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INTRODUCCIÓ 

L'agenda  i  el  debat  polític  a  Catalunya  està  avui  fortament  marcat  per  les  relacions  entre

Catalunya i l'Estat espanyol. Els mateixos esdeveniments polítics dels darrers anys apunten en

aquesta mateixa línia. La majoria de diputats i  diputades del Parlament de Catalunya és avui

partidària de celebrar una consulta o referèndum per decidir el futur polític del país. I són diversos

els passos endegats en aquesta direcció que han comptat entre d'altres amb el suport d'ICV.

L'objectiu d'aquest breu estudi és analitzar quina ha estat l'evolució concreta del projecte polític

nacional pel que fa relacions entre Catalunya i l'Estat defensat per ICV i quins són els canvis que

s'han produït. A la vegada es plantegen diverses preguntes: Quines són les raons i els elements

que expliquen els canvis en el projecte nacional d'ICV? I, l'evolució experimentada pel partit s'ha

produït també entre el seu electorat i en el conjunt de la societat catalana? 

CONTEXT POLÍTIC ACTUAL 

Són diversos el fets succeïts al llarg dels darrers anys que denoten una major preocupació per la

relació política entre Catalunya i l'Estat. En aquest sentit s'han viscut tres grans manifestacions

multitudinàries  que tot  i  tenir  objectius  i  lemes diversos tenien un rerefons comú ben clar  de

reivindicació dels drets nacionals i a l'autogovern i de la lliure decisió dels ciutadans i ciutadanes

per definir  el futur polític  del país.1 Aquestes han estat seguides de diversos posicionaments i

documents aprovats pel Parlament per tal de poder celebrar una consulta amb caràcter consultiu

sobre el futur polític del país.2 ICV-EUiA hi ha donat suport des de la convicció que s'ha esgotat

l'etapa autonomista i que la celebració d'una consulta és un dels principals objectius.3 

Més enllà dels fets succeïts l'increment del pes d'aquest tema dins l'agenda política es percep

també en la major preocupació i interès de la societat catalana en relació al debat sobre el model

d'estat. Segons els Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials

l'any 2013 la majoria de la població catalana (68%) considera molt o bastant important el debat

1 10 de juliol de 2010 convocada per Òmnium Cultural sota el lema “Som una nació, nosaltres decidim” 
com a rebuig a la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre l'Estat d'Autonomia. 
11 de setembre de 2012 convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) sota el lema “Catalunya, 
nou Estat d'Europa”. 
11 de setembre de 2013, Via Catalana per la Independència (cadena humana) convocada per l'ANC.

2 Resolució 742/IX del Parlament sobre l'orientació política general del govern (27 de gener de 2012) que 
en el seu apartat I instava al govern a “fer una consulta, prioritàriament dins la pròxima legislatura”; 
Resolució 5/X del Parlament, per la qual s'aprova la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del poble
de Catalunya (23 de gener del 2013); i la Resolució 479/X del Parlament, per la qual s’acorda de 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la 
Generalitat de Catalunya de la competència per a autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el 
futur polític de Catalunya. 

3 Ponència Política. 10ª Assemblea Nacional ICV. 19, 20, 21 d'abril de 2013. p.44.

2



EL PROJECTE NACIONAL D'ICV. Albert Marañón Ledesma 
PUNT DE TROBADA? UAB. Maig de 2014.

sobre  el  model  d'estat  (veure  gràfic  1).  S'observa  clarament  un  increment  incessant  de  la

importància que mereix aquest debat des de l'any 20084, en el que un 50,41% considerava que

era un tema poc o gens important.

Tot i que també s'experimenta un increment de la importància d'aquesta qüestió per als votants

d'ICV-EUiA l'evolució és diferent (veure gràfic 2). Si realitzem una taula de contingència entre les

respostes a la importància del debat sobre el model d'estat i aquells que declaraven haver votat

ICV-EUiA en les darreres eleccions autonòmiques observem com la preocupació  sempre ha estat

elevada i  major que en el conjunt de la societat,  amb 10 punts de diferència l'any 2013. 

 GRÀFIC 1. Importància del debat sobre el model d'estat. Evolució 2008 – 2013. Dades en %. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 2008 a 2013. 

