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INTRODUCCIÓ 1 

 2 

Tot i que des de la transició Catalunya ha recuperat les seves institucions i gaudeix 3 

d’un poder polític del que havíem estat privats des de segles enrere, el cert és que 4 

avui dia existeix una sensació de desànim i de frustració que ens allunya de la 5 

tradicional energia cívica del nostre país. 6 

 7 

Per un costat, en els darrers temps hem entrat en una crisi econòmica d’enorme 8 

magnitud, d’un abast i una durada que encara no podem predir. Alhora, la 9 

globalització també ha creat incertesa sobre el futur de la nostra societat en un món 10 

competitiu, en canvi constant i sotmès a tota mena de fluxos econòmics, humans i 11 

culturals. 12 

 13 

A casa nostra, aquests fets coincideixen amb l’afebliment dels valors que han actuat 14 

sempre com a motor del país. La responsabilitat pel benestar propi i familiar, l’esperit 15 

de sacrifici, la iniciativa social, la solidaritat amb el proïsme, el sentit comunitari..., tot 16 

això són valors que avui dia han perdut reconeixement i implantació. 17 

 18 

També resulta alarmant la greu situació de desafecció respecte de la política i de les 19 

institucions. Els ciutadans se senten cada vegada més allunyats d’uns partits que 20 

semblen obsedits només pel poder, sense propostes serioses de futur i moguts per 21 

impulsos merament estratègics. Un descrèdit similar ha afectat també les 22 

institucions, sovint vistes com a instruments al servei dels partits i no pas del conjunt 23 

del país.  24 

 25 

La pèrdua de valors, la frustració ciutadana i la desmobilització política i institucional 26 

dificulten el progrés de la nostra nació i la seva recuperació. 27 

 28 

Tots aquests factors obliguen els partits polítics, en primer lloc, a una profunda 29 

reflexió per recuperar la confiança de l’opinió pública i, en segon lloc, a esmerçar tots 30 

els esforços necessaris per teixir complicitats amb les organitzacions cíviques i 31 

socials en uns moments que requereixen l’esforç de tothom. 32 

 33 
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A Unió Democràtica, des de la fundació del partit l’any 1931, hem tingut sempre dos 34 

referents fonamentals: el nostre ideari humanista i Catalunya. Hem estat sempre 35 

fidels a aquest doble compromís, i això ens ha fet ser i actuar com ho hem fet fins 36 

ara. Per això, en aquests moments d’incertesa i de confusió en molts àmbits, tenim 37 

el deure d’oferir respostes clares fonamentades en el pòsit ideològic solvent del 38 

nostre ideari i en el seny que sempre ens ha caracteritzat. 39 

  40 

 41 

I.- LA VITALITAT COMUNITÀRIA DE CATALUNYA 42 

 43 

Unió Democràtica expressa la seva plena confiança en la societat civil i en la seva 44 

actuació responsable. Catalunya només podrà superar l’actual situació de crisi cívica 45 

i econòmica i tornar a ser un país capdavanter si aconsegueix revifar el conjunt 46 

d’energies de la nostra societat. Han estat aquestes energies les que ens van 47 

permetre iniciar una revolució industrial des de la fi del segle XVIII i durant el segle 48 

XIX, progressar en la tècnica i en la ciència, impulsar la Renaixença, consolidar el 49 

catalanisme polític, innovar en matèria social, enfrontar-nos al caciquisme, portar 50 

endavant l’obra ingent de la Mancomunitat o resistir l’intent d’anorreament sota el 51 

franquisme. La nostra vitalitat comunitària ens ha permès, en definitiva, oferir al món 52 

una nació avançada i innovadora, amb esplèndides manifestacions culturals de 53 

primer ordre. 54 

 55 

Creiem que els valors cívics que sempre han caracteritzat Catalunya han de jugar un 56 

paper fonamental en la nostra recuperació. Som conscients de l’esforç que efectuen 57 

dia a dia les persones, les famílies, les empreses –entenent-les com a conjunt 58 

d’empresaris i treballadors-- i el conjunt del teixit social per superar el conformisme, 59 

la manca d’ambició i el defuig del risc productiu. Cal defensar i retornar el prestigi a 60 

conceptes com el gust per l’excel·lència, l’orgull per la feina ben feta, la cultura de 61 

l’esforç, la predisposició al treball i a la responsabilitat o la seriositat en el 62 

compliment dels tractes. Defensem l’economia productiva dintre del marc de 63 

l’economia social de mercat, amb la consegüent valoració de l’esforç i treball dels 64 

autònoms i de les petites i mitjanes empreses. En definitiva, cal treballar perquè 65 

aquest país recuperi la seva legítima autoestima. 66 

 67 
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Com a humanistes, com a partit que creu en la força d’un humanisme transcendent i 68 

que professa els valors de l’Ideari social-cristià, entenem que la persona i les 69 

famílies són els primers responsables del seu propi benestar, i que les 70 

administracions només han de jugar un paper subsidiari destinat a garantir que no hi 71 

haurà exclusions ni injustícies de cap mena i que el conjunt de la societat oferirà tots 72 

els serveis necessaris per al benestar i progrés general. Tot i que la política és 73 

fonamental per a la cohesió comunitària i el progrés, entenem que l’administració 74 

només ha d’arribar allà on no arribin les persones ni el conjunt de la societat. Com a 75 

comunitat, sabem que el nostre nivell col·lectiu de benestar, integritat i equitat 76 

s’haurà de jutjar segons el tracte que rebin les persones menys afavorides. Una 77 

comunitat que permet l’existència de col·lectius marginats en el seu sí no és una 78 

societat justa, i la nostra no ho és prou. 79 

 80 

Lamentem haver de constatar que les nostres administracions exerceixen avui dia 81 

una actuació invasiva i intervencionista, més enllà del que justifica el bé comú, 82 

l’interès general i el servei públic, i que en algunes ocasions esdevé un 83 

comportament hostil i desconfiat respecte dels administrats. Lluny de convertir-nos 84 

en una societat intervinguda, les nostres institucions haurien de ser un element 85 

coadjuvant de la societat i recolzar-la en el seu esforç pel progrés, generant 86 

confiança i col·laboracions entre els diferents sectors. Tota la vitalitat de la nostra 87 

comunitat aflora quan la societat pot desplegar les seves energies lliurement i, per 88 

contra, un excés d’intervenció administrativa comporta una innegable decadència de 89 

les energies comunitàries. Contràriament a exercir una activitat subsidiària i 90 

complementària de la societat civil, l’administració ha adquirit un caràcter 91 

reglamentista i obstaculitzador, que es manifesta en decisions adoptades sense 92 

consens ni debat social. La societat civil hauria de poder fer la seva feina en llibertat, 93 

sense pors, sense sentir-se ni mediatitzada ni controlada, i confiant en 94 

l’administració com a eina subsidiària i garantia última de la dignitat de les persones i 95 

del gaudi efectiu dels drets humans individuals i col·lectius. 96 

 97 

Així mateix, en diverses ocasions, la nostra administració no ha sabut exercir les 98 

seves responsabilitats, i ha caigut en actituds porugues i burocràtiques, ben poc útils 99 

per a resoldre els reptes del país i donar resposta a les necessitats dels ciutadans. 100 

L’administració pública només pot ser entesa com un servei a la societat, no pas 101 
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com la forma de controlar-la, de sotmetre-la o d’eternitzar els problemes. Rebutgem 102 

també la multiplicitat i la superposició d’administracions, no enteses mai com un 103 

servei a les persones i a la comunitat, sinó com una forma de mantenir quotes de 104 

poder. Incomprensiblement, l’administració de l’Estat no s’ha reduït en la mesura en 105 

què la Generalitat ha anat assumint les seves competències, i el mateix succeeix 106 

amb l’administració provincial, que segueix subsistint tot i la seva manca de  107 

justificació entre l’administració de la Generalitat i la comarcal, i que de vegades ha 108 

volgut erigir-se en un veritable contrapoder de la Generalitat. 109 

  110 

Diversos exemples d’aquestes actituds, d’entre els molts que podríem mencionar, 111 

els tenim en el Projecte de Llei d’Educació de Catalunya, en la Llei de la 112 

Dependència o en la Xarxa Natura 2000. En el primer cas, es constata en els 113 

impulsors del projecte una voluntat de limitar el dret dels pares a escollir l’educació 114 

que desitgin pels seus fills i, a més, es volen imposar noves restriccions a un sistema 115 

escolar plural, en què la societat civil pugui també proporcionar el servei educatiu al 116 

costat de l’administració. En el segon cas, la Llei de la Dependència ha generat una 117 

alta frustració entre les persones cridades a acollir-s’hi, tota vegada que, a més de 118 

no dotar-la dels recursos imprescindibles per a poder-la desenvolupar, ha marginat 119 

el paper fonamental de les famílies en l’atenció i cura de les persones dependents, 120 

cosa que repercuteix en la seva afectivitat i consegüent dignitat humana. Un altre 121 

exemple d’intervencionisme injustificat el trobem en la voluntat de convertir gran part 122 

del nostre territori en una mena de parc temàtic incompatible amb el dret de les 123 

persones i famílies que hi viuen a poder-s’hi guanyar la vida. Lluny de pretendre un 124 

desenvolupament harmònic i integral del territori, l’administració ha optat per una 125 

política reglamentista i intervencionista que impedeix l’exercici i el progrés de 126 

qualsevol activitat econòmica pròpia de les zones afectades. Són només alguns 127 

exemples que denoten una actitud manifestada, dissortadament, en massa ocasions 128 

i que allunyen els seus impulsors de la centralitat que el país necessita per al seu 129 

progrés efectiu i per a la consecució del bé comú. 130 

 131 

Davant tanta ingerència, reivindiquem, fidels a la nostra condició humanista, la 132 

deguda aplicació del principi de subsidiarietat, de manera que l’administració només 133 

actuï quan les persones, les famílies o la comunitat no puguin aconseguir per elles 134 

mateixes els seus objectius o siguin incapaces de garantir la plenitud dels drets 135 
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humans i el gaudi del bé comú a la totalitat de membres de la comunitat. No 136 

reclamem una visió liberal de la política, aliena a qualsevol manifestació de 137 

l’administració, sinó que exigim la dimensió justa de l’activitat administrativa, que és 138 

aquella que, des de la subsidiarietat i el respecte a la llibertat i a la responsabilitat de 139 

cadascú, es converteix en garantia última de la dignitat humana i del benestar comú. 140 

