
Ernest Suñé Nicolás 
Intervenció plenari Consell de Federació  -  11/10/2012 
 
Bona tarda. Em dic Ernest Suñé i vull demanar-vos el vostre suport per formar 
part de la candidatura del PSC per a les eleccions de novembre. 
 
Com ha dit fa una estona el Carlos Fernández, des de l’estrada fa goig veure el 
plenari, tanta com satisfacció fa saber que onze persones, onze candidats 
estan disposats en els temps que corren, a sortir a defensar el socialisme. 
 
Vull deixar clar el meu pensament des del primer moment, sense embuts: No 
entenc Catalunya sense Espanya ni Espanya sense Catalunya. Quant més 
treballo i lluito i m’esforço per Catalunya, més ho faig per Espanya. Així ho 
sento. 
 
Com socialistes disposem de valors fonamentats en la recerca d’una societat 
millor on la solidaritat sigui l’eix vertebrador de la relació entre les persones i 
els pobles. Els nostres principis democràtics son innegables.  
 
Com socialistes hem governat i hem comès errades, moltes errades. Sí, però 
també hem aconseguit grans fites i hem estat fonamentals per la consolidació 
de la democràcia, aquesta que avui ens permet a tots sense discriminació 
exercir en llibertat qualsevol dret sense la por d’antuvi.  
 
Com socialistes som responsables. Responsables dels nostres actes passats i 
de les nostres apostes de futur. I per què som responsables, ni volem ni 
desitgem donar cap passa que pugui suposar un conflicte més enllà del debat 
polític com alguna que altre força està reclamant.  
 
Com socialistes creiem, en el progrés de les persones i dels pobles, però 
també creiem en el respecte a la llei. La llei ha d’estar al servei de les 
persones. D’acord. Doncs si no agrada o no fa aquesta funció, canviem-la, però 
mai la hem de contravenir. Aquesta és la línia vermella que no hem de 
travessar.  
 
I he decidit donar la cara. Sí, per que el que ara cal es donar una passa 
endavant, defensar els nostres ideals i explicar què volem fer i com ho volem 
fer. El PSC ha de liderar el canvi federal d'Espanya, i jo vull participar. I per 
això us demano el vostre vot. 
 
Per això, si surto escollit, el que primer faré serà recomanar en Pere Navarro 
la redacció un full de ruta federal per Espanya que incorpori un referèndum 
per que cada comunitat pugui decidir si vol ser un estat federat o vol cedir les 
seves competències a l'estat i així poder definir entre tots, el mapa polític de 
la futura Espanya que haurem de defensar. 
 
Gràcies per la vostra atenció, i moltes gràcies Consol. 