GRÀFIC 2. Importància del debat sobre el model d'estat entre els votants d'ICV-EUiA. Evolució 2008 – 2013.
Dades en %.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 2008 a 2013. 

4 És a partir de l'any 2008 que el Sondeig d'Opinió de Catalunya de l'ICPS incorpora la pregunta “per 
vostè personalment el debat al voltant de la forma d'estat és molt, bastant, poc o gens important?”. Per 
tant no es disposen de dades d'anys anteriors. 
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PROJECTE NACIONAL D'ICV 

Si bé ja en el moment de la seva creació l'any 1987, Iniciativa per Catalunya va assumir com a

principi el dret a l'autodeterminació, el projecte nacional del partit ha tingut una evolució al llarg

d'aquests anys que l'ha fet passar de la defensa del federalisme a no descartar la defensa de la

independència de Catalunya com a opció. 

1a etapa: l'aposta federal des del desenvolupament autonòmic (1987 – 1998)

El 23 de febrer de 1987 es funda Iniciativa per Catalunya a partir de l'impuls del PSUC, el Partit

Comunista de Catalunya (PCC) i l'Entesa de Nacionalistes d'Esquerra (ENE), que al seu torn es

creà amb antics militants del Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN). Es crea doncs des

de la pluralitat de projectes nacionals, el federal del PSUC i d'altres més independentistes, que

porta a considerar que històricament IC ha estat un punt de trobada de diverses sensibilitats.5 

IC es crea fent explicita en els documents de la 1a Assemblea Nacional, la seva defensa del dret a

l'autodeterminació i l'aposta per l'aprofundiment del federalisme. Es mantenia així el que ja havia

aprovat el PSUC el novembre de l'any 1977 en el seu IV Congrés6. És també en la 1a Assemblea

Nacional que es fa un reconeixement explícit de la plurinacionalitat de l'Estat i que s'assenyalen

com a aspectes fonamentals per al seu respecte la reforma del Senat i de diversos elements del

Títol VIII de la Constitució dedicat a l'organització territorial de l'Estat. No es concreten però, més

aspectes de la reforma constitucional necessària per assolir aquest propòsit. 

Dos anys després de la creació, el desembre de 1989 IC torna a explicitar la seva defensa del dret

a l'autodeterminació al Parlament votant a favor d'una Resolució en la que es reconeixia aquest

dret i a “Catalunya com a realitat nacional diferenciada de la resta de l'Estat”.7 En el decurs del

debat  el  diputat  d'IC,  Ignasi  Riera,  assenyalava,  “no podríem des de cap angle oposar-nos a

aquest dret a l'autodeterminació, i que, per tant, aquest dret pot arribar fins on arribi la voluntat

dels qui exerceixen aquest dret”.8

Aquest  és el  fil  comú que es  repeteix  en els  documents  polítics  de la  2a,  3a i  4a Assemblea

Nacional  d'IC.  Així  mateix  es  reflecteixen  des  d'una  voluntat  inherent  de  canvi  que  porta  a

entendre  en  la  línia  del  que  explicava  Rafael  Ribó  l'any  1988  que  “transformació  social  i

reconeixement del marc nacional són dues cares del mateix combat” però també a reconèixer que

5 Jaume Bosch Mestres, entrevista personal, 22 d'abril de 2014. 
Jordi Guillot Miravet, entrevista personal, 25 d'abril de 2014. 

6 Veure BOSCH, Jaume. De l'Estatut a l'Autodeterminació. Esquerra nacional, crisi econòmica 
independència i Països Catalans. Editorial Base. Barcelona, 2013. p.91

7 Resolució 98/III del Parlament de Catalunya sobre el dret a l'Autodeterminació de la Nació Catalana. 
Parlament de Catalunya, 12 de desembre de 1989. 

8 Diari de Sessions Parlament de Catalunya. III legislatura. C- Núm. 102, 12 de desembre de 1989, 
p.2024. 
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en la pràctica no sempre havia estat  així.9 Reflexió que en part  comparteix Jaume Bosch en

l'entrevista personal realitzada i que creu que s'expressa en el present, al voltant debat intern

sobre si s'assistia o no a les manifestacions de 2012 i 2013.  