 141 

Catalunya ha de seguir aprofundint en el seu caràcter integrador. Aquesta qualitat 142 

ens ha permès créixer i sumar successives aportacions a la nostra nació. La 143 

integració és imprescindible per a la vitalitat comunitària de Catalunya. Sense 144 

integració, no tenim cap futur com a comunitat ni com a nació. En aquest escenari de 145 

globalització, entenem que Catalunya ha d’esforçar-se en la integració de les 146 

persones que arriben a casa nostra. Per a fer-ho possible, s’ha de garantir en tot 147 

moment els drets humans i el respecte a la dignitat inalienable de cada persona, 148 

però també tenim el dret, com a comunitat, d’exigir els corresponents deures als 149 

immigrants, deures que són la contrapartida necessària per a preservar els elements 150 

definidors del nostre sistema democràtic i del conjunt de valors i característiques 151 

culturals que ens defineixen com a nació. No hi poden haver drets sense deures ni 152 

deures sense drets, i això ho hem d’aplicar tant a les persones que viuen a 153 

Catalunya com a les que hi arriben a la recerca d’un futur millor. La nostra ha de ser 154 

una societat oberta i permeable, acollidora dels nouvinguts, però també una societat 155 

conscient de les seves limitacions i que garanteixi a tothom les llibertats i els drets 156 

que tant han costat d’aconseguir. Per aquest motiu, hem de saber trobar el punt 157 

d’equilibri entre el desig humà d’acollir tothom i la necessitat inevitable d’establir els 158 

mecanismes de control i d’integració que garanteixin la cohesió de la nostra societat, 159 

l’oportunitat de les persones que arriben per a treballar i guanyar-se la vida, i la 160 

preservació tant del nostre sistema de drets i llibertats com també de la nostra 161 

personalitat cultural i col·lectiva. Entenem, doncs que, per responsabilitat, des de 162 

l’humanisme hem de combinar tots aquests factors i no hem de tenir cap por en 163 

establir limitacions als drets d’arribada, de residència o de reagrupament, amb un 164 

major paper de la Generalitat en matèria d’immigració i la plena participació dels 165 

ajuntaments atès el seu paper de primers dispensadors de serveis. En matèria 166 

d’immigració, rebutgem qualsevol sentiment absurd de superioritat o de racisme, de 167 

la mateixa manera que entenem que cal tractar la qüestió allunyats del bonjanisme i 168 

de les actituds innocents i irresponsables. 169 
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 170 

Si hem estat sempre un sol poble, cal continuar esforçant-nos en seguir-ho essent. 171 

Malgrat els esforços que s’han fet per dividir, la llengua ha de continuar erigint-se 172 

com a element d’integració, i per això refermem la nostra defensa del model 173 

d’immersió lingüística, que garanteix a tots i cadascun dels ciutadans del país l’ampli 174 

coneixement del català i del castellà. 175 

 176 

Com a únic poble i com a nació disposada a guanyar el seu futur, els ciutadans 177 

d’aquest país hem de posar fi a l’atribució a Espanya de tots i cadascun dels nostres 178 

mals, i fins i tot al ressentiment que de vegades ha caracteritzat la nostra relació amb 179 

la resta de l’Estat. Més enllà dels greuges històrics, i fins i tot més enllà de la 180 

militància activa d’Espanya en la seva voluntat de sotmetre’ns a la seva cultura i al 181 

seu poder, la resolució dels problemes de la nostra societat és avui dia la nostra 182 

responsabilitat. La catalanitat no es pot construir en contraposició a d’altres 183 

sentiments ni en termes negatius, sempre que aquests sentiments no siguin 184 

d’anticatalanitat, ni tampoc desconeixent la nostra realitat i els legítims sentiments de 185 

cadascuna de les persones que conformen el nostre país. 186 

 187 

 188 

II.- LA CENTRALITAT COM A VALOR 189 

 190 

Una comunitat vitalista i amb energia cívica només es pot bastir a partir dels valors, 191 

és a dir, d’un conjunt de maneres de pensar i de sentiments, de maneres de procedir 192 

i de conductes, que influeixin en els nostres comportaments i que els orientin cap a 193 

la solidaritat, la llibertat, la tolerància, la convivència, la fraternitat, la justícia, la 194 

proporció, la confiança mútua, el compromís, el respecte al proïsme, el compliment 195 

dels deures, el progrés, la responsabilitat, la defensa de les llibertats i del bé comú. 196 

En definitiva, els valors són allò que ens mou i també allò que ens hauria de moure 197 

per millorar la societat i transformar-la. Sense valors no hi ha entusiasme, ni existeix 198 

cos social ni projecte col·lectiu, no hi ha capacitat per engrescar les persones ni la 199 

societat. Per això des d’Unió Democràtica hem defensat sempre la necessitat d’una 200 

educació plena i lliure, centrada en els valors de l’humanisme, com a primer par per 201 

generar una societat caracteritzada per la mútua confiança, capaç de treballar 202 
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conjuntament i de responsabilitzar-se dels drets i benestar de cadascuna de les 203 

persones i de les famílies que l’integren. 204 

 205 

La centralitat també és un valor imprescindible per a la nostra comunitat. Des d’Unió 206 

Democràtica entenem que el progrés només es pot aconseguir des d’una posició 207 

d’efectiva centralitat. No definim la centralitat com un espai geogràfic que ens situï a 208 

mig camí dels dos extrems, ni tampoc com un simple concepte de caràcter 209 

sociològic. Menys encara podem acceptar l’ús i abús de l’equidistància com una 210 

etiqueta buida, destinada a confondre l’electorat i a justificar qualsevol 211 

comportament. Ben al contrari, la centralitat és una actitud, un tarannà constructiu, i 212 

es manifesta en la capacitat d’equilibrar el país, d’impulsar-lo, de conjuntar i aprofitar 213 

totes les seves energies, de ser útils a cadascun dels seus sectors, cohesionar-los i 214 

dotar-los de capacitat de diàleg i d’entesa. 215 

 216 

En els darrers temps, a Catalunya, existeix una tendència a deixar de banda la 217 

centralitat i a desertar-ne, cosa que ha allunyat els ciutadans de la política. Amb 218 

l’apel·lació sistemàtica a un malinterpretat eix dreta/esquerra, venut com a 219 

contraposició de bons i dolents, els partits que conformen el tripartit i ostenten avui 220 

dia amb tota la legitimitat democràtica el Govern de Catalunya, han abandonat la 221 

centralitat i la seva capacitat d’impulsar el progrés del país. Catalunya no pot anar bé 222 

si partits i institucions s’entesten a generar divisions inexistents i no s’esforcen, 223 

cadascú des de les seves responsabilitats i plantejaments ideològics, elements de 224 

consens que retornin al país la confiança en les seves energies i que converteixin les 225 

institucions en un patrimoni comú de tots els ciutadans. 226 

 227 

Conscients d’aquestes necessitats, Unió Democràtica ofereix a la societat catalana 228 

els principis i l’Ideari al qual hem estat fidels des de la nostra fundació i que suposa, 229 

per la seva defensa de les persones, de les famílies i de la societat civil, i pels seus 230 

valors humanistes i dinamitzadors de la societat, un referent de centralitat i de 231 

coherència. La voluntat de construir, la capacitat per a dialogar, la consciència 232 

social, l’impuls de polítiques solidàries i de progrés efectiu, han estat i són 233 

característiques de la nostra actuació. Només des de la centralitat, des dels valors, 234 

des de l’esforç conjunt, generarem una imatge útil i positiva de l’activitat política i del 235 

compromís comunitari. 236 
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 237 

Entenem que cal donar resposta a totes les necessitats del país, i que cal adoptar 238 

decisions necessàries, encara que siguin difícils, que resultin desagraïdes 239 

electoralment o que puguin generar impopularitat a curt termini. Coherents amb el 240 

que defensem i compromesos amb Catalunya, considerem imprescindible per a 241 

l’equilibri efectiu del país la construcció del Quart Cinturó i la interconnexió de xarxes 242 

en matèria d’aigua, amb especial defensa de la connexió amb el Roïna, única 243 

solució a l’abast per a proveir Catalunya d’aigua suficient i de qualitat, sense els 244 

costos ecològics i econòmics d’altres solucions proposades. També entenem que cal 245 

construir la línia de molt alta tensió, la qual ha de minimitzar el seu impacte ecològic 246 

tant com sigui possible. Els recursos naturals, la mobilitat i l’energia són requisits 247 

bàsics per al progrés efectiu de Catalunya, la generació de benestar i l’equilibri 248 

territorial. 249 

 250 

Considerem que cal liderar l’inici del debat sobre l’energia nuclear i les energies 251 

renovables. Són qüestions que cal tractar, agradi o no agradi, i no podem continuar 252 

improvisant sense una perspectiva clara dels nostres objectius. En matèria 253 

d’energies renovables, per exemple, estem quedant molt per darrere d’altres 254 

territoris.  255 

 256 

També hem de fomentar la innovació i la recerca, matèries en les que hem 257 

d’esforçar-nos a ser-ne capdavanters, com ho vam ser temps enrere amb la 258 

Revolució Industrial. 259 

 260 

Totes aquestes qüestions i moltes d’altres, imprescindibles per al futur del nostre 261 

país, apareixen sovint embolicades de falses polèmiques i fins i tot de demagògia, 262 

però és necessari que siguin tractades des de la responsabilitat, des del rigor i des 263 

de la seriositat. La centralitat no suposa cridar més que l’adversari o imposar 264 

mesures unilateralment, sinó que exigeix informació, diàleg i veritable voluntat de 265 

consens.  266 

 267 

Reclamem una Catalunya equilibrada i cohesionada, tant pel que fa a les persones 268 

que hi viuen com també al territori. Un altre objectiu nacional passa per girar els ulls 269 

de Catalunya vers l’anomenat rerepaís i vers la muntanya. A diferència dels qui 270 
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entenen el progrés i el desenvolupament català com un fet essencialment barceloní, 271 

lligat a la marina i a les comunitats costaneres, i que releguen la muntanya a un 272 

paper d’esbarjo de la ciutat, de reserva de tradicions i de població, des d’Unió 273 

