
BARCELONA 6 DE JUNY DE 2016

PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ 
TREBALL  SOBRE LA QÜESTIÓ CATALANA AL 
CONGRÉS DELS DIPUTATS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La qüestió catalana és, segons han reconegut diferents actors polítics espanyols, una qüestió de 
transcendència. Es podria dir, fins i tot, que és un “afer d’estat”. Indubtablement ha ocupat una notable 
atenció ciutadana, mediàtica i política des de fa 10 anys, moment en que es tramitava el nou Estatut 
d’Autonomia. De fet, l’objectiu aleshores plantejat és evident que no ha reeixit. L’Estatut acordat per 
les Corts espanyoles i referendat pel poble de Catalunya, fou després amputat per una sentència del 
Tribunal Constitucional que el feia impracticable oferint una interpretació del bloc de constituciona-
litat que ensorrava totes les expectatives del catalanisme polític. Fa 6 anys totes les forces polítiques 
excepte el PP i C’s varen coincidir en denunciar que aquella sentència alterava allò que el poble català 
havia votat directament. Avui, si l’Estatut “reinterpretat” fos sotmès de nou a votació hi ha el convenci-
ment que seria rebutjat per una amplíssima majoria de la població catalana. 

Des de l’esmentada sentència contra l’Estatut de juny de 2010 fins ara, a Catalunya hi ha hagut una re-
acció política que s’ha articulat entorn al dret a decidir, de manera molt majoritària, i també entorn a 
la constitució d’un estat independent, encara que en aquest cas la majoria –essent la més consistent 
de totes les opcions plantejades avui a Catalunya- requereix encara un eixamplament. En concret, els 
partidaris de fer un referèndum a Catalunya oscil·len entre el 75 i el 80%, mentre que els partidaris que 
Catalunya esdevingui un estat independent s’han expressat prop del 50%. La magnitud d’aquestes 
xifres, juntament amb el fet objectiu que els nivells d’autonomia de Catalunya s’han reduït en aquesta 
darrera dècada, requereix una resposta en consonància a la transcendència ciutadana, mediàtica i 
política que representa la qüestió. 

És conegut i una pràctica habitual que davant dels reptes i les problemàtiques diverses que va de-
parant la vida col·lectiva d’una societat com la nostra, les institucions més representatives abordin les 
qüestions més rellevants amb el mètode i les formes pròpies d’una democràcia avançada i madu-
ra. Concretament, el Congrés dels Diputats ha constituït al llarg de la seva història multitud de Comis-
sions amb característiques diferents, bé sigui per raó de la matèria que han tractat, bé sigui per la seva 



temporalitat, bé sigui per la seva transcendència o singularitat. No deixa de ser sorprenent que una 
qüestió com la catalana no hagi estat mai tractada com a tal i amb la singularitat que es mereix, quan en 
realitat ha estat un eix de debat constant i permanent no ja durant aquests darrers 10 anys, sinó també 
durant tot el període de democràcia actual. 

PROPOSTA

És per tot el que s’ha exposat, que es proposa crear una Comissió de Treball sobre la qüestió catala-
na, amb l’objectiu concret d’abordar els aspectes següents:
 

A. Elaboració d’un diagnòstic contrastat sobre el compliment i el desenvolupament de l’auto-
nomia política catalana, a partir dels fets contrastables especialment en els darrers 10 anys (de 
l’Estatut d’Autonomia de 2006 fins ara)
B. Anàlisi de les possibilitats i alternatives per un referèndum o una consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. Amb disposició per abordar aspectes relatius a la pregunta, la data, el quòrum, o 
el marc legal més adequat.
C. Proposta de conclusions abans de finals de 2016 per poder ser votades en sessió plenària al 
Congrés dels Diputats. 

Finalment, els sotasignants d’aquesta proposta no queden condicionats sobre les respectives posi-
cions legítimes respecte a la qüestió catalana, més enllà d’actuar lleialment pel bon curs de la consti-
tució i funcionament de l’esmentada Comissió de Treball que es comprometen a impulsar. 


