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INTRODUCCIÓ  
 
Lluitem perquè Catalunya esdevingui un Estat independent en forma de República. 
Instem a fer efectiva la declaració d’independència del Parlament de Catalunya del 27 
d’octubre de 2017, com a institució que representa la voluntat del poble i amb 
obediència al mandat popular sorgit del referèndum del dia 1 d’octubre del 2017. 
 
L’objectiu del PDeCAT és i ha de ser, fer seu el mandat del 21 de desembre, fer 
efectiva la República, en funció de la declaració d’independència del dia 27 d’octubre 
de 2017 i convertir el nostre país en un estat independent referent en benestar, justícia 
social, transparència i prosperitat. En aquest sentit treballarem per aconseguir que en 
tots aquells espais més amplis on participem o hi participarem, com Junts per 
Catalunya o La Crida els objectius siguin compartits. 
 

1. MIRADA A LA CATALUNYA ACTUAL 
 

Catalunya viu una situació excepcional. La realitat institucional i política del país és 
d’absoluta anormalitat. On tenim polítics a l’exili o empresonats de diferent ideologia 
per complir el mandat democràtic que el poble va votar. Vivim sotmesos a la lògica 
d’un Estat espanyol que ha optat per la via autoritària i la intolerància per tal de negar 
els anhels del dret a l’autodeterminació del poble català. Aquest dret, assentat en la 
legalitat internacional, en la realitat nacional de Catalunya i en la voluntat de la majoria 
dels catalans expressada en successives manifestacions, consultes i eleccions des del 
2009 (amb la celebració de la consulta d’Arenys de Munt que desemboca en la gran 
reivindicació social i arran de la STC del 2010 que provoca una explosió reivindicativa, 
social, pacífica i democràtica), ha estat invocat reiteradament per diferents majories 
parlamentàries catalanes en els darrers anys i, molt especialment, va ser exercit en el 
referèndum del dia 1 d’octubre del 2017 i ha aconseguit posar en qüestió i 
deslegitimar, per sempre més, la democràcia, l’Estat espanyol i reafirmar la necessitat 
de construir un Estat català. 
 
 
Una reivindicació social transversal protagonitzada per gran part de la societat 
catalana. Una immensa majoria de la societat, que es va sentir perjudicada de manera 
sistemàtica al llarg de les darreres dècades per la decisió de l’Estat de trossejar 
l’Estatut del 2006 referendat pel poble català, d’observar amb indiferència els estralls 
de la crisis del 2008 sobre la societat catalana, i de negar el mètode democràtic per tal 
resoldre desavinences polítiques que plantejarem els catalans. És a aquest conjunt de 
persones a qui ens dirigim. Som tots aquells que desitgem viure en un país 
independent guiat per l’imperatiu democràtic, sense exiliats, sense presos polítics, ni 
inhabilitats, sense limitacions als drets col·lectius d’expressió i manifestació. 

 
Ens dirigim a tots els ciutadans que aspiren a viure en un Estat democràtic i de dret 
que els garanteixi la llibertat i la seguretat i que impulsi una prosperitat inclusiva de 
país que doni igualtat d’oportunitats i les cotes de benestar més altes possibles per a 
tothom. 

 
 
Ens dirigim a tots aquells homes i dones que ens hem mobilitzat al llarg d’aquests 
darrers anys i que amb la nostra convicció i constància hem transferit al poble català la 
força necessària per donar sentit i continuïtat a la seva lluita. Tots aquells homes i 
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dones que en la jornada de l’1 d’octubre vàrem participar en la configuració de l’esperit 
que avui ens anima: fer un país lliure i just, per la gent i per la ciutadania.  
 
En definitiva, ens adrecem a tots els catalans i catalanes que desitgin viure en el marc 
d’un Estat català, inequívocament democràtic, inclusiu i avançat, social i de dret, 
mediambientalment sostenible i dins el marc de la Unió Europea.  

 
2. L’ESPERIT DE l’1 OCTUBRE. REPÚBLICA I RADICALITAT 
DEMOCRÀTICA 

 
L’èxit de la consulta del 9N de 2014 va fer créixer la confiança de molts catalans i 
catalanes en poder definir una nova relació entre Catalunya i Espanya, 
democràticament a través d’un referèndum. El 9N va suposar un punt d’inflexió en el 
procés d’autodeterminació. I va alinear les diferents formacions polítiques 
independentistes i  gran part de la societat catalana en pro d’unes eleccions 
plebiscitàries, de 27 de setembre de 2015, que, posteriorment, conduïren a  la 
celebració del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre.  
 
Els catalans i catalanes vam ser convocats a votar l’1 d’octubre apel·lant al dret a 
l’autodeterminació i a la radicalitat democràtica. L’1 d’octubre ens vam autodeterminar. 
La violència exercida per part de les forces de l’ordre de l’Estat espanyol va significar 
un abans i un després en relació al respecte als drets i llibertats individuals i 
col·lectives dins l’Estat de dret. Els catalans i catalanes demòcrates, liderats pel 
govern de Carles Puigdemont, vam travessar un mur i vam poder constatar el nivell de 
repressió i  de regressió de drets i llibertats a que estava disposat l’Estat espanyol per 
aturar el dret a l’autodeterminació del poble català. 

Per tant, hem de tenir present que fer efectiva la República es guanyarà des de la 
confrontació, no violenta i intel·ligent amb l’Estat espanyol, aspecte que sempre ha 
ocupat la centralitat política a Catalunya.  
 
L’Estat Espanyol va demostrar no estar plenament integrat dins el grup format per les 
nacions lliures i democràtiques del món, demostrant la influencia present de les forces 
hereves del franquisme, i la seva concepció autoritària i essencialista pel que fa a la 
seva unitat. 
 
El referèndum de l’1 d’octubre va ser un referèndum d’autodeterminació, exercit des 
dels principis democràtics i des del compromís amb la voluntat del poble de Catalunya, 
expressada a les urnes. El seu mandat democràtic obliga els representants del poble 
català a cercar la forma més ràpida i efectiva de crear una República catalana, 
preferiblement amb l’acord del govern espanyol però sense renunciar a l’exercici 
d’unilateralitat al dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya. 
 
