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Per un govern de progrés
Tothom és conscient de la importància que tenen les properes eleccions al Parlament de

Catalunya. D'una banda, es fa evident que el catalanisme conservador ha tocat sostre en

pactar amb la dreta espanyola més fortament anticatalana. Això ha comportat, entre altres perjudicis,

l'ajornament de la reforma de l'Estatut de Catalunya i l'estancament en el finançament de l'autogovern.

D'altra banda, cada dia és més urgent que Catalunya faci front als reptes de futur que té

plantejats com a país, cosa que demana un govern disposat a emprendre camins innovadors,

és a dir, un govern integrat per les forces progressistes, pel catalanisme de progrés.

El catalanisme de progrés ha estat una tradició decisiva en el combat per l'autogovern de

Catalunya, sobretot en els moments cabdals: la instauració i la defensa de la Generalitat

republicana, la resistència nacional contra el franquisme, l'impuls de l'Assemblea de Catalunya,

el restabliment de la Generalitat, la gran transformació de les nostres ciutats... Una tradició que

ha estat sempre plural, com ens recorden els noms de Valentí Almirall, Marcel·lí Domingo,

Francesc Layret, Rafael Campalans, Manuel Serra i Moret, Francesc Macià, Lluís Companys,

Andreu Nin, Joan Comorera i un llarg etcètera. Nosaltres, convençuts de la necessitat d'un canvi

profund en la nostra societat, reclamem la riquesa i la garantia que suposen, també avui,

les diverses opcions d'aquesta tradició. Només amb la suma de totes elles serà possible

el govern de progrés que li cal al nostre país.

Per aquestes raons, fem una crida als partits d'esquerres, perquè estiguin a l'alçada

de les seves responsabilitats i perquè facin possible, l'endemà de les eleccions, el nou liderat que

Catalunya necessita.

I fem també una crida a la ciutadania, perquè sigui conscient de la importància del

moment que vivim i es disposi, no tan sols a expressar la seva voluntat de canvi a les urnes, sinó

a adoptar un paper actiu en la nova etapa que Catalunya ha d'obrir.