2a etapa. La concreció del model federal i el nou Estatut (1998 – 2010)

És important remarcar, pel que suposa de reconeixement de la pròpia sobirania com a partit, que

IC arriba a l'any 1998, a la seva 5a Assemblea Nacional, enmig d'un procés de crisi interna fruït del

trencament de relacions amb IU i la creació d'EUiA a Catalunya.10 Acabava amb el manteniment

de l'autonomia d'IC, la voluntat de ser un partit  nacional català, tal  com havia passat entre el

PSUC i el PCE, ja que el primer havia estat l'únic partit comunista d'àmbit no estatal que havia

format part de la Internacional.11 És també segons el politòleg Miquel Caminal un dels encerts d'IC,

mantenir-se com a partit d'àmbit nacional català, independent davant altres forces polítiques.12 

La 5a Assemblea Nacional d'Iniciativa per Catalunya – Verds (s'aprova el canvi de nom d'IC a IC-V)

suposa la concreció del model federal que es defensava des de la creació del partit l'any 1987.

S'assumeix així el principi del federalisme asimètric com “la formula que permet conciliar la unitat

amb el reconeixement de la diversitat” i  a partir  del  qual s'entenia que l'existència de realitats

nacionals  diferenciades  implicava  el  “reconeixement  de  competències  diferencials”  amb  una

reforma de la Constitució i  l'adopció d'un sistema de finançament que reconegués l'autonomia

financera.13 Aquesta mateixa idea es reflectiria anys més tard en un document amb les bases per

a la reforma constitucional i estatutària14 segons el qual calia modificar la Constitució en el seu títol

preliminar  per  reconèixer  el  dret  a  l'autodeterminació  i  la  realitat  plurinacional,  pluricultural  i

pluringüística  de  l'Estat;  la  reforma  del  Títol  VIII;  la  modificació  dels  principis  d'elecció  dels

membres del Constitucional i del Consell General del Poder Judicial; així com la reforma del Senat

pel que fa l'elecció dels membres i introduint la possibilitat de veto de les nacionalitats. 

A partir de la constitució del govern d'esquerres a la Generalitat, el desembre del 2003, format pel

PSC, ERC i ICV-EUiA, s'inicia la redacció del nou Estatut aprovat el juny de l'any 2006. Joan

Saura, president d'ICV, havia assumit la responsabilitat de coordinació dels treballs de redacció i el

procés de participació com a Conseller de Relacions Institucionals i Participació, i definia el text

com un “salt endavant històric” des del punt de vista nacional i de reconeixement d'autogovern i

9 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel. Rafael Ribó: l'optimisme de la raó. Planeta. Barcelona, 1988. p.113.
10 RIUS, Marc. Iniciativa per Catalunya Verds (1987 – 2004) Una història de l'esquerra verda de Catalunya.

El Pensament i l'Acció. (2005, núm.15). Fundació Nous Horitzons.
11 Jordi Guillot Miravet, entrevista personal, 25 d'abril de 2014. 
12 CAMINAL, Miquel. La fallida i les lliçons del PSUC. Debat Nacionalista. (2004, núm.38). Associació 

Tribuna Catalana.
13 Principis bàsics per a un programa d'esquerres ecosocialista en la transició al segle XXI. 5ª Assemblea 

Nacional d'IC-V. 27, 28, 29 de novembre de 1998. p.63. 
14 Proposta de nou Estatut. Document aprovat per la Comissió Permanent d'ICV l'abril de 2003. 
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“un Estatut, avui, en el marc polític de l'Estat, de màxims”.15  

És a finals d'aquesta etapa, en el marc de la 9a Assemblea Nacional d'ICV i davant l'amenaça dels

recursos d'inconstitucionalitat presentats pel PP, entre d'altres, que a banda de rebutjar qualsevol

possible retallada al text, el partit referma la defensa del dret a l'autodeterminació, es reconeix que

dins ICV “conviuen i han de poder conviure i sentir-s'hi còmodes diferents sensibilitats pel que fa a

la qüestió nacional”.16 

3a etapa. El trencament del pacte constitucional (2010 – ...)