 
2.1. LA REPÚBLICA DEL SEGLE XXI 

 
Les Nacions Unides preveuen que l’any 2050, el 70% de la població mundial viurà en 
grans metròpolis densament poblades i amb gran estrès social, energètic i ambiental. 
Les exigències del món contemporani, l’impacte de la tecnologia, el creixement 
econòmic, l’augment de les desigualtats, l’envelliment de les societats i la longevitat de 
les persones i la globalització ens obliguen, com a partit polític, a reflexionar com 
adaptem Catalunya i la seva xarxa municipal en aquest entorn tan complex per tal de 
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garantir la  defensa del bé comú, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, l’activisme 
cívic, les llibertats personals  i la preservació del territori; tot duent a terme programes 
d’arrelament al nostre país, amb la promoció de la llengua catalana i la cultura com a 
eines de cohesió social.  
 
Ens cal avançar en una forma d’organització política més adequada per fer front als 
reptes que la societat planteja al segle XXI. Una societat madura on ningú quedi 
enrere i tothom pugui prosperar.  

 
La configuració republicana com a forma d’estat és la més comuna a la Unió Europea. 
21 dels 28 estats membres actuals són Repúbliques. La successió hereditària a la 
responsabilitat del Cap d’Estat, contradiu les nostres aspiracions històriques 
d’autogovern, adequades al marc actual i al segle XXI  
 
Els valors republicans estan en la base del nou Estat que volem construir des d’un 
concepte de societat oberta i integradora. Un país on tothom pugui compartir un 
projecte comú basat en els cinc pilars:  
 

a. La llibertat, com un dels pilar fundacionals d’un projecte de país 
construït des de la defensa dels drets individuals i col·lectius, on la 
democràcia esdevé l’eina bàsica de construcció nacional començant per 
l’exercici del dret a l’autodeterminació mitjançant qualsevol via pacífica i 
democràtica. Dret bàsic i irrenunciable des del respecte al principi de la 
sobirania popular. Una eina indispensable perquè en democràcia els 
conflictes polítics es resolen democràticament, i un camí cap a 
l’empoderament efectiu dels catalans i catalanes entès en el seu sentit 
més ampli, inclusiu i integrador.  

 

b. La igualtat de gènere. Des de la igualtat de dones i homes volem 
construir una societat on ningú és exclòs per raó de raça, sexe, origen 
ni religió. La diversitat entesa com la riquesa a preservar i amb igualtat 
d’oportunitats i equitat de gènere. Volem construir una societat on ningú 
sigui exclòs per raó d’ètnia, sexe, orientació sexual, identitat de gènere, 
origen ni religió. 
 

c. La justícia, on la cohesió i la convivència siguin el fruit de la lluita contra 
l’exclusió i la defensa dels drets individuals i col·lectius, situant l’ interès 
general en el centre de l’acció política. Un projecte de país on l’eix de 
les polítiques siguin les persones, la defensa de la seva dignitat i el seu 
benestar i que les desigualtats d’origen no siguin un obstacle per a la 
mobilitat social des d’una visió comunitària que garanteixi una igualtat 
d’oportunitats per a tothom com a via a la llibertat i contra l’herència 
social.  

 

d. La prosperitat, entesa com una idea de progrés i benestar en termes 
més humanistes. El fenomen de la globalització i els nous paradigmes, 
ens obliga a cercar estratègies on el concepte de prosperitat tingui un 
sentit més inclusiu i sostenible. On el desenvolupament econòmic i 
tecnològic siguin també factors de creixement en termes de benestar de 
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les persones i de respecte al medi ambient. Amb tolerància zero amb la 
corrupció institucional, política, social i econòmica.  

 

d. L’exemplaritat, inherent al compromís del polític, com a valor per 
construir marcs de confiança i la creació d’espais polítics amb una major 
connexió amb la societat, més permeables, més horitzontals i 
transparents. Assumint com a prioritat el repte de la regeneració 
democràtica, on el paper protagonista l’ha de tenir una ciutadania 
empoderada, madura i responsable que reclama poder participar en els 
processos de presa de decisions. Un nou paradigma que exigeix a les 
organitzacions polítiques i als seus representants que les seves accions 
es regeixin sempre des de l’honestedat, l’ètica, la transparència, el 
compromís i la voluntat de servei. 

 
A aquests valors universals del republicanisme, cal afegir-ne d’altres que l’adapten a l’ 
idiosincràsia del nostre país.  
 

a. Farem efectiva la república com a Estat independent, perquè és l’ideal 
que dóna sentit a la nostra lluita, com l’objectiu institucional 
irrenunciable, però també com un projecte de país que ja podem anar 
construint i que volem des d’ara mateix.  

 

b. Un país on tothom hi ha de sumar el seu talent, el seu esforç i la seva 
voluntat, un país on institucions i societat civil remin en la mateixa 
direcció. 

 
c. Un país on les persones emprenedors i creadores i les empreses, siguin 

determinants i on el món associatiu disposi de llibertat i recursos per a 
desenvolupar la seva tasca. 

 
d. Reivindiquem la República com el lloc de trobada de les nostres 

institucions, siguin en l’àmbit nacional, com municipal, com a l’exili.  
 

e. Reivindiquem la República com el lloc i l’esperit amb que donem forma 
a la nació catalana i al projecte d’estat independent que volem  
construir. La independència, l’Estat propi, la República eixamplaran el 
seu perímetre social en la mesura que més i més ciutadans i ciutadanes 
la identifiquen amb un ideal i un projecte de país on tothom si senti 
representat, tothom s’hi senti tractat amb justícia, i tothom hi trobi 
oportunitats per poder desenvolupar una vida digne i plena.      

 
 
És en aplicació d’aquests valors, el principi indissociable de radicalitat democràtica de 
l’ 1 d’octubre i la reafirmació del principi bàsic que la democràcia radica en la sobirania 
popular per fer realitat un estat català en forma de República en el marc de la Unió 
Europea, que proposem: 
 

- Partir de la base democràtica i la sobirania popular des del respecte a la 
participació democràtica i seguint impulsant les mesures adequades per assolir 
l’Estat propi. 
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- Respondre a les necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes defensant que 
aquest ha de ser un procés amb voluntat inclusiva i de màxima participació 
cívica per ampliar els suports socials imprescindibles per culminar amb èxit les 
nostres aspiracions. 

 

- Estructurar Catalunya en una República al servei de tots els ciutadans i 
ciutadanes per assegurar la llibertat, la igualtat, la prosperitat i el benestar. 

