CREAR, GARANTIR I COMPARTIR EL MILLOR PAÍS.

Bon dia a tothom,
Agraïments
Públic
directora de la Conferència

Moltes gràcies als responsables dels àmbits del partit,
després de tres mesos de feina amb les StartCat,
avui fem una posada en comú que no vol deixar a ningú indiferent,
i vol marcar un punt d’inflexió en la definició del nostre projecte.
Heu fet un esforç important d’obrir-nos a tots els sectors,
d’escoltar i d’interactuar amb aquells qui viuen en primera persona la
Catalunya d’avui,
que tenen opinions fonamentades,
que han sabut assenyalar riscos
i que han posat la mirada llarga a la recerca de projectes ambiciosos
i que reverteixin en positiu a la nostra societat.

L’acte d’avui no és fruit de cap casualitat ni de cap oportunisme.
L’acte d’avui és una peça fonamental
per consolidar el Partit Demòcrata.
Un partit que sap d’on ve,
que sap què vol,
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que sap on va,
que vol escoltar i que sobretot vol construir.

Estem acabant la Primera Conferència Anual del Partit Demòcrata,
la millor expressió d’un partit que no defuig el debat,
amb una base ideològica àmplia i sòlida,
que actualitza de forma permanent les seves propostes,
a l’estil dels millors partits amb qui ens emmirallem a nivell extern.
Els temps són líquids i són immediats,
el país canvia molt,
a un ritme intens
les mentalitats canvien i les necessitats es diversifiquen.
La gent espera de la política respostes.
Nosaltres n’ hem donat i en seguirem donant.

Estem convençuts que al país li cal un partit
que doni resposta als nous reptes i a les demandes de la societat catalana.
Aquí ens teniu:
ho volem fer des de la centralitat política.

I en què ens distingireu?
En ser desacomplexats i tenir idees pròpies.
En tenir pensament crític,
que fugi de dogmatismes
i que no es projecti amb ressentiments contra ningú.
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Només la cultura i l’educació ens ajudaran a crear ciutadans amb esperit crític.
En ser reformistes,
amb una aposta clara per millorar, per construir i per progressar.
Anirem sempre a la recerca dels grans consensos,
debatem per acordar,
nosaltres no som els de la baralla constant.
Dialoguem de manera sincera i permanent amb la societat,
sobrepassant els grans marcs ideològics clàssics
anant més enllà de solucions fàcils i emocionals,
i sobretot no enganyant mai a ningú.

Després d’aquestes quasi dues hores d’acte,
queda clar que som un projecte inclusiu.
Un projecte que sap llegir la realitat del país,
un projecte que descansa en uns valors fundacionals molt ben definits,
en uns pilars que hem anat desgranant i
que volem projectar amb molta força en tota la nostra acció política,
amb la mirada posada al món local
però que s’articuli de forma global i que
ambiciona el millor país.
Hem vingut a fer possible el millor país.
Una Catalunya vàlida per a tothom.
Un sol poble.
una Catalunya que creï prosperitat,
un país que garanteixi oportunitats
un país que sigui la suma de generacions que comparteixen i s’entrellacen.
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Avui a Catalunya,
no hi ha cap partit que pugui gaudir de l’anàlisi i de les solucions
que ens han ofert els Presidents Mas i Puigdemont.
El món d’avui és un món complex.
I escoltant-los parlar dels reptes de la Catalunya del segle XXI,
és evident que ens trobem en una cruïlla.
Un món que se’n va i un món que arriba.
Un desordre del qual en sorgirà un nou ordre.

Així doncs,
hem d’estar preparats per donar respostes a aquests reptes.
La fractura generacional.
La revolució digital, la robòtica i com aquesta farà evolucionar els llocs de feina.
La quarta revolució industrial i el canvi climàtic.
La reducció de les desigualtats i la lluita contra la pobresa.
La creació de talent,
però sobretot com creem les condicions per retenir aquest talent a casa
nostra i com en captem de fora.
La governança i l’enfortiment d’Europa.
El paper de la dona
La sostenibilitat, la sensibilitat mediambiental i la transició energètica.
Com seguim fent funcionar l’ascensor social.
La reconciliació necessària entre ciutadans i política,
el retorn a la política útil i a la política de qualitat.
Els reptes demogràfics, i les migracions
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La consolidació de les solucions democràtiques basades en el dret a decidir:
Catalunya, Escòcia i els que vindran.
El dret a decidir és una demanda que ja forma part de l’imaginari col·lectiu dels
catalans,
és un nou pas de maduresa democràtica.
Ho dic pels que s’esforcen a fer-nos tornar enrere
o mantenir-nos en democràcies tutelades i de baixa qualitat.