Democràtica entenem que cal retornar el protagonisme també al rerepaís interior de 274 

Catalunya i al Pirineu, reivindicant el seu progrés i la seva aportació per a la plenitud 275 

integral de Catalunya. Més enllà del desenvolupament turístic, és possible crear un 276 

sistema empresarial d’alt valor afegit a l’interior i a les valls pirinenques, les quals 277 

atresoren empenta, ambició i una catalanitat profunda i desacomplexada. 278 

 279 

Entenem que Catalunya necessita un finançament just. Exigim el compliment íntegre 280 

dels preceptes de l’Estatut i l’aplicació del sistema de finançament que contempla, 281 

sense excuses ni dilacions. La publicació de les balances fiscals també ha acreditat 282 

l’enorme i esgotador drenatge de recursos que pateix Catalunya i que converteix 283 

aquest dèficit fiscal en una hipoteca addicional que paguen el nostre país i 284 

cadascuna de les famílies i de les empreses que l’integren. 285 

 286 

 287 

III.- LA NACIÓ CATALANA EN L’ESPANYA PLURINACIONAL, PLURICULTURAL I  288 

PLURILINGÜÍSTICA. 289 

 290 

En els darrers temps, a la societat catalana i fins i tot més enllà, s’ha obert un 291 

pseudodebat polític a propòsit del concepte de sobirania, utilitzat freqüentment a la 292 

lleugera i d’efectes merament estètics.  293 

 294 

Sovint, a més, es vol presentar Unió Democràtica com si fos aliena a aquest i també 295 

contrària a la reivindicació de sobirania entesa com a capacitat de governar i de 296 

prendre decisions. Aquesta presentació és simplista i intencionada, i només té com a 297 

objectiu apartar Unió Democràtica de la seva personalitat nacionalista. Res no farà 298 

trontollar les nostres conviccions nacionals, i en el nostre Ideari els conceptes de 299 

sobirania i de dret a l’autodeterminació hi són clarament expressats. Unió 300 

Democràtica de Catalunya recorda a la societat catalana i al conjunt de forces 301 

polítiques el contingut del document que sota el títol de “La Sobirania de Catalunya i 302 

l’Estat Plurinacional” va ser aprovat pel Consell Nacional Extraordinari celebrat a 303 

Sant Cugat el dia 1 de maig del 1997. Reiterem les nostres posicions expressades al 304 
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mencionat document, prou a l’abast de tothom que el vulgui conèixer, i que va ser 305 

elaborat amb molta anticipació al debat que ara es produeix, sovint, com ja hem dit, 306 

molt més des de posicions estètiques o merament discursives que no pas des de 307 

continguts substancials. 308 

 309 

Lògicament l’esmentat document referma la proposta confederal per al conjunt de 310 

l’Estat com a fórmula de distribució de poder i de la sobirania entre els diversos 311 

territoris, tal i com Unió Democràtica manté des de l’any 1931. 312 

 313 

Durant molt de temps ha resultat lícit definir Catalunya com una societat 314 

contraposada a Espanya, respecte de la qual ens diferenciàvem pel fet de tenir una 315 

llengua i una cultura pròpies, un sentiment nacional diferent i, a més, un sistema 316 

econòmic i social notòriament diversos. El model econòmic industrial català, des de 317 

les darreres dècades del segle XIX, resultava molt diferent de la societat de caràcter 318 

essencialment rural i de grans contrastos socials vigent a una part molt important de 319 

l’Estat.  320 

 321 

Malgrat això, la simple observació de la realitat evidencia que Espanya ha deixat de 322 

ser un país rural i endarrerit, procliu a dictadures i caciquismes, i ha esdevingut una 323 

societat moderna i democràtica, homologable a la resta de comunitats occidentals i, 324 

per aquesta raó, subjecta a les mateixes crisis i als mateixos reptes que la resta de 325 

societats del nostre entorn. 326 

 327 

Espanya també s’enfronta a una crisi econòmica profunda i a una crisi de valors que 328 

afecta la convivència i la política. 329 

 330 

Pel que fa a l’economia, entenem que només podrem superar aquesta situació a 331 

partir de l’impuls a l’economia productiva. Catalunya tradicionalment ha bastit un 332 

model econòmic diferent del d’Espanya i centrat en l’economia productiva, la 333 

innovació i la iniciativa personal. El model econòmic català, adaptat a la 334 

globalització, segueix essent vàlid i constitueix un dels nostres trets identificadors 335 

davant Espanya i del món, i un dels eixos que ha vertebrat el catalanisme polític. 336 

Però no hem d’oblidar que en la situació actual, L’Estat, en l’exercici de les seves 337 

competències, ha de generar un marc fiscal que estimuli la inversió i l’estalvi, ha 338 
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d’endegar polítiques que fomentin la investigació en matèria de noves tecnologies, 339 

recerca i desenvolupament, i ha de protegir l’esperit emprenedor i la iniciativa de 340 

treballadors i d’empreses. Els trets històrics del model econòmic català i els valors 341 

d’iniciativa, esforç i afany de millora segueixen essent la millor solució per a la 342 

superació de la crisi. 343 

 344 

Tradicionalment però, Espanya cau en l’error de confiar de manera cíclica en 345 

l’economia especulativa o en factors d’enriquiment fàcil i sobtat, que s’adiuen ben 346 

poc amb la necessitat d’una economia solvent, sustentada en un ampli teixit 347 

productiu sòlid i empresarial. Confiar el benestar del conjunt dels ciutadans només 348 

en la construcció i el turisme suposa una temeritat i afebleix la capacitat de defensa 349 

davant situacions de crisi com l’actual. 350 

 351 

Com no pot ser d’altra manera, reivindiquem per al conjunt de l’Estat una política 352 

integral al servei de la persona, de les famílies i de la societat civil, sustentada en els 353 

valors de l’humanisme d’inspiració social i cristiana. Els valors de l’esforç, de la 354 

responsabilitat i de la solidaritat han de tenir un paper rellevant. 355 

 356 

Considerem que a Espanya, com també a Catalunya, la crisi d’aquests valors 357 

comporta clares repercussions socials i col·lectives. Des de fa temps la societat 358 

espanyola ha estat sacsejada per polítiques pseudoprogressistes que menyspreen la 359 

dignitat humana i el respecte als drets de les persones. Ens referim, entra d’altres, a 360 

polítiques que promouen la laicitat i l’exclusió del fet religiós, sovint objecte de mofa 361 

des dels mitjans de comunicació i des de les mateixes institucions. En aquesta 362 

mateixa dinàmica hem de rebutjar els atemptats contra el dret a la vida que es 363 

materialitzen en banalitzar l’avortament o l’eutanàsia. Exigim el reconeixement i la 364 

regulació normativa de l’objecció de consciència, com a instrument per protegir els 365 

valors, la coherència i la llibertat de les persones. 366 

 367 

Exigim de l’Estat seriositat i valors en la seva actuació política, de la mateixa manera 368 

que l’exigim a les institucions de Catalunya. L’acció de governar no és un acte per al 369 

gaudi dels governants sinó una activitat al servei de la ciutadania i que ha de ser 370 

exercit amb cura i responsabilitat. El progrés real de la societat espanyola haurem de 371 

mesurar-lo per la situació de les pensions, la justícia tributària i els recursos que es 372 
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destinen a les situacions d’efectiva necessitat humana i social. En aquest context, no 373 

és legítim ni responsable la rebaixa fiscal de 400 euros que, a més d’incrementar el 374 

dèficit de l’Estat, s’ha repartit sense criteris de necessitat ni capacitat econòmica, 375 

amb un innegable rerafons electoral. També de la mateixa manera ens sentim 376 

defraudats per la Llei de la Dependència que, a més d’apropiar-se de competències 377 

que no pertoquen a l’Estat, només ha servit per a la propaganda i no pas per millorar 378 

efectivament la situació de les persones i de les famílies. 379 

 380 

Des de l’humanisme i el catalanisme polític, considerem notablement millorable la 381 

relació entre Catalunya i Espanya, que només es pot bastir a partir de la 382 

col·laboració i el mutu respecte. 383 

 384 

Unió Democràtica, des de la seva fundació, ha considerat important defensar també 385 

els interessos de Catalunya des de l’àmbit de la política espanyola, i ha reivindicat 386 

un model d’Espanya compatible amb les aspiracions nacionals del nostre país. En 387 

aquesta línia hem estat també continuadors i impulsors del catalanisme polític. 388 