 

- L’esperit de l’1 d’Octubre ens insta a continuar treballant per assolir plenament 
la República Catalana i a continuar treballant per un Estat social i democràtic 
de dret on votar no sigui cap delicte. 

 

- El respecte a la Democràcia i a la llibertat comporta, a la vegada, un 
compromís irrenunciable amb el pacifisme, la No-Violència i l'acció activa 
(interna i internacional) de totes les institucions, la mobilització ciutadana i 
l'obediència estricta a la legalitat que sorgeixi del nostre Parlament. 

 

- La democràcia que aspirem a millorar, reclama i exigeix la limitació dels poders 
amb sòlids mecanismes de controls i contrapesos, el respecte als drets de les 
minories i fórmules obertes i dinàmiques de participació ciutadana.  

 

                 
2.2. SOBIRANIA PER AL PROGRÉS DEL PAÍS 
 
Des del PDeCAT volem oferir al conjunt de la societat catalana oportunitats de progrés 
i prosperitat. Concebem la voluntat de sobirania com un mitjà per al progrés del 
conjunt de la societat. Un mitjà que ens permeti assolir la República per forjar un nou 
model d’Estat amb unes bases de referència. 
 
1. BASES PER AL PROGRÉS SOCIAL 

- EDUCACIÓ. L’educació, des de la primera infància i al llarg de tota la vida, 
és el principal actiu pel desenvolupament integral de les persones, a la 
vegada que el principal ascensor social amb el que un país pot generar 
prosperitat i oportunitats de futur. L’origen social no pot ser mai un obstacle 
pel progrés personal i professional de ningú.   
 

- CULTURA.  La cultura és l’eina principal per a la formació de l’individu així 
com garantia de la cohesió social. El foment de l’activitat cultural ha 
d’esdevenir un dels eixos dinamitzadors del nou estat. 

 
- SALUT I BENESTAR: El sistema sanitari és un pilar fonamental de l’Estat 

del Benestar i un element bàsic per a la cohesió social i territorial del nostre 
país. La societat avançada a la qual aspirem ha de vetllar per la salut 
individual i comunitària, tot focalitzant les nostres actuacions en les 
polítiques preventives i en l’atenció a la cronicitat i la fragilitat dels nostres 
ciutadans i ciutadanes, d’acord amb les seves necessitats. Per tant, cal 
preservar l’accés universal al sistema sanitari com un dret de la ciutadania.  
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- LLENGUA: Un país que defensa i promou el català com a llengua oficial i 
vehicular a tots els nivells educatius (inclosos els estudis universitaris), que 
serà comuna, d’ús normal i de cohesió social, així com a patrimoni 
compartit amb el domini cultural i lingüístic dels Països Catalans i que 
fomenta la seva divulgació internacional. 

 
- ESPORT: La pràctica esportiva és una eina immillorable per a la millora de 

la qualitat de vida i de la salut de les persones i és un contrastat element 
de cohesió i d’integració de la societat. L’esport pot garantir la construcció 
d’un país saludable i integrador.  

 

2. BASES PER AL PROGRÉS TERRITORIAL 
 
- PROTECCIÓ DE LA BIODIVERSITAT: La biodiversitat és la garantia de 

futur per la Terra. Protegir la biodiversitat a Catalunya és una obligació ètica 
i de solidaritat amb el conjunt dels pobles que vivim al Planeta, per tant ho 
hem de fer amb especial protecció de la flora i fauna autòctona, 
promocionant l’economia del món rural, la preservació de l’equilibri territorial 
i evitar la desertització i deslocalització dels recursos naturals. 
 

- TRANSICIÓ ENERGÈTICA I AUTOSUFICIÈNCIA. El nou País ha de fer 
front als canvis energètica amb l’objectiu de facilitar una energia neta i 
accessible als ciutadans i ciutadanes així com impulsar la autosuficiència 
energètica. Aspirem a la generació de l’energia renovable capaç de 
subministrar el 100% de les necessitats energètiques facilitant 
l’accessibilitat a tots els ciutadans i ciutadanes. (E180 i 181) 
 

- ECONOMIA CIRCULAR. L’economia circular es presenta com un sistema 
d’aprofitament de recursos on prima la reducció dels  elements apostant per 
la re-utilització d’aquells  que no poden tornar al medi ambient. 
 

3.  BASES PER AL PROGRÉS ECONÒMIC 

- INNOVACIÓ. La innovació com a acció de canvi i garantia de la 
competitivitat del País ha de ser present en la estratègia de política 
econòmica del País. 

- RECERCA I CONEIXEMENT. Ambdós han de ser motors claus en la 
creació de riquesa i en la resposta als reptes socials. Catalunya obté més 
del 20% dels recursos que la Unió Europea destina a la recerca. Cal 
consolidar el sistema actual a partir de l’atracció d’inversions i de talent, de 
la creació d’estructures d’alt valor afegit, de la participació a grans projectes 
internacionals i del foment de la transferència del coneixement generat cap 
a la societat per impulsar un ecosistema innovador de primer nivell, que 
sigui referent al conjunt d’Europa. 
 

- EMPRENEDORIA. L’empresa ha tingut i té un paper cabdal en el progrés 
econòmic i social del nostre País. L’empresa mereix la confiança de la 
ciutadania i de les institucions com a motor de l’acció econòmica i ocupació. 
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Continuarem apostant per l’activa col·laboració entre l’empresa i el sector 
públic que tants bons fruits ha donat a aquest país. 

 

4.  BASES PER AL  PROGRÉS GLOBAL 
 
- SINGULARITAT. Catalunya des de la seva identitat ha de ser capaç de 

comprendre el nou món que arriba i projectar-se cap al futur. Sempre tenint 
present que el nervi de la nació és la llengua i que cal preservar-la, 
defensar-la i fomentar-la sense descans.  
 

- UNIVERSALITAT. Les noves llengües arribades de tot el món han de 
considerar-se oportunitats per enriquir una societat que ja és diversa però 
que ha d’aprofundir encara en respectar la diversitat. 
 

- CIVILITAT. Des de la reivindicació i exigència d’un civisme actiu i 
responsable volem apel·lar a la ciutadania a construir de bell nou un 
projecte ple d’oportunitats. 