La 3a etapa és, de ben segur, en la que podem definir amb major exactitud el seu inici, el 28 de

juny de 2010 amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. ICV no dubta en sumar-

se a la manifestació de rebuig del 10 de juliol i dies després, en el Ple del Parlament monogràfic

sobre la sentència afirma per mitjà de Jaume Bosch, qui havia estat ponent del text estatutari, que

“s'ha trencat, també el pacte constitucional del 78”. I afegia “a partir  d'ara difícilment es podrà

considerar federalista qui no aposti per la reforma en profunditat de la Constitució del 78. I això vol

dir molt més que la reforma del Senat”.17

Ja en aquell Ple, el partit dibuixa quin serà el seu full de ruta: plantejar una reforma profunda de la

Constitució en sentit federal i “si l'Estat no respon afirmativament a les exigències catalanes l'única

sortida  viable  seria,  si  existís  una  majoria  que  ho  reclamés,  que  les  institucions  catalanes

impulsessin  els  mecanismes  jurídics  i  polítics  per  fer  efectiu  l'exercici  del  dret  a

l'autodeterminació”. 

Aquest mateix full de ruta és el que es determinaria en el Programa Electoral d'ICV-EUiA en les

eleccions al Parlament de novembre del 2010. Aquell mateix any, Joan Herrera citant al politòleg

Miquel Caminal18 afirmava “el federalisme no hauria de negar la possibilitat de la independència

davant el fracàs del pacte federal”.19 Un any després, i també en el marc de la conferència en

motiu de la Diada, el  mateix Herrera, explicita “Volem ser un punt  de trobada de federalistes,

sobiranistes  i  independentistes  [...]  de  la  diversitat  del  país,  més  que  abanderar  una  puresa

ideològica en el terreny nacional”.20 Després de la victòria del PP a les eleccions al Congrés, i l'èxit

de la manifestació de 2012, en el programa electoral de les eleccions al Parlament del novembre,

ICV-EUiA marca com una de les seves prioritats la celebració d'una consulta. 

15 Veure Intervenció de Joan Saura per explicar el vot favorable d'ICV-EA a l'Estatut el 28 de setembre de 
2005 a INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. 7 milions de persones, 1 Estatut. L'esquerra verda 
nacional i el nou Estatut. Barcelona. Fundació Nous Horitzons. 2005. 

16 Les polítiques nacionals d'ICV. Un camí cap a la sobirania en l'Europa dels Pobles. Resolució aprovada 
per la 9a Assemblea Nacional d'ICV, novembre de 2008. 

17 Diari de Sessions del Parlament de Catalunya. VIII legislatura. P- Núm. 129, 16 de juliol de 2010  p.27.
18 Veure Company, E. (1 de juliol de 2010) Federalisme vs. Independentisme. El Pais.
19 Som una nació, tenim dret a decidir. Federalisme. Conferència de Joan Herrera, 8 de setembre de 2010.
20 Construir l'esquerra nacional en temps de crisi. Conferència de Joan Herrera, 8 de setembre de 2011.
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Davant la consulta la 10a Assemblea Nacional d'ICV va acordar que decidirà el sentit del seu vot

per mitjà d'una consulta entre la seva militància; però sí que ha aprovat que es donarà suport a

tota opció que garanteixi una relació d'igual a igual amb l'Estat rebutjant el manteniment de la

situació actual.21 Davant la pregunta acordada entre els grups parlamentaris que donen suport a la

consulta el 12 de desembre de 201322, el partit ha mostrat la seva voluntat de que Catalunya sigui

un Estat i ha explicat que el sentit de vot davant la possibilitat d'un Estat independent dependria de

“la capacitat de l'Estat de posar una proposta o contra proposta damunt la taula”.23 

És en aquest marc que diverses veus significades d'ICV prenen posició i expressen les seves

preferències sobre el futur polític del país. Joan Herrera s'ha reconegut en diverses ocasions com

a federalista,24 Jordi  Guillot,  afirmava en l'entrevista personal mantinguda que ara com ara no

votaria sí a l'estat independent. Per altra banda, la també coordinadora nacional Dolors Camats,

ha fet públic recentment el seu sentiment independentista,25 així com entre d'altres la diputada al

