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Nosaltres, militants del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), manifestem la
necessitat de posar en marxa un projecte polític que defensi els ciutadans de
Catalunya i les seves institucions i que tingui l’ambició de situar Catalunya en el
tren de la modernitat, el progrés i la prosperitat.
Des de fa més de dos anys, el Govern de Catalunya es troba permanentment
aturat. Tenim un país bloquejat per la divisió política, el tacticisme electoral i la
manca de lideratge. Desorientats per la falta de visió política a l’hora d’apostar
per projectes que generin benestar i futur. Impotents davant d’un govern més
preocupat per evidenciar les mancances i els errors dels seus rivals polítics que
per posar en marxa projectes d’èxit i transformadors que ens beneficiïn a tots.
Així mateix, seguim molt preocupats pel desprestigi ocasionat a les nostres
institucions.
Immersos en la pandèmia de la Covid-19, que ha esdevingut el repte més gran
que com a generació ens ha tocat viure, ens trobem, novament, desconcertats
per unes administracions que en comptes d’oferir solucions, arribar a acords i
generar consensos ens tornen a submergir en la política en minúscules i en
debats estèrils.
Davant d’aquesta realitat emergeix una oportunitat de crear un futur millor i una
societat més justa, equilibrada i pròspera per a tothom, en el marc de la Unió
Europea i sota els principis i valors de progrés, justícia i pau que inspiraren la
seva creació. Creiem en un país sense límits ni apriorismes a l’hora d’imaginar el
seu futur. Estem plenament convençuts que les transformacions, que són
necessàries i que hem de fer possible entre tots, només depenen de la nostra
voluntat de fer-les realitat.
En els últims mesos hem treballat per donar forma, estructura i sentit a una visió
política reformadora, transformadora i que principalment vol fer realitat aquells
canvis estructurals que creiem necessaris, però que ningú està disposat a
promoure. Venim a capgirar debats polítics, fomentar diàlegs incòmodes i
construir nous consensos. Venim a fer política i ho farem sense posar cap límit
a les aspiracions del Partit Nacionalista de Catalunya.
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Volem tornar a situar Catalunya com un país capdavanter a la Unió Europea i al
món. Estem convençuts que són molt més efectius el diàleg, l'esforç, el debat i
el pacte que no pas la proclama, la complaença i l'enfrontament. El nostre horitzó
és el 2030, la nostra convicció són les persones i el nostre objectiu ser una eina
útil per al país.
Som una iniciativa sorgida de la societat civil. De la determinació de la ciutadania
activa per reflexionar sobre el futur del nostre país més enllà de l’avui, l’ara i l’aquí.
Sorgim de la iniciativa “El País de Demà” i de la constatació que cal materialitzar
una nova opció política que treballi amb vocació de futur.
Ens emmirallem i volem ser referent de totes aquelles persones esperançades i
que lluiten cada dia per construir projectes, i reimpulsar Catalunya des de la seva
vessant professional, sigui quin sigui el seu àmbit. Que reclamen respostes i
accions concretes. Que volen viure en una societat on la política és un instrument
per millorar la vida de les persones i no per enfrontar-les. Que volen lideratges
polítics i no messiànics. Que valoren, estimen, creuen i volen tornar a sentir
confiança en les institucions del nostre país. Que creuen en el pensament lliure
sense dogmatismes. Que defensen el progrés econòmic i la igualtat social.
Les nostres prioritats són clares i viables:
Volem un govern que governi. Que aporti solucions, promogui les reformes
necessàries i assumeixi el lideratge social i institucional del país. Un govern que
faci bandera dels acords i no de l'enfrontament. Un govern que transformi i adapti
l'administració a la realitat econòmica, social i política actual. Que reti comptes,
que superi els dèficits organitzatius, que simplifiqui procediments i que millori
els serveis públics aprofitant els esforços de tots i de tothom. Un govern que
tingui en compte la pluralitat existent en el si de la societat catalana. Un govern
que valori la política, els polítics, però sobretot el talent humà al servei públic. En
definitiva, intentem tornar a prestigiar l’acció i la institució del Govern de
Catalunya i de la política catalana en el seu conjunt.
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Dret a decidir i acord polític. Catalunya és una nació i té dret a decidir. Defensem
un nou catalanisme modern i transversal dins el context de la Unió Europea. La
independència és una opció legítima, defensada per una bona part de catalanes
i catalans, però s’ha d’exercir a través de mecanismes legals, acordats, i sobretot
sense cap mena d’improvisació ni de falses esperances que duen a futures
frustracions. Escòcia és per tant el camí a seguir. Entenem les legítimes
aspiracions d’autogovern com un mitjà i no com un fi en si mateix, atès que la
finalitat és el benestar dels ciutadans. Cal un acord d’ampli consens a Catalunya
que passi per una millora tangible de l’autogovern i l’enfortiment de les nostres
institucions. I cal defensar el nostre projecte de progrés des del món local, la
Generalitat, les institucions espanyoles i les europees.
Les persones, primer. L’objectiu últim de tota acció política ha de ser la
prosperitat de les persones per davant de qualsevol altra consideració
ideològica. Aquest objectiu va més enllà del benestar material i hauria de tenir en
compte també el benestar psicològic i la satisfacció amb la vida. Volem un país
on la gent pugui viure bé i on els projectes vitals de cadascun dels seus ciutadans
siguin possibles. Cal dotar les persones de totes les eines i oportunitats
necessàries per a prosperar a la seva vida, i tenir en compte les seves necessitats
des del moment que neixen fins als últims instants de la seva vida. Aspirem a
viure en un país on els drets de tots estiguin reconeguts, però en el que tots
assumim els nostres deures i responsabilitats. Entenem la política com un espai
de debat i acció al servei de d’allò veritablement important: el benestar de la
ciutadania de Catalunya.
