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Molt Honorable president, 
 
Em poso en contacte amb vostè com a presidenta del Grup parlamentari d’En Comú Podem 
per sol·licitar la posada en marxa de la Taula Catalana de Partits amb la màxima celeritat 
possible per tal de celebrar una reunió prèvia a la reunió de la Taula de Diàleg entre el Govern 
de la Generalitat i el Govern de l’Estat. 
 
Entenent que són molts els reptes i les urgències que vostè té per davant en aquests primers 
dies com a President de la Generalitat, li sol·licito que faci d’aquesta una de les seves prioritats 
principals per tal de garantir que aquesta serà la legislatura del diàleg. 
 
L’actual correlació de forces, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, 
ha de ser posada al servei de la ciutadania per construir grans acords que permetin avançar 
al nostre país. Grans acords construïts des del diàleg per tenir més sobirania i poder cuidar 
més i millor als catalans i catalanes. 
 
En aquest sentit, sol·licito la posada en marxa d’aquesta Taula de Partits per poder debatre 
amb profunditat quines són les propostes que les representants catalanes a la Mesa de Diàleg 
han de portar sota el braç. Unes propostes que han de fonamentar-se en cinc grans consen-
sos de país: 
 
Acabar amb la judicialització del conflicte polític per qualsevol via que garanteixi la llibertat 
dels dirigents independentistes i la fi de tota forma de repressió. 
 
Reconeixement de la realitat nacional catalana. Catalunya és una nació política perquè així 
ho vol la seva ciutadania. La Taula del Diàleg ha de treballar per assolir aquest reconeixement 
polític i dotar-lo de major contingut. Un reconeixement que ha d’implicar que Catalunya, com 
a comunitat política que és, s’ha de poder autogovernar a partir d’una relació amb la resta de 
l’Estat  basada en la igualtat i no en la jerarquia. Els catalans i les catalanes han de veure com 
la seva identitat és reconeguda estatalment ja sigui a través d’una declaració política aprovada 
al Congrés dels Diputats per tal de reconèixer Catalunya com a nació o de la negociació d’una 
reforma de la Constitució o la inclusió d’un disposició addicional quer permeti que Catalunya 
sigui reconeguda en la seva singularitat nacional i en la seva voluntat d’autogovern. 
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Millora de l’autogovern, blindatge i creixement del marc competencial. L’actual model 
autonòmic ja està superat, per això cal impulsar, com a mínim, les reformes necessàries per 
aconseguir noves cotes de sobirania i autogovern que permetin anar més enllà del marc com-
petencial actual. Així com blindar i garantir el ple exercici de l’autogovern en les competències 
exclusives.  De la mateixa manera, també cal recuperar aspectes de l’autogovern que la Sen-
tència de 2010 no ha permès desenvolupar, com la creació del Consell de Justícia de Catalu-
nya o l’atribució a la Generalitat de la facultat de dictar normes legislatives i així poder desen-
volupar competències executives en determinats àmbits, com les beques universitàries, 
oficines d’ocupació o formació laboral, d’acord amb l’article 150.1 de la Constitució. I també 
impulsar la transferència a la Generalitat de facultats en matèries de titularitat de l’Estat 
d’acord amb l’article 150.2 de la Constitució en matèries com: habitatge, infraestructures fer-
roviàries i acollida de persones migrades. 
 
Nou model de finançament. L’actual sistema de finançament està pendent de revisió des de 
2014. Ara cal un nou acord just que permeti: avançar cap a una hisenda pròpia i solidària, 
incrementar els recursos gestionats per les CCAA en relació als que gestiona l’Estat, per fi-
nançar adequadament les competències socials que tenen les autonomies; incrementar l’au-
tonomia financera, en rendiment d’impostos (IVA, Societats) i en capacitat normativa, ara la 
Generalitat només decideix i gestiona plenament sobre el 13% dels seus ingressos tributaris; 
guanyar transparència eliminant fons que distorsionen el model, com el fons de competitivitat 
i el fons de cooperació; clarificar el sistema d’anivellament, d’acord amb el principi d’ordinalitat, 
per evitar que els territoris que més aporten quedin per darrera en recursos disponibles per 
habitant d’altres territoris, després d’aplicar-se el sistema d’anivellament; enfortir la relació bi-
lateral en l’àmbit econòmic a través de la Comissió Mixta d’Afers Fiscals i Financers i desen-
volupar plenament l’Agència Tributària de Catalunya, en consorci amb l’Agència Estatal d’Ad-
ministració Tributària, perquè esdevingui l’Administració tributària a Catalunya. El nou model 
ha d’establir un terra fiscal en els impostos cedits a les CCAA, com patrimoni o successions, 
per acabar amb la competència deslleial com a hores d’ara practica Madrid. 
 
Un nou acord referendat pel poble de Catalunya. La ciutadania de Catalunya és l’única de 
l’Estat que es regeix per una norma d’autogovern que no ha estat votada per ella mateixa ni 
ha nascut del pacte entre el legislatiu català i el legislatiu espanyol. Cal doncs que els dos 
governs acordin seguir els procediments legislatius i polítics necessaris per encabir aquestes 
demandes polítiques en la Taula de Diàleg i en un nou acord polític que permeti la seva vali-
dació en referèndum. El nou pacte polític entre Catalunya i l’Estat ha de passar obligatòria-
ment per les urnes. 
 
Aquests són, al nostre parer, els cinc grans eixos sobre els quals han de pivotar les propostes 
que Catalunya porti a la Taula de Diàleg i que espero puguem debatre a la Taula Catalana de 
Partits. 
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Esperant que aquesta demanda sigui corresposta, des de la cordialitat i amb la voluntat de 
posar les bases des d’on construir un diàleg sincer i fraternal que interpel·li a tots els catalans 
i catalanes, m’acomiado cordialment. 

 

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021 
 

 
 

 