 
 
2.3. UN PARTIT ÚTIL PER A LA SOCIETAT 
 
El PDeCAT, partit al servei del país, adreça la seva mirada a la realitat de la 
ciutadania. Una mirada que ha de ser pràctica constant en la seva acció política. Per 
això volem significar qüestions que afecten a la nostra societat: solidaritat envers els 
més perjudicats en l’àmbit social i reforçament d’allò que significa el progrés econòmic 
i cultural del país. 

 
En l’àmbit social volem destacar tres realitats. A partir de la crisi econòmica de l’any 
2007 es constata una cronificació de la marginació dels que són els més perjudicats de 
la crisi,  una disminució de l’eficiència de l’ascensor social i una  disminució de la força 
de la classe mitjana. 
 
L’austeritat social, fruit de l’espoli fiscal, que ha afectat de manera transversal a tota la 
societat però que ha recaigut, especialment, sobre els més febles, ha fet augmentar la 
pobresa relativa (ingressos inferiors al 60% de la renda mitjana) i també la pobresa 
severa (ingressos inferiors al 40% de la renda mitjana). Al 2013 aquesta afectava al 
9,1% de la població catalana i al 2015 al 10,6%. 
 
Ha augmentat la desigualtat econòmica entre catalans, que no només afecta als 
aturats (12,19%), i especialment als joves (36,3%) i als pensionistes (22%), sinó també 
als treballadors que amb sous baixos no poden fer front a les seves necessitats 
bàsiques. Per això recolzem, d’una manera decidida, la implementació de mesures de 
redistribució de la riquesa i per la creació de llocs de treball de qualitat, així com per 
millorar els salaris i l’estabilitat dels mateixos i de protecció social on el centre de les 
nostres polítiques siguin les persones, des d’una visió global i no només en la seva 
condició administrativa. 
 
Aquesta situació es reflexa amb tota virulència en l’increment injust del preu de 
l’habitatge i dels lloguers i les dificultats per a fer front als rebuts de l’aigua, el gas, 
l’electricitat, etc..., en l’expulsió de ciutadans i ciutadanes del seu indret on vivien i en 
la precarietat i inseguretat que genera aquesta primera necessitat conseqüència de 
l’especulació immobiliària. 
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Des del PDeCAT seguirem treballant per atendre a les persones més vulnerables, les 
emergències habitacionals i seguim determinats a combatre la pobresa energètica i 
l’objectiu de tolerància zero amb els desnonaments. 
 
En l’àmbit econòmic, Catalunya té una capacitat d’iniciativa i d’impuls que ha fet 
possible  que avui, segons els indicadors, siguem una de les regions europees més 
dinàmiques. La nostra és una economia oberta al món, que demostra la seva 
competitivitat que fa que necessitem també un Estat emprenedor que jugui a favor i no 
vagi en contra. Malgrat les dificultats, estem superant la crisi del 2007 en millors 
condicions i amb més força que  la resta de l’estat, desmentint així la visió catastrofista 
d’interès polític per desprestigiar les nostres aspiracions nacionals. Sense anar més 
lluny, les dades del passat mes d’abril de 2018 indiquen que les exportacions a 
Catalunya van créixer un 8,1%, i signifiquen el 25% del total de l’estat. 

 
Ens cal, però, seguir avançant en àmbits estratègics, especialment en el nostre propi 
progrés tecnològic; aplicant la tecnologia tenint en compte que el factor humà hi està 
estretament vinculat i condicionat. Tenim una xarxa d’institucions dedicada a la 
investigació que necessita la inversió financera per al seu desenvolupament. 
Necessitem crear llocs de treball d’alta qualitat que garanteixin la nostra estabilitat de 
futur davant un món globalitzat. Catalunya necessita més recursos per a desenvolupar 
la seva economia, la seva exportació i pensar el marc de protecció legal i econòmica.  
 
És moment d’unir esforços per superar esculls tant flagrants i endèmics com el dèficit 
d’infraestructures o el preu abusiu de l’energia. És moment de caminar junts per 
afrontar els grans reptes del futur. Per això reclamem a totes aquelles empreses que 
han deslocalitzat el seu domicili fiscal que retornin per tal d’enfortir la dinàmica 
econòmica de la societat que les va veure néixer. Ens proposem treballar en aquest 
sentit. Per això encoratgem a totes aquelles empreses, siguin d’on siguin, que creguin 
que Catalunya és una terra que ofereix oportunitats als seus projectes, que apostin per 
realitzar les seves activitats al nostre país amb un esperit compromès amb Catalunya i 
la seva gent.  

 
Catalunya ha de continuar la tasca de reforçar la qualitat de la nostra convivència a 
través del seu progrés cultural des de la seva visió més social. Convertint la cultura en 
un dels pilars dels drets socials com a eina de cohesió i desenvolupament. La nostra 
societat s’ha de poder distingir pel seu alt nivell cultural, que abasta des de la 
qualificació dels seus creadors, els que la història nostra ens ha donat com a patrimoni 
col·lectiu i als creadors actuals que s’expressen en els diversos àmbits artístics: 
literaris, musicals, arquitectònics, pictòrics, etc. Però també i alhora, garantint el dret 
d’accés a la cultura a tots els ciutadans i ciutadanes, des d’una visió més comunitària i 
inclusiva que exerceix de forma especial un dels grans actius del nostre país com ho 
és el ric teixit associatiu. Una visió de la cultura, oberta, participativa i integradora, que 
contribueixi a generar un projecte de país on tothom s’hi senti part, i on el fet creatiu 
sigui motor de desenvolupament.  Cal  propugnar el debat cultural i social que ens 
motivi al progrés personal i col·lectiu com a poble i cal fer-ho des de tots els àmbits: 
educatiu, associatiu i institucional. 
 
L’activitat física i l’esport ha de ser un dels pilars fonamentals de Catalunya. Els 
beneficis de la pràctica esportiva a nivell de salut, de formació de les persones i de 
cohesió social son innegables. Alhora fruit del treball formatiu de clubs, federacions i 
consells esportius, l’esport exerceix de plataforma de promoció del país a l’exterior 
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gràcies als resultats dels nostres esportistes. Catalunya és un referent en l’organització 
d’esdeveniments esportius internacionals que son generadors d’economia i ocupació.  
 
Cal doncs reforçar i posar en valor aquest treball en xarxa amb els agents que formen 
el sector esportiu per seguir sent un país referent en l’àmbit de l’esport. 
 