Progrés econòmic per assegurar el progrés social. Cal invertir el sistema actual.
Hem de generar més riquesa i repartir-la millor. Les persones han d’estar al
centre de les decisions econòmiques que pren l’administració. Les grans
transformacions són aquelles que pensen en les persones i pensant en elles cal
invertir en la competitivitat i en el futur per generar noves oportunitats. Una
societat justa només ho pot ser si no deixa a cap persona enrere, per això cal una
transformació del nostre estat del benestar. Hem d’invertir més i millor en els
infants i els joves com a garantia de futur, hem de ser més eficaços combatent
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les desigualtats d’origen i hem de renovar el pacte entre generacions per afrontar
el repte de l’augment de l’esperança de vida i l’envelliment de la societat.
Rebutgem l’estigmatització que alguns grups creen sobre la col·laboració públicprivada en àmbits com l’educació, la sanitat o els serveis socials per citar alguns
exemples. Volem que les iniciatives pública i privada, especialment la iniciativa
sense ànim de lucre amb una llarga tradició al país, treballin conjuntament per
garantir el benestar dels ciutadans i la sostenibilitat del nostre estat del benestar.
Un progrés econòmic que es recolzi en model industrial robust, avançat,
fonamentat en la indústria 4.0 i que asseguri que el progrés tècnic i científic
esdevingui progrés social i tenint en compte el reequilibri territorial.
Pensament global, acció local i circular. El canvi climàtic és el repte transversal
dels nostres temps. La creixent devastació del medi ambient i els desastres
naturals, viscuts també en el nostre territori, estan provocant el deteriorament de
la biodiversitat i la pèrdua, encara reversible, dels beneficis dels ecosistemes. El
nostre model econòmic actual, en la vessant energètica, en la utilització dels
recursos i en el model de consum, no és sostenible. La preservació i la defensa
del medi ambient és també una responsabilitat social.
El nostre objectiu és fomentar el creixement econòmic a la mà de la sostenibilitat
i protecció del nostre medi. El nostre país, de la mà amb Europa, esdevé essencial
per a construir una societat més justa i més democràtica, que lideri un progrés
econòmic sustentat sobre la base del desenvolupament sostenible i la plena
ocupació. La direcció ens la marquen els propis ODS de les Nacions Unides i el
nou Pacte Verd Europeu impulsat per la Comissió europea. Defensem aquests
principis en una Catalunya sostenible a la que li queda molta feina per fer.
Apostem per l’economia circular com una proposta de creixement econòmic i
social basat en l’aprofitament dels recursos utilitzant-los de la forma més
eficient. En el context actual, tant en la crisi climàtica, com la del COVID, les
respostes a les lluites globals només tenen una resposta: la transformació de les
nostres comunitats i el nostre funcionament com a societat.
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Una Catalunya digital, innovadora i tecnològica. Catalunya sempre ha estat un
país capdavanter i innovador, però el món va ràpid i els canvis tecnològics
acceleren més ràpid que les nostres institucions. Els països realment
capdavanters aposten per la recerca i la innovació, com a eines imprescindibles
per assegurar el seu desenvolupament.
Catalunya ha demostrat que té una societat civil i un teixit empresarial i
emprenedor amb capacitat per seguir essent una referència europea i, fins i tot,
mundial. Per assumir la potencialitat dels canvis tecnològics i posar-los al servei
dels ciutadans i les empreses, cal invertir en innovació, cal atraure talent i cal
crear el context social i econòmic necessari per no perdre cap tren en la cursa
tecnològica. Tenim les bases sobre les que construir el futur, però no tenim un
govern que aposti econòmicament per la tecnologia i correm el risc de convertir
una oportunitat en una situació de conseqüències impredictibles. L’acció passa
obligatòriament per invertir de forma decidida en ciència, en innovació, disseny i
desenvolupament; per tant de ser sobirans tecnològicament i així poder assolir
la transformació digital de les nostres administracions i del nostre teixit
productiu.
Una Catalunya per a tothom. El catalanisme polític té com a objectiu prioritari el
progrés mitjançant la construcció de consensos en la nostra ciutadania. Per tant,
vol evitar la divisió de la societat catalana i desenvolupar polítiques a través
d’àmplies majories parlamentàries, mitjançant acords transversals que integrin
les seves diverses sensibilitats. Aquests últims anys, la unitat civil del poble s’ha
esquerdat. És per això que és urgent anar a la recerca de nous acords que ens
permetin afrontar la crisi política, institucional, econòmica i social amb èxit. Si
una cosa hem après de les crisis és que el progrés irremeiablement necessita
d’acords. Per tant, hem de deixar allò que ens diferencia a banda i ens hem de
concentrar en com podem articular la millor resposta a allò que ens afecta a tots.
Catalunya ha d’aconseguir articular un projecte engrescador de país. Un projecte
central que governi pels set milions i mig de catalanes i catalans que, amb la seva
pluralitat, amb la seva diversitat, opinions i sensibilitats, es mereixen un govern
que pensi, governi i actuï per a tots i cadascun d’ells.
6

