
PER UN GOVERN CATALANISTA I DE PROGRÉS

Els sotasignants, ciutadans de Catalunya de sensibilitats diverses, celebrem els resultats de les eleccions al
Parlament, en les quals les forces polítiques d’esquerres han obtingut més de 1.800.000 vots i una àmplia
majoria de 74 escons. Aquesta gran majoria reflecteix la voluntat de canvi de la societat catalana, després de
vint-i-tres anys de govern conservador.

És per això que volem expressar a les tres forces polítiques que integren aquesta majoria, PSC-CpC, ERC i
ICV-EuiA, la nostra ferma voluntat que arribin a un pacte per formar un govern que representi aquesta nova
majoria. Al respecte, volem destacar:

La normalitat democràtica i els bons resultats amb què s’han desenvolupat i es desenvolupen des de fa anys
els governs tripartits d’esquerra en les institucions catalanes més diverses.

La necessitat imperiosa d’una alternància en el govern, entesa com un dels fonaments del sistema democràtic,
que serveixi a més per capgirar la paràlisi actual de l’administració autonòmica.

La necessitat d’encarar l’aprovació d’un nou Estatut d’Autonomia de Catalunya des d’una àmplia majoria
social i parlamentària, que pugui trobar un suport decidit en les forces de progrés al Parlament espanyol.

L’oportunitat de construir un nou model de cohesió de la societat catalana, que s’ha de basar en l’ampliació i
extensió del benestar i el foment de polítiques públiques en qüestions com la sanitat, l’ensenyament,
l’habitatge o l’ajut a les famílies, així com en l’impuls a la llengua i a la cultura catalanes.

Per tot això, demanem als partits de les esquerres catalanes que no deixin passar aquesta ocasió històrica, i
que duguin a terme, amb tot el rigor que sigui necessari però també amb tota la voluntat d’entesa possible, les
negociacions que portin a la constitució d’un govern catalanista i de progrés a la Generalitat de Catalunya.
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