POR UN NOVO PACTO FEDERAL
Conmemoración do Pacto Federal de Eibar (1869-2019)

Reunímonos hoxe en Eibar federalistas de distintas partes de España para conmemorar o pacto que
subscribiron nesta cidade, o 23 de xuño de 1869, os federalistas vasco-navarros. Pretendían estes o
establecemento das liberdades democráticas e dun consistente sistema federal de autonomía
territorial que respondese da mellor maneira á diversidade dos territorios e xentes de España.
Hoxe, 150 anos despois, queremos renovar aquel espírito federal de 1869. Reivindicamos, como
fixeron os nosos predecesores en Eibar, pero tamén en Tortosa (18 de maio), en Córdoba (11 de
xuño), en Valladolid (15 de xuño) ou na Coruña (18 de xuño), que o pacto federal é, por enriba de
todo, unha expresión profunda dos ideais democráticos, a súa mellor realización. O federalismo é o
mellor xeito de artellar o poder político en sociedades onde conviven identidades e sentimentos de
pertenza diversos. É garantía de paz política porque
enriquece a liberdade ao harmonizar o propio e o
alleo, o singular e o colectivo.
Conmemorar aquelas datas, non só significa lembrar,
senón tamén renovar e actualizar a expresión
federal. A Constitución de 1978 estableceu un
sistema de autonomías territoriais sólido e
duradeiro, similar ao dos países federais de longa
tradición no mundo democrático. A súa expresión
máis evidente é a experiencia vasca de autogoberno.
Porén, o recoñecemento dese enorme logro histórico, non pode facernos ignorar os seus actuais
problemas de funcionamento. Porque ten importantes cuestións que afrontar e solucionar, se non
quere fracasar. E a vía para facelo é unha urxente reforma da Constitución, de carácter federal.
O federalismo é unha opción fértil, viable e integradora. Para que sexa exitosa a reforma debe
aprender das mellores experiencias. Están aí, en países politicamente próximos, e podemos
servirnos delas pola solvencia demostrada precisamente ao afrontar retos similares, resoltos en
termos de estabilidade política e de realización tanto da integración coma da diversidade.
O Pacto Federal de Eibar de hai 150 anos é unha fonte de inspiración para avanzar cara a un espazo
compartido de democracia, autogoberno e solidariedade.
Conmemoramos o aniversario como un anticipo da celebración desa integración nunha comunidade
política que se recoñeza plural e diversa, e que asente o seu pacto sobre a lealdade e a equidade.
Niso estamos.

Eibar, 22 de xuño de 2019.

RENOVEMOS O PACTO FEDERAL!

