
Convergència, a punt
Un partit nou per a un nou país

Ara és demà. No escalfa el foc d'ahir
ni el foc d'avui i haurem de fer foc nou.
Del gran silenci ençà, tot el que es mou

es mou amb voluntat d'esdevenir.

I esdevindrà. Les pedres i el camí
seran el pa i la mar, i el fosc renou

d'ara mateix, el càntic que commou,
l'àmfora nova plena de bon vi.

Miquel Marti i Pol, Crònica de demà, 1997



Els nostres valors
� Política com a servei. CDC s’ha dedicat amb intensitat a transformar el país al llarg de la seva

existència com a partit i fa un balanç positiu dels resultats obtinguts. La Catalunya del 2014 és
una Catalunya amb més solidesa nacional, amb un esperit més democràtic i amb unes
estructures de cohesió i benestar més modernes que les existents el 1974 i una part
significativa d’aquest salt és atribuïble a les polítiques impulsades per CDC des de les diferents
institucions en què ha participat activament.

� Cultura del pacte. Hem forjat a Catalunya un sistema polític més centrat en el consens que la
confrontació.

� Moderació en les formes, radicalitat en els objectius. CDC s’ha caracteritzat per defensar
sempre les més altes cotes de govern possibles per Catalunya. Primer, la recuperació de les
institucions en un Estat autonòmic i, ara, la independència. Però ho ha fet amb un discurs
realista i sensat. No es tracta de fer allò que és possible sinó de fer possible allò a què aspirem.

� Som com la gent del nostre país. Convergència va néixer com un partit atípic, lluny de formes
convencionals i no com a franquícia de cap opció ideològica de la resta l’Estat. Un
moviment transformador integrat per gent igual que l’altra gent. Amb vocació permanent de
voler saber interpretar i representar l’àmplia majoria del país.

� Catalunya, un sol poble. És la columna vertebral del nostre nacionalisme, integrador i inclusiu.
Hem defensat un país amb capacitat d’acollir, de donar oportunitats als qui vénen, fent de la
nostra cultura un espai de trobada i convivència.



D’on venim?

Fa quaranta anys, Convergència Democràtica va néixer amb la voluntat d’aplegar en un mateix
projecte polític catalanista persones provinents de diverses famílies ideològiques, amb l’objectiu
d’esdevenir el pal de paller de la política catalana. Quatre dècades d’acció política i,
especialment, d’acció de govern i de definició ideològica han dibuixat un espai polític específic.
Aleshores, teníem tres objectius:Aleshores, teníem tres objectius:

�FER PAÍS. La reconstrucció nacional de Catalunya, a través de recuperar les seves institucions
d’autogovern i el caràcter aglutinador de la llengua i la cultura pròpies.

�FER DEMOCRÀCIA. La implantació d’una democràcia avançada tant des del punt de vista
formal com dels valors socials.

�FER BENESTAR. La modernització del país en tots els seus aspectes per tenir una economia
pròspera, amb cohesió social i territorial i plenament homologable a les societats occidentals.



A on anem?

�FER ESTAT. De recuperar la consciència nacional i dotar-nos d’institucions d’autogovern passem
ja a crear un Estat propi, que participi amb veu pròpia en les institucions de governança mundial i
tingui una específica vocació europea i mediterrània.tingui una específica vocació europea i mediterrània.

�FER LLIBERTAT. De guanyar un sistema democràtic i plenament integrat en les societats
modernes, hem de fer el pas de tenir un Estat regenerat absolutament, amb clara divisió de
poders i una defensa nítida de les llibertats i dels drets humans. Amb una actitud bel·ligerant
contra la corrupció.

�FER MÉS PROGRÉS I JUSTÍCIA SOCIAL. De construir les columnes bàsiques de l’Estat del Benestar a
la seva consolidació, modernització i enfortiment en el marc d’una economia pròspera al servei
de les persones.



Com fer-ho? Convergència a 
punt

Tot allò que hem fet com a formació política al llarg d’aquests 40 anys pren sentit en el
moment actual del nostre país. Som en el moment de la veritat, en la definició d’un nou
espai social pels catalans, el nostre propi estat. Davant d’aquesta tessitura Convergència
està a punt. Com a força política transversal podem ser una nova eina política al servei d’un
nou país per a tothom. Una definició que es centri en la persona com a eix d’un Estat sensenou país per a tothom. Una definició que es centri en la persona com a eix d’un Estat sense
etiquetes prèvies. El 9N ens ha demostrat que si ho fem bé som imparables. Ens cal treballar
en tres eixos concrets:

�Eix Nacional

�Eix Ètic

�Eix Social i Econòmic



Eix Nacional

� El nostre full de ruta és construir un país per a tothom.

