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El PDECat, la convergència per un país millor
Marta Pascal i Capdevila

qualitat dels seus serveis i no pas
en qui els presta.
Un partit que aposta per l’economia circular i les energies renovables, una societat que doni
resposta als fluxos migratoris,
defensi sense complexos els
drets humans, un posicionament
comprensiu i no superficial de la
política internacional o la neces-
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vui fa 42 anys naixia
Convergència Democràtica de Catalunya.
La formació que sota
el lideratge de Jordi Pujol va esdevenir el partit central de la política catalana, amb l’objectiu de
reconstruir el país i assolir el seu
reconeixement nacional. El juliol passat, la millor CDC va ser la
llavor d’una nova formació política, el Partit Demòcrata.
Ara el nostre país viu una etapa de transició nacional. La
nostra voluntat de trobada amb
Europa és intensa alhora que la
nostra divergència amb Espanya
és cada vegada més evident.
L’Estat espanyol ens nega les
pràctiques democràtiques més
elementals, mentre que els
catalans no renunciarem mai a
poder celebrar un referèndum a
l’escocesa.
La societat afronta un canvi de
cicle històric i de gran envergadura. La ciutadania demana respostes per afrontar una globalització que va al davant de la seva
pròpia governança. Per això, reivindicant el bon capital polític
que ens ha portat fins aquí, el
Partit Demòcrata neix per donar
respostes als nous temps que
despunten, i ho volem fer sense
apriorismes ni demagògia. Sense
estridències però amb tota la
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convicció. Amb seguretat jurídica i fidels al mandat del 27 de
setembre.
La temptació de replegar-se és
ben present, i el Brèxit n’ha estat
la lliçó més colpidora. Els populismes d’esquerres i de dretes
afloren, i la defensa de la nostra
democràcia demana precisament més raó democràtica, voluntat transformadora real,
transparència i governança. No
cal compartir les propostes po-

pulistes per entendre el malestar
social. El descrèdit d’algunes
institucions i la desconfiança cap
a la política es fa evident des del
moment que, per exemple, la crisi financera i bancària no ha tingut conseqüències immediates
per als responsables de les falles
en els organismes de control o
els executius negligents.
El Partit Demòcrata representa la convergència de totes les
idees que defensen la llibertat in-

dividual, la prosperitat col·lectiva i la justícia social. Un partit
que, des del centre ampli i el sobiranisme, defensa les llibertats
individuals, l’economia de mercat, els autònoms i les petites i
mitjanes empreses. Que creu en
la promoció de la responsabilitat
i la iniciativa, la cultura de l’esforç, una política redistributiva,
un sistema educatiu d’èxit, una
sanitat universal i de qualitat i un
Estat de benestar centrat en la

sitat de garantir unes pensions i
salaris dignes, així com segones
oportunitats per a aquells que les
necessitin. I sí, un partit que creu
en la seguretat com la primera de
les llibertats.
El Partit Demòcrata és l’expressió d’un espai viu i en creixement al servei d’un gran país. En
pocs mesos, 12.000 persones s’hi
han associat sense cap traspàs
automàtic de militància, un 20%
de les quals no havien van militat
mai a Convergència. En aquests
mesos decisius, molta gent convergirem en aquest nou projecte
central en la política catalana,
que encarna les ambicions d’un
país nou i millor, profundament
democràtic i que volem lliure,
modern i just.
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LA NOVA FORMA DE VIURE EL CONFORT ÉS A LES TEVES MANS.
Ariston et fa viure una nova experiència de confort. Gràcies a l’App Ariston Net ara pots controlar la calefacció de la teva llar des
de qualsevol lloc, encendre i apagar la caldera o fins i tot controlar la temperatura. I el millor és que pots reduir la teva despesa
i estalviar-te fins un 40%* de la teva factura del gas en comparació d’altres calderes tradicionals. A més, si ho desitges pots
conectar-la de forma online amb el teu Servei d’Assistència oficial contractant el servei d’extensió de garantia 5 anys.
Descobreix-ho a ariston.com. Connecta amb la teva caldera.
*Comparat amb el consum dUuna caldera estàndard sense regulació
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