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Convergència Democràtica de Catalunya, juntament amb altres
persones i formacions, impulsa la creació d’un nou partit polític al
servei de les persones de Catalunya. Aquest partit polític, el Partit
Demòcrata Català, es compromet a treballar per la independència
com a instrument per aconseguir la plenitud nacional, la justícia
social, el progrés econòmic i la garantia de les llibertats individuals i
col·lectives que han de fer de Catalunya un país referent al món.
Aspirem a convertir Catalunya en el millor país per ajudar a construir
una Europa de pau, prosperitat, benestar, felicitat i llibertat.
El Partit Demòcrata Català sorgeix després de mesos de dinàmica
interna de debat en la qual hi han participat milers de persones.
Aquest moment fundacional vol ser un nou començament, l’inici d'un
projecte que es faci gran, que abraci la col·lectivitat catalana, per ser
encara més útils per a Catalunya i les seves persones.
I. D'ON VENIM: UN PARTIT PER A RECONSTRUIR UN PAÍS
Catalunya és una nació europea mil·lenària i, al llarg de la història, els
catalans i
catalanes hem estat defensors de la pau, la llibertat, la igualtat, el
diàleg, el pacte i la democràcia. Una actitud que ens ha comportat no
pocs problemes, causats des de plantejaments intolerants i sovint
totalitaris.
Fidels a aquesta manera de ser i de fer, des de la recuperació de la
democràcia, Convergència ha estat un partit que ha sumat persones
molt diverses en la voluntat de reconstrucció nacional del nostre país.
Ciutadans i ciutadanes de diversos orígens, cultures i llengües, de
diverses posicions econòmiques i socials han cregut en Convergència
al llarg dels anys. Aquesta confiança ha estat conseqüència de la
bona feina que s’ha fet.
Perquè darrere les idees i les polítiques concretes de Convergència,
hi ha hagut sempre la preocupació diària per Catalunya i la seva
ciutadania, la voluntat de fer realitat les aspiracions de tota la societat
catalana, el treball de milers i milers de persones per fer fort un partit
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que representés les qualitats que ens han permès sobreviure com a
poble fins ara: la iniciativa, la responsabilitat, el compromís, el treball,
la creativitat, la innovació, la cohesió social i la convivència i,
naturalment, l’estima al país. Entre tots, hem format un col·lectiu que
ha estat imprescindible per fer una Catalunya millor, més pròspera,
més justa, més culta, més cívica i més lliure.
II. ON SOM: L’HORA DE CATALUNYA
Tanmateix, la història no s'atura. Les societats canvien, les relacions
econòmiques evolucionen, i també les aspiracions polítiques i les
necessitats socials. Som dins de la Unió Europea, el nostre món és
global i digital, les societats ja no són blocs ideològics estancs i la
mobilitat de les persones redefineix el caràcter dels pobles. Aquests
canvas profunds també tenen conseqüències en la manera de fer
política i, en allò que els ciutadans i ciutadanes esperem de la política.
Catalunya viu i experimenta amb intensitat aquests canvis i en
protagonitza un que ve de lluny i que ha esdevingut majoritari: la
determinació de l’exercici del seu dret a decidir el seu futur com a
nació, per vies cíviques i de radicalitat democràtica.
Efectivament, el catalanisme ha evolucionat cap a l’independentisme
polític. Un cop consolidat el sentiment col·lectiu com a poble, ha
arribat l’hora que Catalunya decideixi per si mateixa quin camí vol
seguir. Som una nació i, per tant, titulars del dret d’autodeterminació.
Al llarg de la història hem vist com altres pobles han exercit aquest
dret i avui, superant amenaces i vetos, són països democràtics,
nacions lliures entre les nacions lliures del món. És l’hora de
Catalunya: hi tenim tot el dret.