El progrés de Catalunya i la millora de les condicions de tots els catalans i catalanes 
és el que dóna sentit al PDeCAT. Aquest és el nostre compromís: refermar la cohesió 
social amb el fonament d’una societat més humana i solidària i amb un projecte de 
futur construït des de la responsabilitat personal i col·lectiva. 
 
 
2.4. ACCIÓ POLÍTICA EN MOMENT DE TRANSICIÓ. SUMANT UN ESPAI POLÍTIC 
MÉS AMPLI 
 
1. L’excepcionalitat, una finestra d’oportunitats.   

Catalunya ha estat des de sempre terra d’acollida, de persones i de cultures. Un país 
obert al món des d’un profund sentiment identitari i alhora, de pertinença a Europa com 
un espai comú en història i valors. Dins d’aquest context, Catalunya emergeix com una 
oportunitat per donar un nou impuls al projecte europeu des de la defensa dels seus 
principis fundacionals, ara en crisi. I ho fa amb un projecte inclusiu i transversal fruit 
dels anhels d’una ciutadania empoderada, madura i responsable que es proposa com 
a grans objectius: 

a. Construir un país més humà i de progrés pels nostres fills i filles, on el valor de 
la persona com a ciutadà estigui en el centre de l’acció política, dins un model 
de societat que permeti la projecció lliure, creativa i responsable en tots els 
àmbits de la pròpia vida individual i col·lectiva. 
 

b. Bastir un projecte de país i d’una Catalunya lliure i oberta al món, 
econòmicament, culturalment i solidàriament. Des d’una relació amb Espanya, 
reivindicant alhora la nostra vocació europea i el nostre esperit de solidaritat 
amb el món. 
 

c. Esdevenir un espai de convivència integradora des de la participació activa dels 
ciutadans i ciutadanes. Sentit de República entès des del concepte d’una 
ciutadania activa, participativa i empoderada des de l’assumpció de drets i 
deures, la causa del bé comú, i representada per unes institucions polítiques 
edificades des dels principis de la radicalitat democràtica i la rendició de 
comptes. La preservació del pluralisme polític com a reflex d’una societat 
dinàmica i lliure, en recerca permanent de diàleg en l’objectiu del màxim 
consens. L’esperit de diàleg i consens s’ha de bastir des d’un imprescindible 
sentit institucional, que preservi el servei al país i el bé comú per sobre dels 
personals o de partit. 
 

d. Implementar un model democràtic i de civisme actiu basat en la co-
responsabilització ciutadana en el procés de presa de decisions i la 
transparència de les institucions públiques. 
 

e. Consolidar el paper de les entitats, les associacions i la societat civil, com la 
gran força de Catalunya. Des de l’esforç borbònic de Felip V de negar-nos la 
nostra condició de Catalunya com a subjecte polític, el país s’ha aguantat pel 
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dinamisme de la societat civil. Des de la reforma agrària, fins la revolució 
industrial i la reivindicació social des de la renaixença cultural, fins la resistència 
davant els dictadors. Sempre proactiva i compromesa amb els reptes que han 
marcat els diferents moments històrics, la societat civil ha estat clau, després 
dels atacs soferts, en la reconstrucció i en el manteniment d’una identitat 
nacional i de les nostres institucions. 
 

f.  Implementar una visió transversal i participativa per tal d’aportar una visió més 
rica i global a les polítiques sectorials, i per desenvolupar projectes en xarxa 
tant dins com fora de la pròpia administració. Entenem que en una societat 
complexa i globalitzada, els compartiments estancs resten eficiència, i que per 
tant, aspectes referents a la salut, l’educació o a la vertebració territorial, entre 
altres, poden ser presents en qualsevol de les polítiques sectorials amb la 
responsabilitat indefugible de l’administració. 
 

g.  Avançar cap a un concepte de sostenibilitat absolutament transversal des de la 
defensa del medi ambient i el foment de les energies renovables amb l’objectiu 
que esdevinguin la principal font d’energia en un futur proper. 
 

h. Situar la correlació entre progrés i sobirania en dos àmbits fonamentals:  el 
sentit republicà i el pluralisme polític.  
 

i. Aconseguir una millor distribució organitzativa del temps a través de l’impuls 
definitiu de la reforma horària per tal de guanyar en equitat, benestar, salut, 
conciliació, rendiment i competitivitat.  

 
 
2.  Context actual: els reptes del PDeCAT. 
  
Vivim temps convulsos enmig de profunds canvis socials i polítics, dins una dinàmica 
globalitzada de la qual Catalunya no n’és aliena. Una crisi que afecta les bases 
mateixes del sistema i que es tradueix en un moment que necessita afrontar canvis 
profunds. 
 
Vivim temps de forta repressió i d’intent d’aniquilar la sobirania popular expressada en 
el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i en les eleccions del 21 de 
desembre de 2017. Com a partit hem de donar resposta a la demanda majoritària de 
fer efectiva la república.  
 
L’acció política des de l’exili i l’espai lliure des de Brussel·les esdevindrà rellevant per 
estructurar la reivindicació nacional i construir la República de manera coordinada amb 
els agents interns de l’Assemblea i el Consell de la República. D’una banda es 
mostrarà la gran contradicció de l’Estat espanyol en relació a la vulneració de drets 
polítics dels representants escollits per sufragi universal. D’altra banda ens permetrà 
exposar la situació de Catalunya davant democràcies avançades que han resolt 
qüestions polítiques similars a través de Referèndums acordats i davant tots aquells 
països que vulguin escoltar el nostre clam. 
 
A la vegada caldrà estructurar l’anhel Republicà també des de l’exterior coordinant 
l’acció del Consell per la República amb la governabilitat de l’interior del país. 
 
El reconeixement del dret d’autodeterminació, la república i l’alliberament dels presos 
polítics han de ser les prioritats a l’hora d’obrir diàleg amb l’Estat espanyol.  
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Aquest últim és un dret indiscutible que no pot formar part de cap negociació, no és 
moneda de canvi. Així com la restitució de la situació de totes les persones afectades 
pels mecanismes d’inhabilitació i sanció. 
 