I, a tots aquells que ens diguin que només hi ha una manera d’abordar aquests
grans reptes,
s’equivoquen i que no comptin amb nosaltres.
Nosaltres no volem imposar solucions úniques,
sempre tindrem vocació de generar consensos a través del diàleg i el pacte,
i no només entre els partits,
sinó també entre la política i la societat civil.
-------

Per oferir solucions inclusives a tots aquests reptes,
no podem tenir un partit qualsevol.
Ens cal un partit amb un ideari sòlid,
d’idees pròpies
i amb punts de referència ben determinats.
Un partit pulcre,
d’exigència ètica i de servei.
Aquests són per nosaltres valors incontestables.
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Amics i amigues,
avui ens reafirmem en que el Partit Demòcrata
és el gran partit de futur d’aquest país.
El partit de les solucions,
i de la credibilitat.
I tot això és possible,
perquè tenim en la nostra arrel fundacional un veritable motor de canvi:
el sobiranisme de vocació europeista.
Una Catalunya lliure en una Europa més forta.

Si el catalanisme va ser l’element transformador de la Catalunya de finals del
segle XIX i del segle XX,
l’independentisme és el motor generador d’aquesta nova societat que ens vol
fer ciutadans lliures.
Necessitem instruments d’estat,
per poder construir una Catalunya vàlida per tothom,

Tenim un somni:
fer el millor país.
fer una Catalunya per tothom.
On tothom tingui les mateixes normes i oportunitats,
on cada persona,
vingui d’on vingui i pensi el que pensi,
sigui el que vulgui ser.
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Des de que vam néixer,
tothom ha volgut dir qui som.
Hem rebut tota mena de consells de quin és l’espai que hem d’ocupar.
Ens han comparat amb tot i amb tothom.
Per triar i remenar.
Deixeu-me que m’hi aturi un moment.

Alguns ens han ubicat sota l’etiqueta típica de l’eix esquerra/dreta,
dient-nos que som la dreta rància i immobilista.
Ja deveu intuir que ells,
els que ens etiqueten,
s’anomenen els progres i d’esquerres.
En l’ebullició constant en la que viuen les societats de la postmodernitat,
encara no s’han adonat que la simplificació d’esquerres i dretes,
ja no serveix per entendre ni per donar respostes a la Catalunya d’avui???
I encara no han vist que els veritables immobilistes són ells?
I encara no han vist que els que NO saben entendre la realitat que ens envolta
són ells?

Altres ens han reduït a una expressió feble,
a ser els hereus dèbils d’un partit que ens ha impulsat en el nostre naixement.
Un altre cop,
una anàlisi de mirada curta, petita i reduccionista.
Som un partit nou que s’ha avançat als temps nous que viu Europa.
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Com que no n’hi havia prou,
uns altres han arribat a escriure que no tenim ni ideari ni projecte,
que no tenim un model de societat definit per defensar.
Que anem a remolc de tot
i que maldem sense nord i sense principis.
Tampoc l’encerten.

De fet, entre tants esforços dels que ens volen dir qui som,
el millor és que avui nosaltres mateixos ens mirem al mirall
i diguem realment qui som.
Perquè aquest partit no encaixa en cap classificació dels partits tradicionals.
Perquè hem nascut perquè hem entès que calen fer emergir noves respostes.

Nosaltres volem fer emergir un país que es reconciliï amb la societat,
llimant-ne les desigualtats
sobre la base de promoure l’ocupació,
el talent i fomentar la iniciativa.

Reivindiquem-nos com un projecte genuí,
que defensa un país radicalment nou i millor.
Som una barreja molt equilibrada de solucions.
Liberals perquè donem un paper central a la societat civil,
a la iniciativa i a la responsabilitat,
defensors d’un estat del benestar que garanteixi oportunitats i que sigui la
columna vertebral d’una societat més inclusiva.
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humanistes perquè entenem que la persona és el centre de les nostres
preocupacions,
demòcrates que defensem el dret de les nacions a decidir el seu futur polític.
En definitiva,
social-liberals convençuts que aquest país ha de ser necessàriament fet per
persones i per a les persones.
Sobiranistes constructors d’una Catalunya més europea que mai.