Sabent que el nostre país té totes les potencialitats per ser un lloc
millor, més just I més pròsper per a viure-hi. Una majoria dels
catalans i catalanes considera que la creació d'un Estat independent
és l'instrument necessari per a construir el país que volem. L’Estat
català en forma de república ha de néixer de la voluntat majoritària
de la ciutadania favorable a la independència del nostre país. El Partit
Demòcrata Català neix per fer realitat l’Estat català de forma
immediata.
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III. ON ANEM: EL PAÍS QUE IMAGINEM I QUE VOLEM CONSTRUIR
Per història, pels reptes del present i sobretot per projecte de futur,
ens correspond decidir a totes i cadascuna de les persones que
formem Catalunya com volem organitzar el país que imaginem i que
volem construir.
III-I És una Catalunya amb una democràcia de qualitat, propera a la
ciutadania, amb mecanismes de representació que propicien el
lligam entre representants, la ciutadania i el territori. Una democràcia
participativa, que apodera les persones amb els màxims instruments
de participació, com els referèndums i les consultes; uns partits
polítics amb democràcia interna. Una democràcia amb un
funcionament transparent de les institucions, garantida per les lleis i
protegida per una veritable independència del poder judicial.
Apostem per una concepció humana, ètica i moral de la política i per
un deure d’honorabilitat, d'exemplaritat i d'integritat dels càrrecs
públics.
III-II És una Catalunya inclusiva i acollidora per a tothom. Garant del
pluralisme, dels drets humans, defensora de la llibertat d’idees, dels
drets civils, de la diversitat religiosa independentment de l’origen de
les persones, i de la no discriminació per edat, orientació sexual o
diversitat funcional. Que lluita contra tot tipus de discriminació com
el racisme, la xenofòbia o l’antisemitisme, i que garanteix la igualtat
efectiva de dones i homes. Un país que reconeix l’enriquiment que
suposa la diversitat fruit de les migracions. En definitiva, una
Catalunya que respecta i representa la multiplicitat de formes
d'entendre la vida, els valors de convivència que configuren la nostra
societat, sempre amb ple respecte dels drets humans.
III-III És una nació catalana amb Estat propi. Una república
independent, amb la mateixa sobirania que les nacions de la Unió
Europea, que es dota d'una Constitució que protegeix els drets i
garanteix el compliment dels deures.
L’Aran és un cas singular i únic i per això, Catalunya impulsa i
potencia aquesta realitat nacional i el seu autogovern.
4

III-IV És una Catalunya que vol i pot contribuir a construir una Europa
millor. Des de la seva identitat i arrels mediterrànies, Catalunya ha de
contribuir a fer realitat el projecte d'una Europa federal de nacions
lliures, amb una unió política fruit d’uns ideals i de valors comuns.
Volem ser un Estat membre de la Unió Europea, de la zona euro, i de
les principals organitzacions internacionals. Una Catalunya que creix i
es consolida com a actor internacional que participa de manera
significativa en processos i organitzacions internacionals per
convicció i, alhora, per facilitar el seu reconeixement pels altres
països.
III-V És una Catalunya econòmicament pròspera, productiva,
competitiva, dinàmica, creadora d’ocupació de qualitat, generadora
de salaris i condicions laborals dignes, sostenible i eficient en l'ús de
recursos. Un país amb una economia de mercat al servei de les
persones, que respecta i promou la iniciativa particular com a base
del seu progrés social i estat del benestar; que reconeix la contribució
del treball per sobre del capital; que la fa compatible amb uns poders
públics que garanteixen drets i deures; I que promou la
responsabilitat social de l’empresa.
Una economia catalana oberta i connectada amb Europa i el món, de
mentalitat innovadora i exportadora, captadora d'inversió i
promotora d'intercanvis turístics I comercials, amb infraestructures a
favor de la competitivitat empresarial. Una economia diversificada
que genera valor afegit i que té en compte els nous models
empresarials com l’economia col·laborativa.