En aquest moment de situació d’excepcionalitat i seguint el criteri de la restitució, el 
PDeCAT ha d’utilitzar al màxim tots els espais d’acció política per generar el clima 
adequat i assolir els objectius marcats a la ponència política. Sense renunciar a res, 
sense renunciar a cap dels nostres objectius i anhels, Ha arribat el moment 
d’estructurar l’acció política ambiciosa i eficaç que consolidi de manera irreversible els 
avenços cap a un nou estat independent. I per assolir aquests objectius no renunciem 
a cap via democràtica i pacífica.  
 
Partint del llegat polític del President Mas, que va tenir la seva màxima expressió el 9 
de novembre, seguirem avançant  conjuntament amb el  President Puigdemont i amb 
el del President Torra. 9 de novembre, 1 d’octubre, i 21 de desembre, sumen.  
Barcelona i Govern de la república a l’exili, sumen. Ho farem sense deixar de lluitar a 
favor dels presos polítics i exiliats. Ells amb el seu exemple i voluntat, sumen.   
 
Ho farem sumant amb aquelles forces polítiques espanyoles que reconeguin la 
sobirania del Parlament de Catalunya i que no hagin instigat o donat suport a la 
repressió contra la nostra nació i la nostra gent l’1 d’octubre de 2017; i és que reformar 
Espanya no forma part del nostre projecte, com tampoc ho és participar dels debats 
autonòmics que s’hi generen. El PDeCAT al Congrés, per tant, no normalitzarà ni 
legitimarà un Estat que posa o treu persones de la presó segons el seu pensament 
polític. Sumarem amb tothom que puguem fer-ho, sempre amb l’horitzó d’implementar 
la república catalana i el benestar de la nostra gent. En les actuals circumstàncies, 
creiem que el lideratge del president Puigdemont és indiscutible.  
 
A totes les institucions on siguem presents, al país, a l’Estat, a la Unió Europa 
posarem la força dels nostres vots de la manera més útil i eficaç al servei dels nostres 
objectius polítics, que no són altres que l’exercici de l’autodeterminació, l’Estat 
independent en forma de República i el progrés social i econòmic de la societat 
catalana. Si s’escau bloquejant l’agenda política del govern espanyol. 
 
L’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats, i la fi de la repressió es 
considera fora de tota negociació política. L’Estat està vulnerant els drets humans i els 
drets col·lectius del poble català. Sense la llibertat dels presos polítics i el retorn dels 
exiliats catalans no hi pot haver normalitat política. 
 
L’acció política desenvolupada pel PDeCAT ha de respondre a un alt nivell 
d’exigència, en primer lloc pels objectius marcats que són molt elevats, en segon lloc 
pel fet que els associats i associades demanem una acció sistematitzada i alineada 
amb altres espais polítics, i finalment, perquè del PDeCAT depèn, en part, l’orientació 
del futur del País. 
 
De l’anàlisi de la situació política resultant de les eleccions del passat 21 desembre del 
2017, es dedueix que el PDeCAT ha de seguir estant disposat a sumar amb altres 
projectes polítics per facilitar i alinear els diferents elements que facin possible 
l’assoliment dels objectius proposats. Aquesta acció de suma i diàleg ha de permetre 
assolir la necessària representativitat als diferents òrgans polítics i de presa de decisió 
per poder ser fidels al compromís amb els nostres associats i associades i electors i 
electores.   
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Vivim moments excepcionals que necessiten noves formes d’entendre l’acció política i 
la dinàmica tradicional de partits. La necessitat de regeneració democràtica interpel·la 
d’una forma molt directa als partits, sobretot pel que fa al seu funcionament i la seva 
connexió amb la ciutadania. L’esperit fundacional i regenerador del PDeCAT del juliol 
de 2016 i la  recent i exitosa experiència del projecte Junts per Catalunya, han obert un 
camí que ha re-connectar la política amb la ciutadania. Un projecte que ha fet de 
l’excepcionalitat, virtut. I de la suma, el seu principal actiu gràcies al paper fonamental 
que expressa el lideratge del President Puigdemont, i els consellers del seu govern; la 
incorporació a les llistes d’un gruix important de persones independents; l’existència 
d’una estructura i un projecte de país i espai polític com el PDeCAT, amb el seu abast 
territorial; i el paper del municipalisme com a motor de connexió amb la ciutadania. 
 
La suma de persones diverses i transversals que el PDeCAT aglutina i que volen 
l’eixamplament de l’espai polític tradicional del partit, impulsa el naixement de Junts 
per Catalunya. L’èxit del projecte de Junts per Catalunya també radica en la força 
d’uns valors en els quals la ciutadania s’hi ha vist identificada. Una aposta valenta de 
regeneració democràtica i amb l’essència de l’acció política com un exercici de servei 
a la comunitat i al país des del compromís, la proximitat i l’honestedat. 
 
 
2.5. SUMANT UN ESPAI POLÍTIC MÉS AMPLI 
 
Avui és imprescindible la complicitat de la societat civil per transcendir els límits 
autonòmics competencials per tal d’assolir els nostres objectius col·lectius. Per poder 
bastir un projecte col·lectiu que tingui en compte la realitat plural del país i alhora, el 
reconeixement de Catalunya com a nació sobirana. Dos condicions fonamentals per a 
poder construir camins, ponts i vies de sortida al moment que vivim. 
 
La construcció de grans majories sobretot i per damunt de tot, preserva els pilars sobre 
els quals es fonamenta la nostra societat, que són la llibertat, la democràcia i la 
defensa dels drets fonamentals. Però també i alhora, la dignitat d’una nació que ve de 
lluny, per la qual molts han lluitat i fins i tot han donat la seva vida defensant el dret 
legítim a poder ser. Una suma de voluntats i compromisos bastida des de: 

a. La defensa de la democràcia com a sistema polític per resoldre les diferències i 
potenciar-les cap a cotes de progrés i llibertat. La democràcia amb el seus 
valors implícits de reconeixement de la diferència i alhora, com a solució de les 
diferències polítiques a través de les majories des del respecte a les minories. 
Aquesta és la via per la qual s’ha de resoldre el reconeixement de la voluntat 
d’una majoria política i social de catalanes i catalans que és silenciada a l’estat 
espanyol, ara també a través de la judicialització de la política.  
 

b. La denúncia dels abusos d’un estat espanyol que conculca drets, individuals i 
col·lectius, i menysté la voluntat d’un gruix majoritari de catalanes i catalans 
oberta al diàleg i la negociació. La resposta a aquesta mà estesa és l’amenaça, 
la sanció, la presó i l’exili. Per això reclamem una restauració democràtica. 
 