En una visió de conjunt aquest és el nostre ideari,
demòcrates,
social-liberals
humanistes
i europeistes.
Aquests són els nostres atributs,
que ens permeten dialogar de forma permanent,
i de forma clara,
amb tota la societat catalana.

La realitat és tossuda.
En el món d’avui els partits tradicionals fallen.
I el que ara ens dóna força
no és únicament el record de la nostra història,
sinó la visió del que podem ser en el futur.
Ens ha tocat viure una època de profunds canvis a totes les escales.
Estem disposats a abordar-los sense nostàlgia.
Agraïts però crítics.
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La nostra vocació no és intentar conservar les aparents seguretats del passat,
sinó crear les eines que ens han de permetre avançar en el futur.
I no pas com a uns senzills espectadors,
sinó com a actors protagonistes.
Mireu una mica cap al nord,
per exemple la victòria de Macron.
Els que ha passat a França ens reafirma que anem pel bon camí.
Així doncs,
tinc una bona notícia per donar-vos.
Des de fa quasi un any estem consolidant un instrument diferent,
un instrument necessari
el gran partit central del país,
el Partit Demòcrata.

Dit això,
queda clar que nosaltres no som un partit d’ambient.
No som un partit de conjuntura.
Som un partit amb vocació de perdurabilitat perquè vol ser agent de
transformació real.
Si algú té la temptació de pensar que aquesta gran obra col·lectiva que és la
construcció del Partit Demòcrata,
és només un instrument de transició a l’espera de configurar alguna cosa més,
es que no valora l’esforç que estem fent i que esteu fent tots vosaltres.
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Som el gran partit constructor de la Catalunya sobirana.
No tenim vocació de ser un partit testimonial,
tenim vocació de ser un partit constructor d’un país i d’una societat.
I en aquest cas necessitem un partit gran,
un partit ample,
un partit de síntesi,
un partit que aplegui a molta gent,
èticament impol·lut,
que sigui punt de referència.
Un partit eina.
I els arguments de que som aquest tipus de partit i no un altre,
ens els heu donat vosaltres.

------------

I deveu pensar com farem el millor país?
Doncs el farem assumint cinc grans principis
que desborden les costures de la convencionalitat ideològica.
Us els detallo.

El primer principi és, de fet,
ell fil conductor d’aquest acte:
les persones.
Nosaltres hem decidit definir el nostre projecte pensant en les persones.
Avui hem parlat del cicle de la vida.
I això vol dir que l’expressió “No hi ha alternativa”,
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no forma part del nostre vocabulari.
Rebutgem el pensament únic en tota mena de polítiques.
Perquè ni els individus ni els col·lectius humans són homogenis.
Els matisos i les variants han de formar part de les solucions.
La consecució del millor país és una obra col·lectiva que es construeix amb èxit
tot creant prosperitat,
garantint oportunitats
i compartint experiència, valors i llegat.
Ciutadans autònoms,
lliures,
formats,
i amb esperit crític.

El segon principi,
per a nosaltres no hi ha conflicte entre l’estat i el mercat.
L’un sense l’altre ens porten a societats
o que perjudiquen l’emprenedoria i el dinamisme de les persones
o que bé afavoreixen les desigualtats i la divisió social.
Apostem per una nova relació entre estat i mercat,
amb unes formes de relació i de complementarietat que siguin radicalment
noves.

Ni una administració pública mínima,
que no destorbi a la iniciativa privada,
ni una administració intervencionista,
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que tuteli l’activitat econòmica.
Volem una administració capaç de fixar regles del joc perquè la iniciativa
privada pugui desplegar-se plenament,
però que és capaç de vetllar sense manies pel compliment d’aquestes regles.
No ens trobareu entre aquells que volen que els pressupostos públics aportin
un sou a tothom,
ens trobareu defensant pressupostos ben dotats que ens permetin invertir en
les persones.
La nostra aposta és per un salari mínim que sobrepassi els 1000 euros.
No volem una Catalunya subvencionada,
volem una Catalunya amb imaginació,
on l’Administració asseguri la igualtat entre tothom,
vetlli per la qualitat dels serveis públics i combati el conformisme.