Un país en què l’Estat és un regulador estable i predictible, que
garanteix la lliure competència davant els monopolis; que aposta per
l’esperit emprenedor i el seu rol inversor en sectors com la innovació,
la ciència, l’educació, les infraestructures per tal de garantir la
competitivitat de les empreses i la cohesió del territori.
Un país que està dotat d'una fiscalitat i d’una hisenda que són la base
de l’estat del benestar i de la igualtat d’oportunitats. Una fiscalitat que
és justa, eficient, progressive i equitativa, incentivadora de l’activitat
econòmica, i que defensa les PIMES i els autònoms.
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És un país que aposta per l’equilibri territorial a través de la
proximitat i el municipalisme, cohesionat territorialment i plenament
interconnectat. Un país amb infraestructures, equipaments i serveis
públics que garanteixen la solidaritat i la igualtat d’oportunitats per a
poder desenvolupar els projectes de futur visquis on visquis. Un país
que potencia les comarques i els municipis rurals al costat del paper
motor de les ciutats, i que reconeix els fets metropolitans i situa
Barcelona com a capital del país.
És un país que reconeix el medi ambient com una de les bases de
l’estat del benestar, pels seus valors intrínsecs i en tant que
proveïdor i garant de béns i serveis imprescindibles per a la vida de
les persones. Un país que considera que el paisatge I el medi natural
formen part indissociable de la nostra identitat, que cal respectar els
drets dels animals, i que la lluita contra el canvi climàtic i la defensa
de la biodiversitat són un deure amb les generacions presents i
futures i, alhora, una oportunitat per a generar llocs de treball de
qualitat.
És un país que entén que l’energia i l’aigua són elements fonamentals
i per tant aposta per la transició energètica i per un model sostenible
de gestió de l’aigua; que considera com a eixos bàsics, per a vertebrar
una economia sostenible i innovadora al territori, preservar la seva
riquesa ambiental, la producció d’aliments, l’agricultura, la ramaderia,
la pesca i la silvicultura.
III-VI És un país socialment just, equitatiu i segur. On el progrés i la
justícia social, que són garantia del progrés econòmic, són al centre
dels seus objectius. Per a poder ser un país referent en polítiques
socials innovadores i en la promoció i col·laboració amb el tercer
sector social, s’ha de renovar a fons l’estat del benestar i així afrontar
els reptes de la globalització econòmica, l’envelliment de la població,
la digitalització de la societat, la diversitat cultural i la seva
sostenibilitat.
L’estat del benestar garanteix els drets socials, la igualtat
d’oportunitats i l’equitat, I lluita contra la pobresa. Un estat del
benestar que inverteix en l’educació des de la primera infància i
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durant tota la vida; protegeix a tothom davant el riscos de malaltia,
atur, accident o de tenir una discapacitat; assegura unes pensions
dignes i un nivell de vida suficient per a les persones grans i promou
les relacions intergeneracionals; dóna ple suport a les famílies, de
manera prioritària en tot allò relacionat amb la cura I l'atenció als fills
i promou una organització horària racional; capacita l’emancipació i
els projectes vitals dels joves; i protegeix davant dels abusos i la
violència contra les persones, en especial els col·lectius més
vulnerables.
III-VII És un país on la igualtat d'oportunitats és la base d’una societat
més justa. Un país on el sistema sanitari, el sistema de serveis socials
i el sistema d’educació són els fonaments que sustenten una igualtat
real d'oportunitats i són vertebradors de la societat.
Un sistema sanitari que és d'accés universal, eficaç, eficient, equitatiu
que dóna respostes de qualitat a les necessitats de salut de la
ciutadania, tant les de character somàtic, com de salut mental, les
malalties cròniques o les d'alta complexitat i, amb un model centrat
en la persona. Un sistema sanitari que promou la col·laboració
pública I privada com un element de progrés social i de millora a
favor dels ciutadans i les ciutadanes. Un sistema sanitari amb molt
bons professionals, capacitats, implicats I compromesos, de
reconegut prestigi que compten amb el suport de les entitats i de les
organitzacions sanitàries, públiques i privades. Un sistema sanitari
que és un senyal inequívoc de la nostra identitat col·lectiva i de
cohesió social.
