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JOSEP CORNELLÀ
Pediatre
1 . «Vaig votar aflnnativament i avui tornaria
a fer el mateix. Vaig estar
de president de taula.»
2 . «Penso que és vàlida,
però que de tant en tant
cal revisar-la. Potser amb
vint anys encara és aviat,
ja que encara té poc rodatge. Farien falta potser
uns deu anys més.
»Els partits espanyolistes
ho haurien de permetre,
ja que s'ha d'entendre que
la Constitució no és inamobible. Entenc que el fonament sí que ho és, però
potser s'haurien de polir
alguns articles.»
3 . «Crec que dóna prou
sobirania. El tema de l'autonomia s'hauria de desenvolupar amb altres
lleis posteriors. La Constitució deixa les portes
obertes al desenvolupament de l'autonomia.»

PEPE BEUNZA
Primer objector de l'Estat
1* «Sí, vaig votar, però
no me'n recordo, del que
vaig votar, o si vaig votar
en blanc.»
2* «Crec que és un instrument vàlid, però ara actualment està desfasat.
Abans, en aquells temps,
garantia la unitat de la
pàtria.»
3 . «S'hauria de reformar.
Estem en una societat de
persones lliures unides
amb altres col·lectius; això
vol dir el dret a l'autodeterminació, un dret
substancial al poble i a
les persones.»

CARME SERAROLS
Presidenta CUS
1* «Vaig votar que no,
ja que havíem presentat
esmenes des de la perspectiva dels usuaris i consumidors de la sanitat i

els minusvàlids i de referent social que no van
ser acollides. Si les circumstàncies es repetissin,
avui tomaria a fer el mateix.»
2 . «Penso que s'hauria
de reformar per incloure-hi aspectes més socials
i més autonomia pel que
fa a la seguretat social.
Això seria beneficiós per
a totes les autonomies, ja
que els temes socials són
igual d'importants a tot
arreu.»
3» «No dóna prou sobirania a cap autonomia.
Crec que ha estat un fre
per a temes sobretot socials i per a les pensions,
que són apartats que estan
del tot centralitzats.»

JOSEP DELAS
Membre del secretariat
permanent de la
Coordinadora d'ONG
Solidàries de Girona i
exmilitar
! • «Sí, vaig votar perquè
em va semblar una oportunitat única i perquè era
una constitució progressista.»
2 . «Crec que és un instrument vàlid, però hem
de preveure que s'ha de
reformar.
»Sí, crec que els partits
estatals ho entendrien.»
3 . «Crec que dóna prou
sobirania a Catalunya.»

JOSEP VALLS
Gerent d'Aspronis
1 . «Vaig fer campanya
per la Constitució i vaig
votar afirmativament, ja
que la vaig valorar com
un pas important després
de l'etapa franquista per
a la reconciliació dels diferents pobles de l'Estat
Espanyol. Ara tomaria a
fer el mateix.»
2 . «Entenc que queda
molt per desenvolupar,
sobretot en els articles
que parlen de la igualtat
i del dret de les persones.
Penso que és una eina de
la qual es pot treure més
profít del que es treu i
que no cal reformar-la per
reafirmar encara més el
dret de les nacionalitats.
Fel que fa a si s'enten-

1. Fa 20 anys de l'aprovació de la
Constitució. Va anar a votar? Avui,
mantindria la mateixa posició?

nya una sobirania més
real.»

2. Creu que encara és un instrument vàlid
0 pensa que s'ha de reformar? Els partits
polítics espanyolistes, entendrien o
permetrien un canvi?
3. La Constitució dóna prou sobirania a
Catalunya o ha esdevingut un fre?

drien els canvis, crec en
el pes de la raó i que
al final triomfa. Em preocupen més els ciutadans
que els partits.»
3 . «Ha esdevingut un
fre per a les persones que
l'han utilitzada malament
i que han fet servir la
Constitució com a excusa
per dir que no avancem.
El fet d'avançar o no de[>èn de les persones que
dirigeixen el país.»

JOAQUIMA RIBOT
Presidenta de
l'Associació Catalana
d'Infermeria
! • «Vaig votar afirmativament perquè penso
que és important per l'ordre i per anar endavant.
Tornaria a votar el mateix.»
2 . «És vàlida, però potser després de tants anys
seria bo repassar-la i fer
un estudi sobre la seva
validesa. Seria important
perquè tot canvia a passos
de gegant. Penso, però,
que als partits espanyolistes els costaria entendre-ho.»
3 . «Podríem i hauríem
de tenir més sobirania.
Penso que la Constitució
no és un fre, però s'hauria
de revisar per poder tenir
més autonomia.»