El tercer principi,
volem construir un estat emprenedor.
No hi ha prosperitat sense una iniciativa privada potent,
però cal que aquesta iniciativa privada tingui un estat emprenedor i decidit al
seu costat.
Volem una Catalunya pròspera.
És evident que la iniciativa privada és qui genera riquesa,
però amb això no n’hi ha prou.
La riquesa ha d’arribar a tota la societat,
i és llavors quan la riquesa genera oportunitats i
es distribueix de manera digna per evitar desigualtats.
I aquest és el paper de l’estat emprenedor.
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I això vol dir que el rol de les empreses, autònoms,
i el de l’administració han de ser complementaris.
El gran motor de l’ascensor social és l’estat emprenedor.
L’estat emprenedor s’ha de notar en l’ impuls a la innovació
tot garantint que impacti en el teixit productiu,
i ajudant els que els costa més, com les pimes.
L’estat emprenedor ha d’ocupar-se que les infraestructures que marquen la
nova economia arribin arreu,
que no quedin concentrades a les zones de més densitat demogràfica i
empresarial.
L’estat emprenedor ha de preveure en la seva oferta educativa cap on es
mouran les feines del futur.
L’estat emprenedor ha de ser un aliat en la internacionalització i l’obertura de
nous mercats.

Els empresaris
els emprenedors joves,
però també els treballadors públics entenen que aquesta complementarietat
és imprescindible i, sobretot, beneficiosa per a tothom.
Aquest és el nostre model i hi aprofundirem.

I que ningú ho dubti!
Nosaltres som els defensors d’uns serveis públics de qualitat,
els presti qui els presti.
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El quart principi,
El talent és motor de canvi.
El talent individual i el talent cooperatiu.
No només volem veure a passar
la revolució digital,
la Indústria 4.0,
l’economia circular
sinó que són processos de canvi que volem implantar a la nostra economia.
I ho farem proactivament.

Les polítiques industrials i les polítiques tecnològiques
han de combinar racionalitat i gosadia,
han de donar protagonisme a les empreses,
a les universitats i als centres de formació professional.
Però el repte més difícil d’aquesta transició,
és com atenem a aquells que en poden sortir malparats.
Els canvis en la producció i en el consum deixaran fora de joc llocs de treball
que,
fins fa ben poc,
semblaven consolidats.
Certament, se’n crearan de nous.
Com a societat,
no ens podem permetre ignorar a ningú.
I hem de tenir una estratègia laboral que ajudi les persones a ressituar-se
professionalment.
Les nostres polítiques econòmiques han de tenir rostre humà.
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Us pregunto,
Voleu viure en un país que abandona als seus ciutadans davant els canvis
profunds en el mercat laboral? No
Voleu viure en un país que inverteix en les seves generacions joves,
però que després permet que els professionals qualificats
no tinguin feines de qualitat i tinguin un dels sous més baixos d’Europa?
Nosaltres no.

El cinquè i darrer principi,
fem emergir i consolidar una nova classe mitjana treballadora,
amb una expectativa permanent de millora del seu futur.
Les classes mitjanes del país són les que donen consistència al sistema,
a la producció, al consum, a les pensions,
les que donen fortalesa al sentit de comunitat,
a l’activisme social i cultural, a l’associacionisme, a la societat civil,
les que enforteixen la democràcia i els seus valors.
Volem ser, essencialment,
el partit de les classes mitjanes,
de les petites i mitjanes empreses,
dels emprenedors i els professionals de qualsevol edat,
de la gent amb vocació social,
dels creadors i els innovadors,
dels que no els fa por el món i no els fa por el futur,
sinó que s’obren a l’un i a l’altre.
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Volem que les persones puguin prosperar,
que hi hagi els mecanismes polítics i econòmics que fan possible l’ascensor
social, que l’esforç i la responsabilitat personals
rebin la recompensa merescuda,
i que construïm una societat que progressa i millora
i en què puguem confiar que els nostres fills podran viure millor que els seus
pares.

------

Crear,
Garantir
i compartir el millor país.
Aquesta és la Catalunya que volem.
Volem que Catalunya s’enxarxi amb les nacions i els estats motors del canvi,
volem que Barcelona esdevingui una ciutat capdavantera entre les ciutats del
món que protagonitzen l’impuls dels nous temps.
I volem un país on s’hi visqui bé.
I el farem,
farem el millor país.

Moltes gràcies.
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