Catalunya és el nostre únic marc natural i la nostra nació, però el realisme i la 389 

vocació de servei efectiva als ciutadans ens fa ser també conscients de la nostra 390 

vinculació a la resta de l’Estat. 391 

 392 

Tot el que passa a Espanya ens interessa perquè ens afecta, i no n’hem de quedar 393 

al marge si volem de debò servir Catalunya. Uns i altres tenim l’obligació 394 

d’entendre’ns perquè també tenim l’obligació de proporcionar als ciutadans de 395 

Catalunya un marc estable i unes regles de joc conegudes que permetin generar 396 

benestar i progrés al país. 397 

 398 

Des de la transició, hem avançat molt. No seria just afirmar el contrari, i no condueix 399 

a res recrear-nos constantment en la insatisfacció. Si l’única expressió del 400 

nacionalisme català vers Espanya és la queixa, la malfiança i el greuge constant, no 401 

avançarem, ni tampoc no donarem resposta adequada als problemes reals i als 402 

anhels i a les angoixes tant de les persones com del conjunt del nostre país, tot i que 403 

reiterem una vegada més la denúncia, sense complexos, d’actituds i pretensions que 404 

justifiquen plenament les nostres queixes. Per a Unió Democràtica segueix essent 405 

molt important dedicar esforços a fer propostes positives també per al conjunt de 406 
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l’Estat. Aquest ha estat sempre el “segell de qualitat” del Grup Parlamentari de 407 

Minoria Catalana a Madrid. 408 

 409 

La voluntat de ser part activa en la construcció d’una Espanya moderna assentada 410 

en la diversitat no és contradictòria amb la fermesa per defensar els primordials 411 

interessos de Catalunya. Les balances fiscals acrediten el pes excessiu del dèficit 412 

fiscal que suportem i que es tradueix en un enorme drenatge de recursos que 413 

perjudica la nostra economia i la seva capacitat de generar ocupació i benestar. 414 

Aquesta situació resulta insostenible. Compartim la lletra i l’esperit de la Sentència 415 

del Tribunal Constitucional Alemany segons la qual unes xifres de solidaritat 416 

superiors al quatre per cent (com és el cas català) i continuades en el temps són 417 

injustes per a la societat que les suporta. 418 

 419 

Des de la fermesa, també cal el desplegament íntegre de l’Estatut de Catalunya. La 420 

demora en la seva aplicació constitueix una causa addicional de descrèdit polític i de 421 

desafecció ciutadana, que enterboleix la imatge de l’Estat a Catalunya i que també 422 

hipoteca la valoració ciutadana de les nostres institucions. L’Estatut és una llei 423 

orgànica que ha de ser complerta de manera immediata i en la seva integritat. 424 

 425 

Confiem i estem fermament convençuts de la plena constitucionalitat de l’Estatut, el 426 

text del qual ha estat aprovat no només seguint els procediments legislatius 427 

establerts sinó també ratificat pel poble de Catalunya. Quan hi hagi sentència per 428 

part del Tribunal Constitucional, caldrà sempre estudiar-la, valorar-la i, si fos el cas, 429 

buscar la resposta des del consens. En qualsevol cas, l’Estatut suposa un acord 430 

polític, que cal defensar i consolidar, i la seva plasmació normativa només és un 431 

instrument susceptible sempre de millora. Entenem que després de l’Estatut no 432 

podem tornar a repetir els errors comesos ni tornar a generar el mal gust de boca i 433 

l’esgotament produïts durant el debat estatutari. 434 

 435 

El nostre partit ha de ser valent i coherent. De la mateixa manera que rebutgem el 436 

llenguatge buit, també ens sentim incòmodes amb les expressions ambigües. Hem  437 

de seguir fent pedagogia, és a dir, guanyar complicitats al conjunt de l’Espanya, i 438 

comprometre’ns de manera clara en els problemes comuns, perquè aquesta també 439 
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és una manera de servir el nostre país i resoldre els seus problemes. Som 440 

conscients que la pedagogia no és suficient, però sempre és necessària. 441 

 442 

En parlar d’Espanya i de pedagogia, hem de referir-nos necessàriament al concepte 443 

GALEUSCAT. Unió Democràtica, des de l’any 2004, participa en aquest projecte 444 

integrat pel BNG, CDC, PNB i Unió. A les tradicionals relacions amb el PNB s’hi va 445 

afegir, amb connotacions diferents, aquest nou projecte que pretén, sobretot, 446 

defensar la pluralitat de l’Estat en la seva triple dimensió nacional, cultural i 447 

lingüística. Una manifestació d’aquest projecte s’ha vingut donant en les llistes al 448 

Parlament Europeu. El fet que se’ns nega una circumscripció electoral pròpia per a 449 

Catalunya i la consegüent imposició d’una circumscripció única per a tot l’Estat pel 450 

que fa a les eleccions a la cambra legislativa europea, ens obliga a recórrer a 451 

propostes electorals que ultrapassen l’àmbit territorial de Catalunya. Aquesta 452 

necessitat pot provocar confusió a una part del nostre electorat i així cal acceptar-ho 453 

i reconèixer-ho, no només per no enganyar-nos nosaltres mateixos sinó, encara més 454 

important, per no enganyar la ciutadania. 455 

 456 

Per aquestes raons, Unió Democràtica ha insistit i insistirà en remarcar el caràcter 457 

diferent de cada partit que integra GALEUSCAT. Cada força política respon a un 458 

territori concret, amb els seus problemes diferents, i té com a primer objectiu la 459 

recerca de solucions per a aquests problemes, cosa que s’ha demostrat de manera 460 

reiterada en diverses negociacions en què aquests partits s’han estimat més la 461 

negociació bilateral amb les forces del Govern central que no pas una actuació 462 

conjunta, fins i tot sovint provocant un resultat contrari a les pretensions d’un o altre 463 

partit del mateix projecte. Cal ser conscients d’aquests fets, que s’exposen no com a 464 

crítica sinó com a expressió d’una realitat que no hem d’oblidar. És obvi, per 465 

exemple, que les prioritats del PNB i de Convergència i Unió són diferents: Euskadi 466 

té molt ben resolt el seu finançament i Catalunya no, cosa que per a nosaltres és un 467 

objectiu prioritari. Aquesta circumstància determina les estratègies d’uns i altres, per 468 

la qual cosa, des del catalanisme polític, no podem emmirallar-nos en els objectius 469 

bascos com a fites a seguir des de Catalunya. Les prioritats són diferents i també ho 470 

són, consegüentment, les estratègies. 471 

 472 
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Tampoc no podem ocultar les divergències ideològiques, de vegades insuperables, 473 

existents entre els partits que integren GALEUSCAT. Unió Democràtica no pot 474 

compartir, per exemple, l’exaltació del règim cubà que practica el BNG, ni podem 475 

estar d’acord amb el model econòmic que aquesta formació defensa. En l’àmbit 476 

Ideològic, per exemple, el BNG no ha votat a favor de la ratificació del Tractat de 477 

Lisboa, però Convergència i Unió sí que ho han fet.  478 

 479 

Així doncs, cal recordar que GALEUSCAT va néixer amb l’únic objectiu de defensar 480 

la plurinacionalitat de l’Estat, i que ha de centrar-se en recuperar aquesta funció. 481 

També hem de recordar que GALEUSCAT no és la suma de tres nacions, sinó 482 

l’acord dels quatre partits que l’integren (PNB, BNG, CDC i Unió Democràtica) i que 483 

la participació i la veu d’Unió Democràtica no s’han de veure ofegades per cap altre 484 

partit.  485 

 486 

Des de la centralitat cívica d’Unió Democràtica i de la mateixa manera que ho fem a 487 

Catalunya, reivindiquem la necessitat d’una administració estatal menys invasiva i 488 

controladora, la qual s’ha de regir primerament pel principi de subsidiarietat. En 489 

aplicació d’aquest principi, l’Estat no pot interferir en aquells àmbits que poden ser 490 

gestionats adequadament per les persones, les famílies o el conjunt de la societat 491 

civil, de la mateixa manera que l’Estat no ha d’interferir en totes aquelles matèries 492 

que poden ser exercides des dels diferents territoris i, especialment, des de 493 

Catalunya. Més enllà de les competències que l’Estatut reconeix a Catalunya, 494 

reivindiquem també l’aprimament de l’Estat i el seu caràcter subsidiari respecte de 495 

tot allò que pugui ser exercit des del nostre autogovern. 496 

 497 

En qualsevol cas, el dret de Catalunya a l’autogovern no prové només del principi de 498 

subsidiarietat. Catalunya no és només un nivell administratiu, sinó una plena i vigent 499 

realitat nacional, una nació. Creiem que l’Estat espanyol és, per essència, 500 

plurinacional, pluricultural i plurilingüístic, i no creiem en un Estat que no ho sigui i no 501 

ho entengui així. 502 

 503 

La confiança en la societat civil també comporta la defensa de l’economia productiva 504 

i del treball com a primera via per a generar benestar i satisfer les necessitats de 505 

totes les persones. 506 
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 507 

Des de la coherència, un partit catalanista, centrat i amb voluntat de servir el país i 508 

les persones no pot renunciar a exercir la seva responsabilitat en política espanyola. 509 