Un sistema educatiu que garanteix la lliure elecció del centre; on
conviuen el sistema públic i el privat; obert a la innovació; que
fomenta una educació humanista, amb perspectiva de gènere, un
pensament crític i l’emprenedoria; que forma a més d'educar i que
aprofita els coneixements de les persones grans. Una educació
excel·lent de cicle vital, que aposta per un sistema universitari i de
recerca avançat I obert i una formació professional adaptada al
mercat laboral. Una educació fonamentada sobre bons docents,
oberta al canvi i a la innovació, i estimuladora de les capacitats de
totes les persones.
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III-VIII. És un país amb una cultura viva, paret mestra de la nostra
identitat. On la cultura és creació, formació, capacitat crítica i cohesió
social, i assegura uns ciutadans I ciutadanes lliures i crítics, vertebra
la catalanitat i els ideals d’un país civilitzat. Un país que fomenta i
estimula el mecenatge com a part necessària del finançament
cultural, que entén la producció cultural com a base del progrés
econòmic i social, i que promou la cultura popular i tradicional com a
riquesa del nostre patrimoni.
Un país que defensa i promou el català com a llengua pròpia,
comuna, d’ús normal i de cohesió social, com a patrimoni compartit
amb el domini cultural i lingüístic dels Països Catalans i que fomenta
la seva divulgació internacional. Un país que reconeix, protegeix i
fomenta l’ús de l’occità aranès i així mateix, defensa i promou la
llengua de signes catalana. Un país que reconeix el castellà com a
patrimoni dels ciutadans I ciutadanes de Catalunya i com a vincle
amb els pobles de parla castellana. Un país que aposta per la
immersió com a eix vertebrador de la política lingüística garantint així
els drets lingüístics dels seus habitants i, que aposta clarament pel
coneixement de llengües estrangeres com a element principal de la
seva vocació de presència al món.
És una Catalunya que valora les aportacions de l’esport a la salut, la
qualitat de vida, la integració i la inclusió social. Que vol aprofitar el
prestigi dels seus clubs i dels esdeveniments que s’organitzen per la
seva promoció internacional, que el considera indispensable per a
l’equilibri i la cohesió territorial a través de la intensa activitat de les
entitats esportives; i que reconeix la seva contribució a l’economia.
III-IX És un país amb un model social que millora i s'enriqueix amb la
col·laboració pública i privada. Un model que estimula aquesta
col·laboració en l'àmbit econòmic, social, sanitari, educatiu, cultural i
esportiu i que veu en la iniciativa de la societat i del teixit associatiu
una font de riquesa, de bones pràctiques, d'eficàcia i de modernitat.
III-X És un país que es dota d’una funció pública d’excel·lència. Amb
unes administracions modernes, properes, àgils, eficients,
transparents, descentralitzades,
accessibles, facilitadores de la
mediació, de la iniciativa particular i obertes a la innovació i el canvi.
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Unes administracions que avaluïn i formin servidors publics
compromesos amb un codi ètic; fortes, per a complir la seva missió
transcendent de servei públic; i lleugeres, per afavorir el
funcionament normal de la iniciativa ciutadana. Unes administracions
interconnectades, digitals i garants de bons serveis públics i que
actuïn d’acord amb principis de bona governança.
III-XI És un país amb un model de seguretat propi que defensa i
garanteix la pau, la llibertat i justícia dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, i que treballa per a fer front a les amenaces globals i locals
en matèria de seguretat pública i interior. Un país que és segur i
compta amb un sistema d’emergències potent, de qualitat i
professional.