c. El concepte de diversitat com una oportunitat i un repte i no veure-ho com un 
problema sinó com una riquesa, davant un estat que amb una clara deriva 
autoritària i homogeneïtzadora nega sistemàticament els drets de les minories. 
Autoritarisme i homogeneïtat són termes que van associats perquè aquells que 
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ens volen a tots iguals, són els que també acaben imposant la seva voluntat 
per damunt de tot i de tothom. 
 

d. Situant en el centre del debat polític a les persones des del compromís en la 
construcció d’una societat més justa, cohesionada, que generi oportunitats per 
a tothom, i que doni veu a una ciutadania que reclama ser protagonista del seu 
present i del seu futur.  
 

e. Fent del valor de la fraternitat eina de convivència, respecte i solidaritat entre 
persones i pobles. Una fraternitat que ens fa sentir molt propers a tants 
ciutadans i ciutadanes d’arreu del món que també veuen limitats els seus drets, 
víctimes d’uns aparells de poder que censuren la crítica, silencien la 
discrepància, limiten drets i llibertats. Uns estats autoritaris que traspassen els 
límits de la democràcia i l’estat de dret, en front de la voluntat d’una part 
important de poble que (com en el cas català) vol exercir el dret a 
l’autodeterminació el seu futur lliure, democràtica i pacíficament. 
 

Un camí que només el trobarem des de la democràcia i des de la política, des de 
grans majories que permetin salvaguardar la voluntat popular, i especialment la dels 
seus legítims representants. Els drets nacionals i la capacitat del poble català de poder 
decidir el seu futur de forma democràtica i sobirana i poder construir un país més just, 
lliure, pròsper i exemplar.  
 
Per això proposem uns acords nacionals que estiguin oberts al pluralisme polític i a la 
societat civil, basats en la cohesió i la solidaritat, la promoció de la cultura, l’educació i 
el progrés econòmic i social. Aquests acords han de reforçar i millorar la nostra realitat 
actual i ens han de permetre afrontar el procés constituent de la República Catalana. 
Cada estament haurà d’assumir les seves responsabilitats específiques pròpies i les 
haurà de desenvolupar amb accions concretes. 
  
2.6. ACORDS NACIONALS ENTRE INSTITUCIONS I SOCIETAT CIVIL 
 
Aquests pactes comptaran amb la participació dels diferents agents implicats de 
manera que tothom hi pugui participar. 

a. Pacte per la cohesió i la solidaritat.  
 
Objectiu: Assegurar la dignitat i la llibertat de les persones, evitant la 
marginació i l’estigmatització de les persones més fràgils, amb una feina i salari 
digne. Alhora, per a totes les persones que no poden accedir a una feina, es 
garantirà una renda suficient i la millora de les polítiques d’inserció laboral i 
social, posant èmfasi en l’ús de la cultura i l’esport per assolir aquests 
objectius. Els ajuts per a la cura i criança dels fills formaran part d’aquest pacte.   
 

b. Pacte cultural  
 
Objectiu: Situar la cultura com un pilar dels drets socials com a eina, no només 
de la ciutadania, sinó de real formació i culturització de la mateixa, amb estreta 
vinculació amb el món educatiu i el teixit associatiu, fins a la promoció dels 
nous creadors i la indústria cultural tant a l’interior com a l’exterior del país. 
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c. Pacte educatiu  
 
Objectiu: Implicar al conjunt de la societat de la seva responsabilitat envers les 
generacions futures, posant en valor la funció social de la tasca educativa. 
 

d. Pacte per al progrés econòmic i social 
 
Objectiu: Consolidar l’esperit d’iniciativa empresarial com a creadora de riquesa 
econòmica i social, l’aposta per la innovació i la recerca que inclogui també un 
pacte per la indústria, el pacte per a la recerca i la innovació i el pacte per a la 
universitat. 
 

e. Pacte nacional per l’activitat física i l’esport 
 
 Objectiu: convertir l’activitat física i l’esport en el quart pilar de l’Estat del 
 Benestar. Universalitzar la pràctica d’activitat física i esport fins arribar als set 
 milions i mig de catalans i catalanes. Reivindicar els valors positius que 
 acompanyen  l’esport per avançar en la construcció d’una societat millor i amb 
 més qualitat de vida vinculant-los amb l’educació, la salut, la generació de 
 riquesa i la projecció internacional del país. Impulsar una nova Llei de 
 l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya que estableixi el marc per assolir 
 aquest objectiu i que  estableixi un nou model de finançament i governança 
 entre el sector públic, l’associatiu i el privat 
 

f. Pacte de gènere. 
  
 Objectiu: Assolir  la igualtat real i efectiva entre dones i homes. 
 

g. Pacte pel coneixement, noves tecnologies i excel·lència 
 
 Objectiu: Una Catalunya capdavantera amb l’excel·lència, les TIC, fomentant la 
 societat digital i del coneixement. Generant oportunitats professionals i de talent 
 a les noves generacions. 
 

h. Pacte sanitari 
 
 Objectiu: consolidar el sistema sanitari català per evitar les llistes d’espera i 
 millorar la qualitat assistencial.  
 

i. Pacte per la resiliència i la sostenibilitat 
 
 Objectiu: situar la resiliència com a marc fonamental de gestió per garantir la 
 sostenibilitat del país.  
 
 
2.7.  IMPLANTACIÓ DE L’ACCIÓ POLÍTICA AL TERRITORI 
 
L’Acció política al territori esdevé un element fonamental per apropar els objectius 
fixats per la ponència a la ciutadania. A la vegada, la presència del PDeCAT als 
municipis, comarques, diputacions ens permet un diàleg enriquidor en relació amb les 
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voluntats de la ciutadania. L’anhel republicà comença als ajuntaments i cal posar de 
relleu que els ajuntaments governats pel PDeCAT han estat un dels motors del procés 
per al dret a decidir, primer, i per al referèndum de l’1 d’Octubre, després. 
 
El fet que els alcaldes i alcaldesses siguin avui perseguits de manera repressiva pel 
poder judicial espanyol ens indica el nivell de rellevància de la seva acció política. 
 