Ni a fer pedagogia de la pluralitat, ni a buscar complicitats ni a establir sinèrgies a la 510 

resta de l’Estat. Si cal entrar a un govern d’Espanya, no hem de tenir complexos a 511 

fer-ho, sempre que això sigui útil per als interessos de Catalunya i de les persones 512 

que hi viuen. El catalanisme polític no pot renunciar a defensar Catalunya des 513 

d’aquest àmbit ni des de cap altre. No en podem fer d’això una qüestió tabú, i hem 514 

de voler ser presents i decidir en tots aquells escenaris en què es decideixin les 515 

coses que ens afecten. Si podem exercir funcions clau i decisives en la política 516 

espanyola, l’obligació del catalanisme polític és fer-ho i no malmetre aquesta 517 

oportunitat. 518 

 519 

Ara bé, una hipotètica implicació en la governabilitat de l’Estat no ha de suposar una 520 

renúncia als nostres plantejaments, tota vegada que la nostra actuació ha de 521 

respondre sempre a les exigències del nostre ideari i als nostres compromisos de 522 

centralitat i de catalanitat. Qualsevol aportació a l’estabilitat o a la governabilitat de 523 

l’Estat en el grau que sigui, no podrà anar mai en detriment del model nacional o del 524 

model social que defensem. Per coherència amb el nostre ideari, fora tant 525 

forassenyat rebutjar per dogma una hipotètica implicació a la governabilitat de 526 

l’Estat, com garantir-la en el pla estrictament econòmic en detriment del model social 527 

i nacional que defensem. 528 

 529 

Aquesta regla d’actuació ha de ser aplicada en qualsevol actuació que Unió 530 

Democràtica pugui fer en les institucions de l’Estat. Mai no podrem participar, per 531 

exemple, en el suport a uns pressupostos generals de l’Estat si aquesta norma 532 

contravé el nostre model social o nacional. 533 

 534 

Cal deixar molt clar que la nostra actuació política s’ha d’acomodar sempre als 535 

postulats del nostre Ideari, clarament fixat en el nostre Manifest Fundacional del 536 

1931 i àmpliament desenvolupat en les gairebé vuit dècades d’existència del nostre 537 

Partit. Fidels a aquests compromisos, rebutgem qualsevol simplificació interessada i 538 

maliciosa que pretengui reduir les nostres posicions a simples discrepàncies amb 539 
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d’altres forces polítiques en relació a la sobirania o a una hipotètica participació en el 540 

Govern de l’Estat. 541 

  542 

També per coherència i compromís, entenem que qualsevol administració, Estat 543 

inclòs, ha d’exercir les seves competències no en funció de la popularitat dels seus 544 

actes sinó de la necessitat social i de l’interès comú. Rebutgem les polítiques 545 

demoscòpiques i apel·lem a la seriositat i al rigor com a principis bàsics per a 546 

l’impuls del conjunt de la societat espanyola, fins i tot si això significa afrontar 547 

qüestions tan complexes com el desenvolupament de l’energia nuclear, la instal·lació 548 

de parcs eòlics o l’obtenció d’aigua i energia de més enllà de les nostres fronteres 549 

actuals. 550 

 551 

 552 

IV.- LA NECESSITAT D’UN PROJECTE EUROPEU DEFINIT DES DE CATALUNYA 553 

 554 

Europa ha estat i és, per Unió Democràtica de Catalunya, una realitat pròpia i 555 

propera. En aquest sentit, ens cal seguir treballant de manera intensa i pedagògica 556 

sobre el que Europa suposa per als europeus, i també per a catalans i catalanes. 557 

 558 

La Unió Europea és, abans que cap altra consideració, un reeixit procés de pau que 559 

ha transformat una societat destruïda pels horrors de la guerra en una societat que 560 

té per senyera el benestar de la seva ciutadania i que fa esforços importants per 561 

convergir i posar en comú no només polítiques concretes sinó porcions de sobirania. 562 

Unió Democràtica de Catalunya entén, en aquest sentit, que la Unió Europea és 563 

mereixedora de rebre el Premi Nobel de la Pau, i així ho proposarà a les instàncies 564 

pertinents. 565 

 566 

També, des de l’humanisme i l’ideari social cristià, reivindiquem les arrels cristianes 567 

d’Europa i els valors de solidaritat, fraternitat, llibertat i dignitat de la persona que 568 

informen el pòsit essencial de la nostra cultura comuna. Europa no es pot construir 569 

només des de l’economia sinó també des de l’esperit i des de l’humanisme. Un 570 

conglomerat econòmic sense identitat ni valors seria una simple entitat contingent i 571 

circumstancial, sense vocació de perdurabilitat i sense capacitat de constituir un dia 572 

el referent comunitari de tots els ciutadans que l’integren. 573 
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 574 

Aquesta Europa comuna ha de ser també l’Europa de les nacions. Esperem de la 575 

Unió el reconeixement de la nostra llengua que encara no s’ha produït, alhora que 576 

som conscients de no poder exigir a Europa allò que encara no hem aconseguit a 577 

l’interior de l’Estat espanyol. 578 

 579 

Unió Democràtica considera arribat el moment de definir quines són les fronteres 580 

àmplies de la Unió Europea. Hem d’entendre, però que la situació d’aquells Estats 581 

que ja han estat acceptats com a països candidats i que tenen en marxa les 582 

negociacions pertinents queda fora del debat. Si les negociacions conclouen de 583 

manera positiva, Turquia, Croàcia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia 584 

formaran en el futur part de la Unió Europea. 585 

 586 

Les fronteres de la Unió Europea cal definir-les també des d’un punt de vista 587 

geogràfic, amb els límits clàssics d’Europa, és a dir, la línia que va des del mar de 588 

Màrmara i l’estret del Bòsfor fins a l’Oceà Àrtic, passant per la línia marcada pels 589 

Monts Urals, limitant al sud amb la Mediterrània i a l’oest amb les illes Britàniques, 590 

l’oceà Atlàntic i l’illa d’Islàndia. Aquesta delimitació ha de tenir els seus efectes sobre 591 

les polítiques de defensa, les polítiques d’immigració i la política exterior. La Unió 592 

Europea no pot ser un ens polític de creixement il·limitat i cal exigir com a requisit el 593 

profund respecte pels valors i els drets que fan de la Unió Europea un exemple per a 594 

moltes parts del món. 595 

 596 

Tot i l’ensopegada que darrerament ha patit el Tractat de Lisboa, seguim recolzant el 597 

seu contingut i entenent que aquest instrument ha de ser la base per a una Unió més 598 

forta políticament, amb un sistema de presa de decisions en què la majoria 599 

qualificada sigui el mètode emprat per defecte, amb un Parlament Europeu, amb un 600 

Consell de Ministres, i amb una Comissió Europea que, malgrat els intents constants 601 

dels Estats de soscavar la seva autoritat i la seva capacitat de lideratge, mantingui 602 

intacta la seva exclusivitat pel que fa al dret d’iniciativa política. 603 

 604 

Entre les mesures imprescindibles cal reforçar la política exterior i de seguretat 605 

comunes i, alhora, oferir als nostres veïns una relació privilegiada, creant un 606 

compromís mutu amb els valors comuns (democràcia i drets humans, estat de dret, 607 
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bon govern, principis d’economia de mercat i desenvolupament sostenible). També 608 

entenem que les polítiques d’immigració, d’integració i de participació dels ciutadans 609 

extracomunitaris han de ser decidides coordinadament en l’àmbit de la Unió 610 

Europea. 611 

 612 

No ens fa cap por la idea d’una Europa de dues velocitats, perquè els membres que 613 

vulguin anar més enllà ho han de poder fer sense cap por en relació als que es 614 

queden enrera. La Unió Econòmica i Monetària és la demostració més palpable de 615 

que una Europa de dues velocitats pot funcionar bé i garantir que als qui n’han 616 

quedat fora la possibilitat d’incorporar-s’hi més endavant. 617 

 618 

Des d’Unió Democràtica hem sentit sempre l’europeisme com a part dels nostres 619 

gens i hem defensat sempre la necessitat d’Europa. Des dels primers impulsos 620 

constitutius, el procés d’integració europea ha merescut per a nosaltres la més 621 

intensa dedicació, i n’hem reivindicat la pluralitat i el respecte a la seva diversitat 622 

cultural, que sempre hem definit com la millor riquesa d’Europa. Ens sentim 623 

especialment orgullosos de compartir el nostre ideari humanista i social amb els 624 

grans pares fundadors d’Europa. 625 

 626 

Atesa la progressiva importància d’Europa en la nostra vida quotidiana i en la 627 

definició de la nostra identitat, manifestem la necessitat d’incorporar als currículums 628 

educatius una assignatura d’Educació institucional europea, que permeti als nostres 629 

joves no només conèixer la Unió Europea de prop, sinó assumir-la com a part de la 630 

nostra realitat i del nostre àmbit de convivència. 631 

 632 

Reivindiquem una especial atenció a la política mediterrània i a l’establiment de 633 

llaços entre els països que conformen aquesta àrea, tan vinculada històricament i 634 

humanament a Catalunya. Més enllà del tòpic de la situació estratègica, la nostra 635 

posició no només pot enfortir els llaços comercials amb una zona de 636 

desenvolupament potencial important, sinó que alhora pot constituir un espai de 637 

diàleg i trobada entre la Unió Europea i el Mediterrani Sud, i una via per difondre els 638 

valors humanistes i el reconeixement dels drets humans que defensem i que 639 

considerem d’abast universal i aplicables a totes les persones, no només als 640 

ciutadans d’Europa. 641 
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 642 

Lamentem la passivitat injustificable dels actuals governs català i espanyol pel que fa 643 

a l’impuls de les polítiques mediterrànies, aspectes en què tot i anteriors lideratges, 644 

actualment estem en clara situació de retard a diferència d’altres països del nostre 645 

entorn. 646 

 647 

En el nostre compromís democràtic i mediterrani, considerem imprescindible la pau 648 

en el conflicte entre Israel, Palestina i els altres països de la regió, que només podrà 649 

provenir del diàleg i del reconeixement del dret de l’estat d’Israel, únic Estat a la 650 

zona amb un sistema plenament democràtic, a existir i a gaudir de la deguda 651 

seguretat, i simultàniament, del dret a tenir estat propi per part del poble palestí. 652 