Parlament, Laura Massana.26  

Per la seva banda, Jaume Bosch, també es declara partidari de la independència i afirma que

aquesta també la via dels federalistes per forçar a l'Estat a plantejar una proposta de caire federal

recordant  un recent  article de Miquel  Caminal en el  que s'expressava en termes semblants.27

També ho han fet altres membres històrics del PSUC o ICV com Matías Vives28 o Jordi Borja que

afirma “personalment la independència no em sembla la millor opció, però si raono políticament

crec que s'ha d'apostar per la independència”.29  

Davant aquesta diversitat, existeix la possibilitat que finalment ICV acabi optant per la llibertat de

vot sobre l'estat independent, però tant Jaume Bosch com Jordi Guillot afirmen en les entrevistes

realitzades que seria  un error.  Guillot  creu que no seria  raonable  que no es tingués postura

definida, i  Bosch “estaria disposat  a acceptar-ho”.  Coincideixen això sí,  en la necessitat  de la

preservació de la unitat del partit, evitant possibles trencaments. 

21 Ponència Política. 10ª Assemblea Nacional ICV. 19, 20, 21 d'abril de 2013.Document polític 10a 
Assemblea. p.63.

22 Acord el 12 de desembre de 2013 entre CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP per tal que la Consulta sigui 
convocada el 9 de novembre 2014 amb la pregunta: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? En cas 
afirmatiu, vol que aquest Estat sigui independent?”

23 Joan Herrera, coordinador nacional d'ICV a la Compareixença del President de la Generalitat i les 
formacions polítiques per anunciar la pregunta i la data de la Consulta. Min. 29'50”

24 HERRERA, Joan. Quanta desigualtat pot suportar la democràcia?. 1ªed. Barcelona. Editorial RBA La 
Magrana. 2013. p.109-136

25 Entrevista a Dolors Camats, coordinadora d'ICV. El Punt – Avui TV. 26 d'abril de 2014. Min.21.00
26 Massana, L. (10 de desembre de 2013) El final d'un principi. Naciódigital.cat, Consultat el 2 de maig de 

2014 a http://www.naciodigital.cat/opinio/7245/final/principi.
27 Caminal, M. (1 de desembre de 2013) Trilogía federal: tres cartas de un federalista catalán. Sin Permiso.

Consultat el 2 de maig de 2014 a http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6470 
28 Vives, M. (1 de juliol de 2012) Independencia inducida. Diari de Taragona.
29 BORJA, Jordi. Cartes de lluny i de prop. Incerteses i propostes de reconstrucció democràtica.  1ªed. 

Barcelona. Editorial L'Avenç. 2013 p.35-50.
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LES PREFERÈNCIES DE L'ELECTORAT D'ICV

Si en lloc de posar el focus en l'anàlisi dels documents del partit, ens fixem en les preferències de

model d'estat de l'electorat d'ICV (gràfic 3) observem que l'evolució ha estat semblant. Creix la

preferència cap al fet que Catalunya sigui un Estat dins d'una Espanya federal així com, a partir de

2011 la preferència de ser un Estat independent. Es podrien també diferenciar de manera similar

les mateixes etapes que anteriorment hem assenyalat tot i que expressades amb un cert retard;

coincidint amb el debat sobre l'Estatut la preferència federal pren força, i a partir de la sentència

del  Constitucional  cau  la  opció  de  Comunitat  Autònoma i  creixen  les  dues  opcions  de  canvi

respecte la relació actual.

En qualsevol cas, es constata la pluralitat d'opcions entre l'electorat; pluralitat que de manera més

polaritzada  també observem si  analitzem les  preferències  del  conjunt  de  la  societat  catalana

(gràfic  4).  En aquest  cas,  la  preferència  de ser  una comunitat  autònoma ha estat  sempre la

majoritària, i la de l'estat federal s'ha mantingut, excepte en el procés per al nou Estatut per sota

del 20%. A partir de 2010 s'observa també un trencament d'etapa que s'expressa però, de manera

diferent de com ho fa entre l'electorat d'ICV. La davallada de la preferència autonòmica comporta

el creixement independentista i no es contempla l'opció federal com a pas intermig que  perd pes.  

