es desautoritzi l’opinió del poble de Catalunya manifestada en 
referèndum i apel·larem a que sigui el Parlament de Catalunya, dipositari de la 
sobirania del poble, que respongui institucionalment i que convoqui a la 
ciutadania a respondre socialment. 

 
8) Referent a les Consultes pel Dret a Decidir ens reafirmem en la posició que ICV 

va prendre en el seu moment, reconeixent el dret de la ciutadania a organitzar 
consultes cíviques de participació ciutadana, tot i que hi hem constatat amb 
preocupació intents d’instrumentalització per part dels partits polítics i 
moviments d’identitat independentista que han desnaturalitzat el sentit cívic de 
la consulta, així com la simplificació de la pregunta que s’hi fa, que n’ha 
difuminat també el resultat democràtic en excloure qualsevol sortida a la situació 
nacional de Catalunya que no sigui la independència. 

 
9) En els propers mesos des d’ICV ens comprometem a treballar en la direcció de 

definir un nou marc jurídic basat en una reforma de la Constitució: per una 
constitució federal amb el reconeixement de la plurinacionalitat i el dret a 
l’autodeterminació. 

 
10)  Des de l’àmbit de “Fet Nacional i reforma de l’Estat” d’ICV afavorirem el 

debat, per tal que ICV impulsi a nivell de Catalunya i també a nivell de l’Estat la 
consciència de la necessitat d’una nova constitució. 

 
                                                                                          Barcelona, 20 de febrer de 2010 