 653 

És evident, en aquest sentit, que no es pot obviar en tot aquest procés la situació en 654 

la que haurà de quedar la ciutat de Jerusalem, principal dificultat per a la consecució 655 

d’un acord entre el poble d’Israel i el poble palestí. 656 

 657 

De la mateixa manera, és molt important que la Unió Europea aprofiti l’ascendència 658 

de la que gaudeix davant el món àrab per tal d’acompanyar el poble palestí pel camí 659 

de la democratització plena, com a via per a garantir en el futur la pau i la seguretat 660 

entre Israel i Palestina 661 

 662 

Avui per avui, com és sabut, no existeix el reconeixement de Catalunya com a 663 

circumscripció electoral europea. Això ens obliga a cercar fórmules que ens permetin 664 

obtenir més vots i, en conseqüència, un major nombre d’escons al Parlament 665 

Europeu. 666 

 667 

Aquest va ser, doncs, un dels motius --no l’únic-- del pacte d’una candidatura 668 

integrada, entre d’altres, per les formacions polítiques que representen l’aliança 669 

GALEUSCAT, és a dir, PNB, BNG, CDC i Unió Democràtica 670 

 671 

No obstant, cas d’acabar-se repetint la coalició Galeuscat, aquesta caldrà que es 672 

replantegi la presència i representativitat de cadascun dels quatre principals partits 673 

de la coalició (Unió Democràtica de Catalunya, Convergència Democràtica de 674 

Catalunya, Partit Nacionalista Basc i Bloque Nacionalista Galego), no només pel que 675 
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fa a l’elaboració de les llistes, sinó també en relació a l’activitat política europea al 676 

llarg de tota la legislatura 2009-2014. 677 

 678 

 679 

V.- ELS REPTES DEL MÓN GLOBAL 680 

 681 

Des de l’humanisme i els nostres valors socialcristians, Unió Democràtica no pot 682 

mirar el món sense sentir preocupació i insatisfacció pel seu estat i especialment per 683 

la situació de milions de persones que viuen en l’extrema pobresa i la fam, que 684 

pateixen guerres terriblement cruels i sovint oblidades, que mai no acaparen titulars 685 

en els mitjans de comunicació i que rarament provoquen moviments de rebuig. 686 

 687 

La dignitat de les persones no depèn, òbviament, de la seva raça ni de la seva 688 

condició social ni dels quilòmetres que les puguin separar de nosaltres. Els drets 689 

humans no són una creació intel·lectual només aplicable a Occident, sinó que cal 690 

exigir el seu respecte arreu del món; tampoc no són una manifestació de la nostra 691 

cultura sinó que transcendeixen totes les cultures i són aplicables a qualsevol lloc del 692 

planeta. 693 

 694 

Els ciutadans del primer món ens hauríem de sentir especialment responsables de 695 

no haver dedicat al desenvolupament i a la vigència dels drets humans les mateixes 696 

energies que hem dedicat al desenvolupament econòmic i a la globalització. Un món 697 

globalitzat només a efectes econòmics no deixa de ser una altra mena de 698 

colonialisme dissimulat i cada dia que passa resulta més injust si no es destinen els 699 

recursos necessaris per a eradicar la fam, l’explotació infantil  i les guerres, i ajudar 700 

al desenvolupament de tots els territoris. 701 

 702 

Des d’Unió Democràtica exigim a les institucions catalanes, espanyoles i europees 703 

que es dediquin els percentatges establerts a la cooperació i ajut internacionals. La 704 

cooperació i la solidaritat no s’han d’entendre com un pietós acte de caritat, sinó com 705 

un deure amb la resta del gènere humà i com una obligació de les persones i de les 706 

societats que, sense especial mèrit de cadascú de nosaltres, hem resultat 707 

innegablement més afavorides pel destí. 708 

 709 
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També reclamem una especial cura en la lluita contra la fam i ens sentim greument 710 

pertorbats per la crisi alimentària actual. 711 

 712 

Entenem també que no som propietaris de la Terra ni dels seus recursos. L’ésser 713 

humà no té dret a malmetre l’hàbitat comú que compartim amb la resta d’espècies i 714 

éssers vius. Tampoc no som l’única generació d’éssers humans cridada a viure en 715 

aquest planeta, i tenim el deure de garantir-ne l’habitabilitat en favor dels nostres fills 716 

i de les successives generacions futures. Ser avui dia els responsables del planeta 717 

no significa ser-ne els propietaris, sinó un reforç de la nostra obligació de servir-lo i 718 

conservar-lo, de preservar la Creació. Naturalment, això no comporta que no 719 

tinguem dret a utilitzar el planeta en totes aquelles formes compatibles amb el seu 720 

manteniment i sostenibilitat. 721 

 722 

Coherents amb aquests principis, expressem el nostre compromís ecologista amb el 723 

medi ambient i exigim del conjunt de la societat l’assenyada aplicació de les normes 724 

mediambientals sota criteris de sostenibilitat ecològica i de preservació dels 725 

recursos, fent-los compatibles amb la seva utilització racional i amb l’eficiència 726 

econòmica i social. 727 

 728 

Tot i les crítiques que es poden efectuar des de la societat catalana i espanyola als 729 

acords de Kyoto i a l’arbitrari repartiment de drets d’emissió, entenem imprescindible 730 

reforçar aquest compromís mundial i impulsar altres grans acords similars en matèria 731 

de recursos, protecció de la fauna i conservació de la natura. 732 

 733 

 734 

VI.- L’ACCIÓ POLÍTICA COM A SERVEI 735 

 736 

Som conscients de viure en un moment de desafecció de molts ciutadans vers la 737 

política, amb una crisi econòmica que afecta de manera directa moltes famílies, i 738 

amb un Govern de Catalunya amb mancances evidents, per la qual cosa és més 739 

necessari que mai que el nostre missatge sigui clar i coherent i que la nostra 740 

actuació resulti valenta i decidida, sense por d’assolir compromisos i de debatre les 741 

necessitats del nostre país. 742 

 743 
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La desafecció cap a la política mai no havia estat tan alta a Catalunya com en 744 

l’actualitat. La política, també a Catalunya, ja no inspira confiança. La reedició d’un 745 

govern sense un projecte polític comú i definit per a Catalunya, més enllà de la suma 746 

dels seus propis interessos individuals i partidistes, ha devaluat com mai la imatge 747 

de la política entre la ciutadania. Així mateix, la gestió duta a terme pel govern 748 

Tripartit, inspirada en un ideari “d’esquerres” dels més desfasats dins l’Europa 749 

occidental, ha comportat un augment alarmant de l’intervencionisme, el gruix de 750 

l’administració pública i la restricció de les llibertats dels ciutadans de Catalunya, fruit 751 

d’un ànim regulador desfermat i injustificat, aliè a qualsevol efectiva voluntat de 752 

servei. 753 

 754 

El Govern, òbviament, és qui té més responsabilitat, però els partits polítics, i encara 755 

més els qui, com Unió Democràtica, tenen experiència de govern i disposen d’una 756 

ideari sòlid, hem de fer la nostra feina per ajudar a crear les interrelacions polítiques i 757 

cívico-socials necessàries que ens permetin recuperar la confiança en les nostres 758 

institucions i en el futur, i assegurar el progrés de la nostra nació. 759 

 760 

El catalanisme polític –tradició de la qual Unió Democràtica se’n sent plenament 761 

hereva-- té la responsabilitat d’il·lusionar i mobilitzar el país, en la consecució dels 762 

grans reptes col·lectius. L’experiència acumulada al llarg del temps, feta d’èxits i de 763 

fracassos, ens hauria de servir per plantejar les fites amb plena honestedat. 764 

 765 

Des d’Unió Democràtica creiem en la política com a acte de servei i estem 766 

orgullosos d’exercir-la. La política, en democràcia, té una alta funció social i és 767 

l’instrument imprescindible per al progrés de la societat i per a la defensa dels 768 

interessos de les persones i de la comunitat. Reivindiquem la política com un 769 

exercici de defensa dels valors, un acte de coherència i una manifestació de 770 

compromís. 771 

 772 

Des de la fundació d’Unió Democràtica l’any 1931 hem defensat, sense submissions 773 

ni interferències, un model de societat basat en els principis de l’humanisme cristià. 774 

Per a Unió Democràtica, la defensa de la identitat nacional de Catalunya i la defensa 775 

d’una societat basada en el respecte a la dignitat de la persona són objectius 776 

indestriables. 777 
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 778 

El nostre compromís amb Catalunya neix d’aquesta concepció humanista i 779 

comunitària, de la mateixa manera que el nostre compromís amb les persones neix 780 

de la nostra concepció personalista. 781 

 782 

Per coherència amb la nostra arrel personalista i comunitària, també som, per 783 

essència i per vocació, una força política centrada, amb una centralitat social que 784 

s’expressa en àmbits tan importants com l’educació, la immigració, l’economia social 785 

de mercat, el respecte al medi ambient, les qüestions relacionades amb el dret a la 786 

vida o totes aquelles que fan referència a una visió integral i equilibrada del nostre 787 

país, entre moltes d’altres. Aquesta centralitat, alhora, possibilita l’assoliment 788 

d’acords amb  les altres forces polítiques, sense més límits que els derivats de  la 789 

coherència amb el nostre ideari. La nostra centralitat comporta capacitat de sumar i 790 

ens evita la temptació de dividir. 791 

 792 

En altres paraules: Unió ni pot ni vol sacrificar la seva ànima nacional en pro d’un 793 

suposat progrés social, de la mateixa manera que tampoc pot ni vol sacrificar 794 

l’essència del seu model social en pro d’un suposat progrés nacional. I això és així 795 

perquè en un i altre cas, estaríem parlant de falsos progressos:  un suposat progrés 796 

nacional no seria tal si es fes a costa de sacrificar el model social, de la mateixa 797 

manera que un suposat progrés social tampoc no ho seria pas si el seu preu fos la 798 

progressiva dissolució de la comunitat nacional. 799 

 800 

No bescanviarem valors per autogovern, ni autogovern per valors. Només la defensa 801 

integral de tots dos eixos ens pot portar cap a un país socialment més cohesionat, 802 

culturalment més ambiciós, políticament més lliure i espiritualment més fort.  803 

