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La Tercera Via augura que el 27-S
serà la «derrota» del procés
L'associació federalista somia amb una reforma constitucional que desactivi
l'auge del sobiranisme

Els participants al debat 'Tercera Via: diàleg i acord'. Foto: EP

L'expresident del Consell d'Estat i exmagistrat del Tribunal Constitucional Francisco Rubio
Llorente va assegurar aquest dimarts que les eleccions del 27-S en clau plebiscitària s'han
dissenyat d'una manera que "conduiran a la derrota de l'opció independentista". Així ho va
assegurar en un acte sobre la reforma constitucional organitzat per l'associació 'Tercera Via: diàleg
i acord', on va recordar que ell va defensar en el seu moment un referèndum consultiu als
catalans, que es podria haver fet sense 'tocar' la Constitució i modificant sol la llei orgànica de
referèndums.
Rubio Llorente va concloure que aquest referèndum que va proposar "ja és passat", va apostar
per una reforma de la Constitució espanyola que advoqui per un federalisme asimètric, i va definir
Espanya com "una nació de nacions". Així mateix, també va defensar que hi ha comunitats
autònomes "que no senten la necessitat de tenir competències sobre determinades matèries",
mentre que altres sí, d'aquí la necessitat d'un federalisme asimètric.
Concretament, va recordar que és extremeny, i va posar d'exemple la seva comunitat: "Les
necessitats d'autonomia dels extremenys no són molt extenses. Tenim ganes d'administrar els
recursos i els serveis més que ganes de legislar".
Una "Constitució" per a la Catalunya autonòmica
El debat va girar entorn de si Espanya necessita una reforma de la seva Constitució en el seu
conjunt o una reforma específica per Catalunya que desactivi l'auge del sobiranisme, i els experts
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que van participar en el fòrum van discrepar en aquest punt.
El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Manuel Gerpe
va exposar que veu "gairebé impossible" una reforma constitucional general per la gran entitat
que suposa aquest repte, i en canvi sí veu factible teixir un ampli consens per canviar la llei
fonamental per resoldre específicament el "problema" de Catalunya.
Per contra, l'exministre de Justícia i negociador de l'Estatut català, Francisco Caamaño, va
exposar que en la reforma constitucional totes les comunitats autònomes han de sortir d'"un
mateix punt de partida" i, amb el temps, el model se n'anirà tornant asimètric amb algunes
autonomies assumint algunes competències que altres no voldran.
El catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Eliseo Aja també és
partidari d'una reforma extensa perquè "l'Estat autonòmic fa anys que no funciona", i va exposar
que Catalunya podria anomenar perfectament la seva norma fonamental "Constitució" i no
"Estatut", sense trencar l'estructura constitucional de l'Estat.
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