El Partit Demòcrata Català es compromet amb les polítiques de
seguretat i de defensa de les organitzacions internacionals en l'àmbit
de la seguretat, dins del marc del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN).
En resum, imaginem i volem construir una Catalunya on som i serem.
Som persones unides en un projecte comú, que construïm un país on
poder dur a terme els nostres ideals de llibertat i de justícia. I serem
un país on els valors humanistes, de pau, llibertat, justícia, progrés i
tolerància ens convertiran en un referent a Europa i al món.
IV. COM HI ANEM: UN NOU PARTIT PER A CONSTRUIR UN ESTAT
Creiem que aquest nou país que imaginem i volem construir
requereix un nou partit que, recollint els millors actius de l’ahir i de
l’avui, ajudi a construir la Catalunya rica, justa i plena del demà.
El Partit Demòcrata Català és un partit polític demòcrata, catalanista,
independentista, europeista, humanista i republicà que serveix al
progrés i a la llibertat de Catalunya I dels ciutadans i ciutadanes. En
conseqüència el Partit Demòcrata Català vol que Catalunya s’organitzi
políticament com un Estat independent, sense renunciar a la via
unilateral per assolir aquests objectius, que garanteixen els drets i
llibertats inalienables del seus ciutadans i ciutadanes.
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El Partit Demòcrata Català és transversal, format per persones de
diversos orígens, idees i creences. Neix des de la societat i per a tota
la societat, més preocupat per les persones que presoner de les
doctrines, allunyat de plantejaments dogmàtics, de prejudicis o
d’extrems ideològics que pretenen tenir respostes per a tot.
És un partit obert, permeable, transparent, compromès, amb
tolerància zero amb la corrupció, flexible i capaç d'adaptar-se als
canvis constants i ràpids que defineixen les societats modernes i
avançades com la catalana.
És un partit que representa la centralitat política i social. Té vocació
de representar la majoria de la societat catalana i, per tant, de ser
decisiu en els moments històrics del nostre país. El Partit Demòcrata
Català neix com un partit amb mentalitat de govern I per tant, amb
vocació de transformar la realitat per la via dels fets.
És un partit amb un funcionament intern plenament democràtic, on
els associats I associades determinen els plantejaments ideològics i
l'elecció dels candidats interns I externs, i que fomenta les bones
pràctiques dels seus dirigents. La meritocràcia n’és l'element nuclear i
es dota d’un règim d'incompatibilitats de càrrecs i limitació de
mandats.
És un partit que té somnis, ideals i projectes i que alhora és realista i
explica els problemes amb tota la seva complexitat. Defuig de les
solucions irreals que no solucionen problemes. És conscient que els
projectes s’aconsegueixen cada dia amb accions i decisions
concretes. Busca l’efecte i no l’efectisme, l’acció i no la inacció, fer el
bé i no el quedar bé.
Per poder portar a terme les seves funcions, el Partit Demòcrata
Català es finança amb un sistema mixt d’aportacions públiques i
aportacions dels associats i associades, I donacions de particulars.
Totes elles han de ser sotmeses a la màxima transparència, control i
rendiment de comptes.
En resum, el Partit Demòcrata Català és un partit que neix al segle
XXI, pensat per al segle XXI, fruit de l’experiència política del
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catalanisme, amb l’objectiu d’aconseguir convertir Catalunya en un
Estat independent membre de la Unió Europea i de les Nacions
Unides, i amb el propòsit de servir al futur Estat amb vocació de
centralitat política i de justícia social, respecte a les llibertats
individuals i enfortiment dels llaços comunitaris.
Un partit que neix per viure el projecte europeu a Catalunya. Un
projecte de promoció dels drets humans, de pau, de llibertat, de
democràcia de qualitat, de prosperitat, d'inclusió social, de cohesió
social, de justícia social, de respecte al medi ambient i de solidaritat
entre pobles i nacions.
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