 804 

Des d’aquests perspectiva, Unió continuarà treballant per construir una alternativa 805 

veritable i plena a l’actual Govern de la Generalitat. Un Govern que per un costat 806 

s’ha bastit sobre l’eix ideològic i per l’altre ha acabat essent d’obediència no 807 

estrictament catalana. Unió treballarà, doncs, perquè l’alternativa a l’actual Govern 808 

tripartit sigui plena, és a dir, des de la doble perspectiva ideològica i nacionalista.  809 

Per a aquesta empresa Unió resulta imprescindible.  810 

 811 
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En relació a Espanya, com ja hem dit, Unió Democràtica defensa la seva participació 812 

i la de la resta de partits catalanistes en la governabilitat de l’Estat, sempre que 813 

aquesta implicació sigui útil als interessos de Catalunya, perquè entenem que 814 

Catalunya ha de ser defensada des de totes les instàncies possibles, amb capacitat 815 

efectiva de decisió allà on es decideixen qüestions que ens afecten. Tot i això, Unió 816 

Democràtica, coherent amb els seus compromisos, entén que qualsevol participació 817 

en qualsevol instància de govern, sigui a Catalunya, a Espanya o a Europa, no és 818 

una finalitat sinó un instrument per a la defensa del nostre ideari, dels nostres valors, 819 

del nostre model de societat i del nostre país. 820 

 821 

També entenem com una necessitat fer pedagogia, tanta com calgui, en tots els 822 

àmbits i territoris, com a primera via per al diàleg, el mutu coneixement i l’entesa. 823 

Com a partit polític, la nostra primera responsabilitat és servir la societat i no pas 824 

radicalitzar-la. Aquesta pedagogia, pel que fa a Unió Democràtica, no s’orienta 825 

només a l’efectiu coneixement de la realitat plural de l’Estat i de la seva condició 826 

plurinacional, pluricultural i plurilingüística, sinó que s’ha d’efectuar també en relació 827 

a tots els altres aspectes del nostre Ideari i dels nostres compromisos polítics. 828 

 829 

VII.- EL CATALANISME COM A DENOMINADOR COMÚ 830 

 831 

Considerem que a Catalunya hi ha tres tradicions polítiques configurades clarament 832 

en tres forces polítiques diferents.  833 

 834 

Convergència Democràtica de Catalunya, des de la seva fundació, ha intentat 835 

agrupar en un únic partit totes les forces que expressen la cultura del catalanisme. 836 

Aquesta intenció va comportar la participació d’Unió Democràtica en la fundació de 837 

Convergència, malgrat separar-se’n tot just després. També va suposar que un partit 838 

com l’Esquerra Democràtica de Trias Fargas es fusionés amb Convergència i que 839 

més tard ho fes el Partit per la Independència, d’Àngel Colom, seguint el legítim 840 

objectiu d’agrupar en un mateix partit polític tot el catalanisme. 841 

 842 

Paral·lelament, existeix un altre model de partit, caracteritzat per la seva obediència 843 

no catalana, és a dir, amb el seu nucli de decisió situat a fora de Catalunya malgrat 844 

coexistir en el seu interior persones i corrents d’orientació catalanista. És el cas del 845 
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PSC, més enllà de les dificultats reals o aparents que pugui tenir amb el PSOE. Des 846 

del catalanisme, sovint s’ha intentat condemnar aquesta estratègia i s’ha considerat 847 

que no forma part dels partits catalanistes. Des d’Unió Democràtica entenem que 848 

seria necessari que tots els partits tinguessin els seus centres de decisió a 849 

Catalunya, però no oblidem el paper exercit pel socialisme català en evitar 850 

mitjançant la fórmula PSC-PSOE que el PSOE s’estructurés a Catalunya com a 851 

força política pròpia i s’erigís en una delegació més d’aquell partit. No obstant això, 852 

el PSC és un partit completament lligat al PSOE. 853 

 854 

Unió Democràtica encarna una tercera tradició política. Unió s’ha negat sempre a 855 

integrar-se en un sol partit catalanista; no compartim la tesi del partit nacionalista 856 

únic. Hem cregut sempre en l’objectiu de defensar el nostre espai polític propi des de 857 

la catalanitat. L’any 1931 ja existien partits polítics catalanistes, nacionalistes, i 858 

malgrat tot es va fundar Unió Democràtica de Catalunya, com a partit específic 859 

destinat a defensar les posicions humanistes i personalistes del nostre Ideari. Per 860 

això nosaltres no podrem compartir mai un projecte polític que tingui com a objectiu 861 

l’aglutinació en una única força de tot el catalanisme polític. Ho considerem un 862 

objectiu legítim, respectable i comprensible, però no el compartim tota vegada que 863 

entenem convenient que totes i cadascuna de les forces polítiques siguin 864 

catalanistes i defensin la pluralitat de la nostra societat. 865 

 866 

A partir d’aquesta realitat i d’aquestes consideracions, la coalició i després federació 867 

de Convergència i Unió ha estat i és un instrument polític de transcendental 868 

importància per a Catalunya. La suma de les dues forces polítiques ha mantingut 869 

una activitat conjunta enormement positiva i que els ha permès treballar des del 870 

govern de la Generalitat de Catalunya al servei del país durant més de 23 anys, i ara 871 

ho continuem fent des de l’oposició. Aquesta mateixa suma de forces ha governat i 872 

governa a molts ajuntaments de Catalunya. 873 

 874 

Des de la constitució de la coalició l’any 1978, acordada en funció dels resultats 875 

electorals de cadascuna de les dues formacions en les primeres eleccions 876 

democràtiques de l’Estat, Convergència i Unió ha estat exemple de centralitat. En 877 

totes i cadascuna de les eleccions al Parlament de Catalunya, aquesta formació ha 878 
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estat vencedora i ha assolit la major representació, en ocasions per majoria absoluta 879 

i en d’altres de forma relativa. 880 

 881 

Unió Democràtica se sent orgullosa i corresponsable d’aquest bagatge històric 882 

compartit i d’aquest projecte per a Catalunya. Més enllà de la nostra contribució 883 

genèrica, Unió Democràtica ha aportat també a la coalició els seus valors 884 

humanistes i el seu pòsit ideològic que comparteix amb les grans formacions 885 

demòcrata-cristianes europees. 886 

  887 

La relació entre Unió Democràtica i Convergència Democràtica no ha estat sempre 888 

fàcil ni exempta de tensions puntuals, òbvies en una coalició integrada per dues 889 

formacions amb personalitat pròpia. En tot moment, però, els beneficis de la suma 890 

d’esforços s’han imposat a les temptacions del legítim exercici separat de l’activitat 891 

de cada partit. Fruit d’aquesta voluntat d’actuació conjunta i del projecte nacional 892 

compartit, la Coalició ha donat pas a un sistema de major coordinació exemplificat 893 

en la Federació de tots dos partits. 894 

 895 

Davant les veus que han reclamat la fusió de tots dos partits, Unió Democràtica ha 896 

de reafirmar la seva voluntat de restar fidel al seu Ideari i als valors i posicionaments 897 

polítics que van donar lloc a la seva fundació l’any 1931. En aquell moment, tot i que 898 

la major part de forces actuants a Catalunya eren d’obediència catalanista, els 899 

fundadors d’Unió Democràtica van percebre la necessitat de constituir un partit 900 

específicament humanista, assentat en els valors socials i cristians, personalista, i 901 

que donés veu a totes les persones que compartien aquest ideari. Aquesta 902 

necessitat, avui dia, continua més vigent que mai. La Federació no és un punt de 903 

partida per a futures cotes d’integració, sinó l’instrument de col·laboració establert de 904 

mutu acord per tots dos partits. Unió Democràtica, però, manifesta la seva disposició 905 

a revisar i millorar tot el pacte de la Federació en conjunt si aquesta és la voluntat 906 

dels dos partits. 907 

 908 

Unió Democràtica reivindica, doncs, la seva doble ànima de l’humanisme i del 909 

catalanisme polític. Entenem que el catalanisme, tot i la seva necessitat, no és un 910 

element que comporti per ell mateix un únic model de societat i, per aquesta mateixa 911 

raó, com ja hem dit, les diferents forces polítiques, des del catalanisme, han de 912 
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defensar la seva ideologia i les seves propostes específiques, si de debò volem 913 

aconseguir una societat políticament normal i efectivament plural. Defensar 914 

únicament posicions catalanistes sense dotar-les de contingut social ni proveir-les de 915 

model de societat, no porta enlloc ni justifica cap programa polític coherent. 916 