MARCIBARS
President de la federació
catalana de donadors de
sang
1 . «Vaig votar afirmat i v a m e n t , ja que en
aquells moments feia falta
i era un començament
amb vista a l'organització
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de l'Estat Espanyol. Avui
tomaria a votar el mateix,
ja que considero que l'experiència ha estat positiva.»
2 . «S'hauria de reformar. En aquests vint anys
s'ha vist que hi ha mancances per poder acabar
de desenvolupar l'autonomia a Catalunya. Crec que
ben plantejat i ben argumentat ho entendrien.»
3 . «No dóna prou sobirania i per això cal plantejar la possibilitat de fer
una revisió en aquells articles que fan referència
a aquest tema.

ROSA MARIA
ESTRANY
Sotspresidenta de la
Fundació Esclerosi
Múltiple
1* «Considero que en
aquell moment necessitàvem disposar d'un marc
per construir les bases
d'un país democràtic i
això ho va proporcionar
el text de la Constitució.
Ens va conduir a una normalitat política i social.
Vaig votar afirmativament i tornaria a fer el
mateix.»
2 . «S'ha de tenir en
compte que ha estat un
element determinant de la
transició. Penso que encara és un instrument vàlid, però caldria canviar
uns quants aspectes. Crec
que determinats partits
radicals s'oposarien a
qualsevol modificació que
suposés més quotes d'autogovera i qualsevol avenç
en l'autonomia. Però s'hi
hauria de treballar.»
3 . «Cal pensar sempre en
el punt de sortida per reconèbcer que s'ha recorregut un caim'. No s'hauria
d'oblidar un esforç que va
ser molt important i va
costar molt. Més que de
la Constitució depièn de
ta voluntat política dels
goveras, poder arribar a
aconseguir per a Catalu-

JOAN
COSCUBIELA
Secretari general de la
Comissió Obrera
Nacional de Catalunya
1 . «Sí, vaig votar per segona vegada a la meva
vida: la primera va ser en
les eleccions a corts constituents del 15 de juny de
1977. Ho vaig fer afirmativament perquè l'aprovació de la Constitució recollia els anhels i les lluites per les llibertats, també les sindicals, l'amnistia,
en la mesura que suposava un canvi de règim
i l'Estatut d'Autonomia,
que ens permetria recuperar el nostre dret a l'autogovern. Tomaria a votar
el matebí perquè crec que
va ser un gran encert
col·lectiu.»
2 . «No crec que avui calgui reformar-la. Les constitucions han de tenir vides llargues, perquè siguin instruments útils. I
crec que encara se li poden treure molts fruits sí
es desenvolupa plenament, tant en la seva vessant social com de configuració plurunacional
de l'Estat.
»Encara que opino que
els partits estatals no ho
permetrien o no ho entendrien, tinc interès a
respondre aquesta pregunta amb una altra. I per
què es divideixen els partits polítics entre estatals
i nacionals en relació amb
la Constitució? Perquè la
pregunta no traça la línia
divisòria entre partits de
dreta i d'esquerra que
permetria entendre millor
el que pot passar en un
futur si el PP i CiU aproven definitivament la reforma de riRPF, que entre altres coses pot buidar
de contingut l'actual model de finançament autonòmic.»
3 . «No crec que els problemes de la sobirania de
Catalunya vinguin de la
Constitució, a menys que
no pensem en la sobirania
dels estats nació del segle
XIX. Els límits de la sobirania de totes les nacions tenen el seu origen
en un model de societat
que redueix al mínim el
paper de les institucions
polítiques, sigui quin sigui
el seu àmbit en benefici
de l'economia i el mercat.
Els frens al ple desenvolupament de les capacitats

d'autogovern de Catalunya durant aquests anys
tenen el seu origen en les
polítiques que han seguit
tots els governs espanyols
i catalans des de 1978.
Han utilitzat les transferències com a instmment
de negociació al servei
d'altres objectius i interessos econòmics i partidistes. I aquest status quo
ha interessat i continua
tant a La Moncloa com
a la plaça Sant Jaume.»

JOSEP MARIA
URETA
Periodista
1. «Sí, perquè era el millor que teníem. Sí, avui
tomaria a votar el mateix.»
2 . «Crec que és un instrument vàlid.
»Als partits polítics estatals no se'ls ha de permetre. Es més segura la
Constitució del 78 que la
que es podria tenir ara.»
3 . «No m'interessa la
Constitució dels territoris,
només m'interessa la dels
ciutadans.»

PERE TUBERT
President de Mifas
1 . «Vaig votar afirmativament, ja que considero
que és bàsica per a la convivència. Avui tornaria a
fer el mateix. Estava convençut, i ho continuo estant, que és el marc per
a la convivència de l'Estat
Espanyol.»
2* «És un instmment vàlid, però potser s'hauria
de reformar. Tot i que
no la conec a fons, crec
que potser s'hauria de retocar algun punt, ja que
la vida canvia molt de
pressa i vint anys són
molts. Per fer-ho hi hauria
d'haver primer una bona
entesa entre els partits espanyolistes i els autonòmics, i el que no pot ser
és que continuïn les picabaralles actuals, que ens
fan mal a tots.»
3.
«La reivindicació
sempre és positiva, sempre i quan es faci des d*un
punt de vista de consens
i sense crear odis ni violència.»