El PDeCAT segueix una concepció de país articulat en una xarxa de ciutats mitjanes 
envoltades de petites viles i pobles que generen un conjunt d'interrelacions de tipus 
identitari, econòmic, cultural, administratiu i de serveis.  
 
Sobre aquesta xarxa pivota la capital, Barcelona, on conflueixen les energies 
d'aquestes ciutats/comarques. Des del PDeCAT entenem que Barcelona ha d'exercir 
plenament aquesta capitalitat representant el país en el món, conscient que el seu 
potencial va més enllà de la mateixa ciutat i entenen que es dipositària de singularitats 
que té el país.  
 
Al segle XXI és fonamental no oblidar l’equilibri territorial i per tant s’han de coordinar 
els interessos de la capital amb els de tots els territoris de forma que el nou estat no 
acabi suposant un país que sigui només una gran Barcelona sinó un país que sigui 
una xarxa de ciutats i comarques amb una gran capital de tal manera que es mantingui 
la cohesió social i la competitivitat en tots els territoris.  
 
La força del PDeCAT radica en la seva implantació territorial i amb la seva expertesa 
en la governança municipal: més de 430 alcaldies, més de 3.000 regidors/es, les 
quatre diputacions, més de la meitat dels consells comarcals, és una demostració 
empírica de la influència del partit i dels seus lideratges en el territori. 
 
El PDeCAT al territori ha de tenir clara la seva vocació de partit interclassista, 
pragmàtic, amb la convicció de servir als ciutadans i ciutadanes estant al seu costat, 
defensant els interessos de les ciutats i pobles en què governa, sabent combinar la 
defensa dels interessos locals amb l’ interès del país, combinant la defensa del dret a 
l’autodeterminació, la defensa de la república i treballar per fer-la efectiva, i la defensa 
dels drets civils i polítics bàsics dels catalans i catalanes, especialment per la llibertat 
dels presos i preses i el retorn dels exiliats i exiliades.  
 
El PDeCAT ens reivindiquem com una forca política que defensa els interessos de 
totes les dones i homes que desitgen viure en el marc d’un estat independent en forma 
de república, inequívocament lliure, democràtic, social, inclusiu i avançat que convisqui 
amb tots els estats lliures del món. El PDeCAT recull, manté i enforteix el llegat històric 
del catalanisme polític, degudament adequat i modernitzat a les circumstàncies del 
segle XXI, en coherència als reptes dels nostres temps i en plena sintonia amb els 
anhels d’una societat lliure, que vol ser responsablement lliure i que vol desenvolupar i 
exercir totes les seves potencialitats en plena llibertat. 
 
Cada municipi valorarà de forma sobirana la forma com es presentarà a les eleccions. 
En aquells municipis (especialment els de més de 20.000 habitants) on la victòria de 
l’independentisme no sigui probable, es valorarà molt positivament la constitució de 
llistes unitàries o la participació en processos de primàries transversals. A totes les 
eleccions es valorarà positivament la possibilitat de formar plataformes electorals 
conjuntes amb els partits que defensen la independència i el dret a l’autodeterminació. 
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3. EPÍLEG 
 
L'exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya, per aconseguir la independència, 
ha agafat força els darrers anys gràcies a les mobilitzacions populars del poble de 
Catalunya, algunes d’elles les més grans que ha viscut Europa en les últimes dècades. 
 
Un dels moments claus per entendre el procés cap a l’autodeterminació té lloc quan, al 
Congrés de Reus, Convergència Democràtica de Catalunya fa una gran aposta per la 
construcció de l’estat independent que es tradueix, en primer lloc, en la consulta del 9 
de novembre de 2014, impulsada pel President Artur Mas. Arran de l'esperit del 9N, el 
President Artur Mas impulsa una llista unitària que aconsegueix la majoria electoral el 
27 de setembre de 2015 amb el mandat de proclamar la independència de Catalunya. 
L’Estat espanyol va respondre a aquest primer exercici democràtic amb represàlies 
contra els seus impulsors i màxims dirigents polítics del país en aquell moment. 
 
És en aquest context que el juliol de 2016 neix el PDeCAT amb l'objectiu de fer realitat 
l'Estat Català de forma immediata. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya i el 
govern de la Generalitat amb el President Carles Puigdemont impulsen el referèndum 
per la independència de l'1 d'octubre de 2017. Tot i els intents per evitar-ho per part de 
l'estat espanyol, fins i tot utilitzant la violència contra la població indefensa i pacífica, 
del referèndum en surt un mandat explícit per proclamar la independència de 
Catalunya que és proclamada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017. 
L'Estat espanyol, vulnerant el dret bàsic a l’autodeterminació de Catalunya, atura el 
desplegament de la República mitjançant procediments fora de la llei, com l'aplicació 
de l'article 155 de la Constitució i, mitjançant la repressió més cruel, empresonant 
membres del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, líders de les 
principals organitzacions independentistes i obligant a marxar a l’exili molts altres 
dirigents polítics. 
 
L'Estat espanyol fent un abús clar de les institucions espanyoles va dissoldre les 
institucions democràtiques catalanes aplicant l’article 155, va convocar les eleccions 
del 21 de desembre, on el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, va 
impulsar una llista unitària, transversal i de País. Un cop més, el PDeCAT va posar els 
interessos del país per sobre dels del partit i va  crear  Junts per Catalunya, que va ser 
la força independentista més votada, que defensava i defensa la llibertat dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la restitució del govern legítim. 
 
Avui, el mandat del PDeCAT com a formació política és portar a terme la restitució del 
nostre President, del Govern, la llibertat dels presos i exiliats polítics i fer efectiva la 
independència de Catalunya. Seguint també els objectius, processos i camins que 
s'estableixin des del Consell i el Comitè per la República, amb el President 
Puigdemont al capdavant. 
 
Sumat a aquests objectius ,en la seva primera Assemblea Nacional, el PDeCAT vol 
respondre a la Crida Nacional impulsada pel president Puigdemont el passat 16 de 
juliol. És per això que anima a tots els seus associats i associades a participar 
activament en la definició d’aquest nou instrument polític. Fruit de la voluntat de seguir 
sumant i participant de nous espais d’acció política, el PDeCAT també es compromet 
en aquesta Assemblea a fer aportacions a la Crida Nacional que han de ser definits 
durant els propers mesos, quan es constitueixi formalment el moviment. 
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