 917 

La societat catalana d’avui és plural ideològicament i diversa en les seves 918 

expressions polítiques. Hem de treballar perquè el catalanisme polític conformi un 919 

espai comú compartit, cadascú des de la seva particular i específica concepció 920 

ideològica de la societat, i això no ha d’esdevenir incompatible amb compartir 921 

conjuntament els trets fonamentals que conformen la identitat de Catalunya. Des del 922 

respecte a cada persona i a cada via d’expressió política, no podem permetre que es 923 

desvirtuï la nostra identitat, tot i treballar intensament per a l’existència dels màxims 924 

punts de consens possible. 925 

 926 

De la mateixa manera, entenem que Convergència i Unió és, com cadascun dels 927 

partits que la integren, un instrument de servei a la societat catalana i un patrimoni 928 

compartit de totes dues formacions, i ningú no té dret a apropiar-se’l. Unió 929 

Democràtica reclama per a la Federació els mateixos requisits de centralitat, de 930 

coherència i de compromís que s’exigeix a ella mateixa. En aquest sentit, entenem 931 

que la Federació ha de mantenir la seva capacitat de ser útil al conjunt de la societat 932 

catalana i de sumar esforços per al progrés del país, sense abandonar la centralitat 933 

que l’ha caracteritzada des del seu naixement. Rebutgem qualsevol posicionament 934 

que exclogui aquesta centralitat o que pugui crear divisió en el conjunt de la societat 935 

catalana. El millor servei polític que la Federació de Convergència i Unió pot oferir al 936 

país és continuar essent la força equilibrada, serena, de referència i impulsora de 937 

Catalunya que ha estat sempre, sense incórrer en posicionaments radicals, ni 938 

tacticismes, ni estratègies volubles que confonguin les persones que ens han fet 939 

confiança. 940 

 941 

 942 

En l’actual situació de crisi que pateix el país, els partits polítics estan obligats 943 

encara a un major exercici de responsabilitat. La crisi econòmica, fruit de molts 944 

factors, podrà ser mitigada si partits i institucions som capaços d’impulsar mesures 945 

encertades que corregeixin les actuals distorsions i, si més no, que retornin la 946 
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confiança als ciutadans, a les famílies i a les empreses. La capacitat per generar 947 

confiança és fonamental per a la superació de la crisi, i els partits hi hem de fer tant 948 

com puguem. 949 

 950 

Contràriament, els partits sí que som responsables directes de la desafecció política 951 

dels ciutadans. La política catalana viu, des de ja fa uns anys, immersa en un 952 

tacticisme que no ajuda a orientar bé el futur. No hi ha capacitat d’autocrítica i no hi 953 

ha, tampoc, cap voluntat de reconèixer els propis errors, i així no és possible 954 

avançar amb solidesa en uns moments en què, necessàriament, calen acords entre 955 

els diferents partits per tal de resoldre els problemes que més afecten la nostra 956 

societat. 957 

 958 

La ciutadania, però, expressa avui dia una gran decepció vers els partits polítics, i el 959 

trencament de la confiança vers les institucions d’autogovern i els partits esdevé un 960 

escenari possible que no podem oblidar.  961 

 962 

Tots i cadascun dels partits polítics hem de fer un esforç per recuperar la confiança 963 

ciutadana, i això només serà possible si som útils a la societat i li proporcionem 964 

referents sòlids i propostes estimulants en les que sustentar el seu progrés. 965 

 966 

Els partits polítics han de ser instruments de diàleg i de consens i no poden actuar, 967 

sota cap concepte, com a elements de fractura social. Lamentem l’actitud d’alguns 968 

partits, en especial la dels qui avui dia ostenten el govern de la Generalitat, de 969 

justificar les seves decisions en un clau d’un únic i immoderat eix dreta/esquerra i 970 

que suposa per part d’aquests partits abandonar la centralitat i renunciar a la seva 971 

capacitat d’impulsar el progrés del país. 972 

 973 

Altrament, el govern tripartit, que en algunes qüestions actua amb un sectarisme 974 

ideològic i amb un pseudoprogressisme caducat que cap partit d’esquerres del 975 

nostre entorn europeu no practica, té la voluntat d’imposar els seus dogmes 976 

ideològics per sobre dels costums i les tradicions del nostre país. I ho fan  977 

desqualificant com a “conservador” tothom que s’oposa a les seves pretensions. Per 978 

això rebutgem expressament l’apropiació comesa pel govern tripartit i els partits que 979 

el conformen d’expressions com, per exemple,  “progrés” o “polítiques socials”, que 980 
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han quedat convertides en etiquetes buides destinades només a justificar la seva 981 

actuació. Els partits no poden disfressar les seves limitacions recorrent a la 982 

bel·ligerància semàntica i a campanyes de propaganda properes al cinisme en més 983 

d’una ocasió, perquè això converteix el seu discurs en no creïble i evidencia la 984 

inconsistència del doble llenguatge i de les contradiccions entre el que diuen i el que 985 

fan. 986 

 987 

Per aquest motiu, Unió Democràtica, reivindica la veritable centralitat, que és la que 988 

deriva dels fets reals i de la capacitat de servir el conjunt del país, i entén com a 989 

imprescindible la capacitat de diàleg i d’entesa amb la resta de forces polítiques. 990 

Exhortem la resta de partits polítics a situar com a nucli de les seves prioritats el 991 

servei efectiu al país i a les persones que hi viuen. 992 

 993 

Fem una crida a la cohesió i a evitar divisions teòriques que no es corresponen amb 994 

la maduresa de la nostra societat, ni per raó de suposada ideologia, ni per raó 995 

d’origen, ni per raó de llengua, ni per cap altre motiu. 996 

 997 

Demanem responsabilitat vers els altres, el bé comú i l'interès general. Hem de 998 

demostrar que la política és servei a la societat, i una forma de servir-la passa per 999 

prendre decisions. És una responsabilitat que, en democràcia, no podem transferir a 1000 

ningú més. Política és coratge, i sense coratge no fem la feina que se'ns ha 1001 

encomanat.  1002 

 1003 

Encoratgem tots i cadascun dels partits polítics a recuperar els objectius col·lectius 1004 

que com a país s’han anat perdent, i que van més enllà de l’Estatut i del 1005 

finançament. Especialment els exhortem a cercar vies de progrés econòmic, social, 1006 

intel·lectual, cultural i nacional. La defensa de l’autogovern de Catalunya, de la 1007 

nostra identitat nacional i del benestar de totes les persones que integren la nostra 1008 

nació hauria de ser un element de consens prioritari per a totes les forces polítiques. 1009 

 1010 

També demanem lleialtat i responsabilitat en el debat polític, requisits que entenem 1011 

imprescindibles si de debò volem restaurar la confiança de la societat en la política, i 1012 

si de debò ens preocupa revitalitzar el país i recuperar l’energia cívica que ha fet de 1013 

Catalunya una gran nació. Així mateix, fem també una crida als partits polítics 1014 
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espanyols perquè exerceixin una actitud lleial respecte del fet català, sense 1015 

demagògies ni voluntat d’utilitzar-lo com a element de crispació social o com a 1016 

mecanisme de desgast dels altres partits. Tenim dret a exigir dels partits estatals la 1017 

mateixa serenor i esperit constructiu que oferim des de Catalunya. 1018 

 1019 

Hem de treballar també per acabar amb aquest victimisme instal·lat en la nostra 1020 

societat. Victimisme i de vegades ressentiment. Amb aquestes actituds no 1021 

construirem el futur ni engrescarem les generacions més joves a col·laborar en el 1022 

projecte col·lectiu. Cal un canvi d’actituds, tant en la relació entre partits com també 1023 

en la relació entre partits i societat civil.  1024 

 1025 

Especialment, atesa la situació actual, cridem tots els partits a sumar esforços per 1026 

combatre la crisi econòmica i coadjuvar al benestar i al progrés de totes les persones 1027 

i famílies, des de la confiança en la societat civil i en el vigor de la nostra societat. 1028 

Ara, més que mai, cal un exercici de responsabilitat i de seriositat, i aquesta és una 1029 

notable ocasió per a poder tornar-nos a guanyar la credibilitat i la confiança 1030 

ciutadana. 1031 

 1032 

 1033 

CONCLUSIÓ 1034 

 1035 

Tots aquests aspectes són, per a Unió Democràtica de Catalunya, molt importants. 1036 

Ho són qüestions com l’escola, l’educació en les valors, l’ajuda a la família com a 1037 

motor de la nostra societat o la defensa de l’economia productiva, per posar només 1038 

alguns exemples. 1039 

 1040 

Des de les nostres conviccions, el nostre ideari i el nostre compromís amb 1041 

Catalunya, hem de contribuir a aportar confiança i il·lusió a les persones. Amb 1042 

fermesa, però amb capacitat de diàleg i de pacte, com sempre hem fet. En aquest 1043 

afany per restaurar la confiança entre ciutadans i partits polítics, Unió Democràtica 1044 

entén que el primer servei a la nostra societat passa per difondre un missatge clar, 1045 

ideològicament solvent, centrat i coherent.  1046 

 1047 
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No ens hem de deixar arrossegar ni tenir complexos davant d’altres partits per la 1048 

defensa dels nostres principis polítics. No per cridar més, ningú no defensarà 1049 

Catalunya millor que nosaltres. 1050 

 1051 

Com a partit polític, tenim l’obligació d’estar a l’alçada dels reptes que tenim al 1052 

davant. Com a humanistes, tenim el deure d’esforçar-nos per millorar la nostra 1053 

societat, fer-la progressar i generar benestar i felicitat per a totes i cadascuna de les 1054 

persones que hi viuen. Com a catalanistes, tenim el deure de treballar per aquest 1055 

país, per la seva cultura i pel seu autogovern. I això hem de fer-ho des de 1056 

l’humanisme, des de la centralitat i des de la coherència amb els nostres 1057 

plantejaments, compromesos amb les persones, amb les famílies, amb els valors i 1058 

amb el país, és a dir, amb tot allò que venim defensant des del 1931. 1059 