� El 27S és clau. Les eleccions han de ser un plebiscit. Hem de transmetre a la gent del país 
que el nostre objectiu és absolutament possible. Que només depèn de nosaltres: del nostre 
compromís actiu.

� Hem d’eixamplar la majoria social a favor de la independència. El nostre propòsit com a 
partit no és radicalitzar els convençuts sinó ampliar la base que l’ha de fer possible.

� Hem de preparar les estructures d’Estat perquè tot estigui a punt per dependre només de 
nosaltres.

� Hem de propagar la bondat de la independència. D’ara fins el 27S hem d'il·lusionar de nou
la gent amb una barreja d’entusiasme i de fets concloents. Hem d’explicar que l’Estat propi
és possible i l’única sortida, per poder viure millor ara i deixar un país pròsper i just a les
futures generacions en tots els àmbits.

� L’Estat espanyol ha renunciat a ser l’Estat dels catalans. Avui tenim el dret i l’obligació de
construir-ne un de propi.



Eix Ètic

� La societat està en constant transformació i els partits han de ser permeables a aquests canvis. Per
això, necessitem un partit més obert. Hem de tenir eines que permetin la porositat de CDC amb la
societat. Un partit obert és un partit més fort.

� Un partit en combat contra la corrupció. Ho tenim escrit, tenim codi ètic, codis de compliment. Cal
que tots els nostres càrrecs electes facin del comportament ètic un signe d’identitat de CDC. Cal
diferenciar clarament l’àmbit públic de l’àmbit privat. Qui no pugui complir amb les exigències deldiferenciar clarament l’àmbit públic de l’àmbit privat. Qui no pugui complir amb les exigències del
nostre codi ètic no pot ser a CDC.

� Un partit transparent. Cal que les decisions a CDC siguin tan fàcils de prendre com d’explicar. La
signatura del Conveni amb Transparència Internacional és una de les proves del nostre compromís
ferm amb la qualitat democràtica. El que fem en tots els àmbits del partit s’ha de poder explicar, i
evidentment, en tot allò que fa referència al nostre finançament on apostem per recursos públics i
per les donacions cíviques. La nova Convergència ha de tenir parets de vidre i finestres obertes. Retre
comptes fins i tot quan no sembli necessari.

� Més democràcia interna. Hem de ser capaços de reforçar la relació entre la direcció i la militància
de base. La democràcia interna s’instrumenta de manera pràctica i els processos de selecció de
responsables del partit i de candidats hauran d’enfortir aquesta línia, d’augmentar el rigor sobre la
seva idoneïtat i la participació en la seva designació. Tenim un model propi. L’hem d’aprofundir. No
copiarem per inèrcia models d’altres.



Eix Social i Econòmic
� Potenciar l’Estat del benestar. L’Estat del benestar és una gran conquesta europea però necessita

afrontar dos reptes. Un de pràctic: fer-lo equitatiu i sostenible. Un de teòric: que no convidi a la
renúncia a la responsabilitat individual ni al monopoli del bé públic per part de l’Estat. El nostre
objectiu és blindar i eixamplar, d’acord amb aquestes premisses, l’Estat del Benestar a Catalunya.

� Una economia al servei de les persones. Aquella que posa tanta atenció en la generació de la
riquesa com en la seva distribució. I que potencia la igualtat social, el respecte al medi i l’equilibri
territorial.

� Creiem en una societat emprenedora. Que promogui empreses innovadores, internacionalitzades i� Creiem en una societat emprenedora. Que promogui empreses innovadores, internacionalitzades i
implicades socialment com element essencial per la creació de prosperitat i qualitat de vida.

� Confiança en la societat civil organitzada. En tots els àmbits: cultura, ensenyament, sanitat...

� Cohesió i justícia social. Contra la desigualtat i l’exclusió.

� La paritat de gènere com a element bàsic per entendre, avui, la igualtat d’oportunitats.

� Valor de la responsabilitat individual i del seu compromís amb el bé comú.

� Occidentalisme. Compromís amb la democràcia i amb la llibertat.

� Laïcitat comprensiva davant del fenomen religiós.

� Meritocràcia i ascensor social. Capil·laritat social contra el classisme. No paternalisme estatal.

� Component pedagògic de la política. La política al servei de la gent.

� Sostenibilitat. Estendre la qualitat de vida de les generacions presents sense hipotecar la de les
generacions futures.




