
 

 

 

 

 

Resolució 
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Davant l'actual situació que travessa Catalunya, Units per Avançar considera 

oportú aprovar la següent resolució: 

1.- Units per Avançar està convençut de la voluntat majoritària del poble de 

Catalunya de solucionar de forma dialogada i pacífica el necessari encaix de 

Catalunya, com a nació, a Espanya, dins d’Europa. Per tant, és necessari trobar 

punts de trobada que permetin unir la societat catalana entorn a un ampli 

consens polític que exigeix concretar el contingut sobre el qual cal dialogar i 

consensuar.   

2.- Aquest necessari diàleg exigeix, no obstant això, reconèixer amb humilitat els 

errors que totes les parts han comès i la seva ferma convicció de trobar una 

solució política fruit del consens i en el marc de l'Estat de Dret; circumstàncies, 

ambdues, que exigeixen, per raons econòmiques, polítiques i de convivència, el 

retorn a la legalitat i a la política, el respecte a l’Estat de Dret, el respecte a la 

llibertat d’expressió i als drets fonamentals de les persones, renunciar a la DUI,  

renunciar a aplicar l'art. 155 de la Constitució i el retorn a la normalitat.  

3.- El diàleg i consens que proposem s’ha de realitzar en el marc de l'Estat de 

Dret i no ha de tenir més límit que el consens polític propi d'una democràcia 

consolidada sense descartar, per tant, la reforma de la pròpia Constitució sense 

cap condicionament previ diferent al resultant del consens. 

4.- El resultat d'aquest necessari diàleg i consens sobre l'encaix de Catalunya a 

Espanya i la seva modernització com a Estat plurinacional ha de ser sotmès a 

referèndum i, amb posterioritat, procedir a la redacció i aprovació pel poble de 

Catalunya del nou marc jurídic que estableixi la relació Catalunya-Espanya 

prenent com a referència l’Estatut d’Autonomia previ a la Sentència del TC 

adaptat a les millores que s’introdueixin en el nou marc constitucional. 

5.- Tant la reforma constitucional com el futur marc jurídic que reguli la relació 

Catalunya-Espanya, han de reconèixer, entre d’altres, les següents qüestions: 
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 Garantia de cooperació i de lleialtat institucional. 

 Reconeixement jurídic d’Espanya com a Estat plurinacional. 

 Reconeixement de Catalunya com a nació i de la seva naturalesa de 

subjecte polític en la Constitució espanyola. 

 Constitucionalització dels drets històrics de Catalunya.  

 Autogovern de qualitat via sobiranies compartides, en el marc d’un Estat 

plurinacional, respecte a la identitat, la llengua i la història. 

 Reconeixement a Catalunya d'un model fiscal propi de caràcter 

participatiu i solidari. 

 Reforma del Senat per a convertir-lo en càmera de representació 

territorial amb competències anàlogues a les segones càmeres dels 

països federals, com és el cas d’Alemanya (Bundesrat). 

 
6.- La participació en la reforma constitucional ha d’incloure totes les forces 

polítiques amb representació parlamentària i totes les altres forces polítiques i 

plataformes cíviques que hagin manifestat la seva convicció i aposta pel diàleg 

sense més límits que el resultat del consens. 

 
7.- El retorn a la normalitat requereix, també, que les empreses, les quals la 

incertesa ha fet que traslladessin el seu domicili social i fiscal fora de Catalunya, 

reconsiderin la seva decisió i tornin de nou a Catalunya. 

 
8.- La voluntat de diàleg i de consens en els termes indicats s’ha de concretar en 

un pacte d’Estat referendat pel Parlament de Catalunya i pel Parlament 

espanyol sotmès a referèndum pactat per part del poble de Catalunya. 