GRÀFIC 3. Preferències de model d'Estat entre els votants d'ICV. Evolució del 1991 - 2013. Dades en %

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 1991 a 2013. 
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GRÀFIC 4. Preferències de model d'Estat de la societat catalana. Evolució del 1991 - 2013. Dades en %

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 1991 a 2013. 

D'altra  banda,  podem observar  com el  trasllat  de  les  preferències  a  un  referèndum sobre  la

independència es realitzaria amb canvis, mantenint la pluralitat anterior.30 Entre l'electorat d'ICV

(gràfic 5) malgrat preferir l'opció federal, més d'un 40% votaria a favor de la independència, que

creix significativament del 2011 al 2012 i que pateix un cert retrocés fins l'any 2013. És també

remarcable que l'abstenció cau en picat entre el 2011 i el 2012, fet que expressa també el major

interès pel debat. 

GRÀFIC 5. Sentit de vot en un referèndum entre els votants d'ICV. Evolució del 2011 - 2013. Dades en %

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 2011 a 2013. 

30 No es disposen de dades anteriors a 2011. És a partir d'aquest any que l'ICPS incorpora en els seus 
Sondeigs la pregunta “Si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya vostè 
què faria?”.
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Novament, en el cas del conjunt de la societat catalana es produeix un escenari de polaritat en

favor del sí a la independència tot i que no supera el 50%. En aquest cas, creix progressivament

l'opció del sí i el no es manté entre el 20 i el 30%. En el cas de l'abstenció, es produeix també una

caiguda significativa entre el 2011 i el 2012 que es recupera, en part, el 2013.

GRÀFIC 6. Sentit de vot en un referèndum del total de la societat. Evolució del 2011 - 2013. Dades en %

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades dels Sondeigs d'Opinió de Catalunya de l'Institut de Ciències 
Polítiques i Socials dels anys 2011 a 2013. 

CONCLUSIONS

D'ençà de la creació d'ICV, fa 27 anys, el seu projecte nacional per Catalunya ha experimentat una

evolució. Com s'ha vist, i malgrat que des de la fundació es defensa el dret a l'autodeterminació,

en  l'actualitat  ICV  creu  que  ha  arribat  el  moment,  no  només  de  reconèixer-lo,  si  no  també

d'exercir-lo i que el resultat d'aquest  sigui una nova etapa amb la constitució de Catalunya com a

Estat.  S'ha  passat  d'apostar  com  a  opció  per  la  construcció  d'un  estat  federal  des  del

desenvolupament progressiu de l'Estat autonòmic i la reforma de la Constitució, a entendre que, si

aquest és possible pot ser fruït, només, a partir de  la decisió del conjunt de la ciutadania de

Catalunya.  Una evolució experimentada tant  pel partit  com per l'electorat,  tot  i  que amb certa

posterioritat. 

Existeix  així  mateix  un gran  moment  que  explica  aquest  canvi  i  és  la  sentència  del  Tribunal

Constitucional sobre l'Estatut i l'esgotament expressat socialment en les manifestacions posteriors.

L'anàlisi dels documents i dels resultats dels sondeigs confirmen que ICV ha estat tradicionalment

i és avui un partit plural pel que fa a la preferència de model d'estat. I a la vegada, que el punt de

trobada entre aquestes diverses sensibilitats és,  com s'ha assenyalat,  la necessitat  de decidir

lliurement i de donar pas a una etapa en la que les relacions entre Catalunya i l'Estat no siguin de
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subordinació. Es percep nítidament amb el creixement el 2013 de l'opció federal i la independent

entre l'electorat ecosocialista, deixant enrere l'opció autonòmica. 

Finalment,  és necessari assenyalar que aquesta mateixa pluralitat del partit,  l'observem també

històricament en el si  de la societat catalana. Només en els darrers anys, i  en el moment de

definir-se a favor o en contra de la independència, s'observa major polaritat en el conjunt de la

ciutadania que no pas en l'electorat d'ICV.      
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