
 

 

 

LES PROPOSTES DEL PRIMER PLENARI DE “CATALUNYA CAUSA COMUNA” 

 

La nostra iniciativa ha nascut perquè som conscients que una distància creixent entre 
ciutadania i política pot ser molt perniciosa. Els nostres debats arreu de Catalunya i aquest 
primer Plenari volen contribuir a crear una dinàmica de regeneració política i social a 
Catalunya, una renovació democràtica amb nous instruments de deliberació comuna i 
d’iniciativa ciutadana. La millor manera d'evitar l'empobriment de la política, o el seu segrest per 
petits nuclis de poder, és socialitzar-la.  

O els ciutadans fem política o correm el risc d'una política al marge o en contra dels nostres 
interessos. La democràcia no és sols cosa dels polítics i dels partits. Per això estem creant  
espais de deliberació amb gent que compartim idees i valors, sense tenir  necessàriament un 
compromís partidari, en un marc de participació, pluralisme i respecte.  

Volem impulsar, des de la base,  una xarxa de Consells Cívics de Catalunya Causa Comuna: 
un conjunt de “cooperatives democràtiques” generant debats, propostes i iniciatives, on 
col�labori gent sense filiació política amb activistes polítics, socials i sindicals capaços de 
treballar transversalment. Volem fer-ne una aliança de base per la revitalització democràtica, 
pel desenvolupament de noves iniciatives d’innovació política i de solidaritat social. Volem una 
democràcia neta i vigorosa que refaci els ponts entre ciutadania i política. 

Aquestes són les nostres propostes: 

1. Catalunya: la causa comuna cívica i democràtica  

Una Catalunya dividida no pot guanyar. Una societat civil activa, diversa i creativa ha d’impedir 
les lògiques partidistes desarrelades que s’alimenten de personalismes i confrontacions 
excloents. Volem superar l’excés de divisions polítiques que fomenten la desafecció ciutadana i 
obren el risc del populisme, el clientelisme i l’abstenció. Més que barallant-se, volem veure els 
responsables polítics i socials del país debatent democràticament i a fons els millors   projectes 
per a una Catalunya millor i més forta. 

Volem lluitar contra la instrumentalització de l’opinió pública. La política de mercat, de 
propaganda negativa i de desqualificació a través dels mitjans afebleix la democràcia perquè 
desorienta i allunya els ciutadans. Ens oposem a la manipulació política dels mitjans de 
comunicació i a la manipulació mediàtica de la política, perquè afavoreixen als més poderosos i 
degraden la nostra democràcia. Volem informació objectiva, verídica i plural, amb més 
coincidència entre opinió pública i opinió publicada, tant en els mitjans públics com en els 
privats.    

2. Catalunya: la causa comuna pel progrés econòmic i per la justícia social 

La crisi és un repte formidable. La selva global que ens hi ha portat generaria, si no hi féssim 
front, una economia afeblida i una societat de mercat, amb els nostres béns comuns (de 
l’educació i la sanitat fins a l’habitatge i el territori) tractats com a mercaderies subjectes a 
l’especulació, amb més precarització del treball i més deslocalitzacions. Ens cal, per contra,  
una economia amb més coneixement, creativitat, obertura, diversificació i productivitat. L’impuls 
de la R+D+I, una formació d’excel�lència,  l’ajut a la renovació de la petita i mitjana empresa  i 
el lideratge de Catalunya en el desenvolupament de l’eurorregió i de l’eix mediterrani són 
objectius estratègics essencials.  

Volem una societat prospera i justa, cohesionada i culta, amb més igualtat i millors  polítiques 
socials, amb un fiscalitat justa, amb més qualitat de vida. Vodem una plena igualtat de gènere, 
especialment en els salaris i en la vida laboral i familiar. Les dones han de tenir la paritat en les 
institucions i en la societat.  



Hem d’impedir que el territori de Catalunya, el seu medi ambient i el seu paisatge tornin a ser 
l’objecte de l’especulació d’uns pocs, degradant i enlletgint el nostre país. Catalunya no ha de 
tornar a ser mai més la víctima del  capitalisme especulatiu sobre el territori.  

 

3. Catalunya: la causa comuna de la nació i de la cohesió del poble 

Volem ser una sol poble, sense discriminacions ni fractures. La unitat civil del nostre poble i la 
igualtat de drets i deures de tots els que viuen i treballen a Catalunya són qüestions 
absolutament vitals. 

 Exigim un compromís comú contra la instrumentalització partidista del fet migratori. Som 
beligerants contra la xenofòbia i el racisme. La força de Catalunya és la seva capacitat de 
societat-gresol. Les falses dreceres de les afirmacions identitàries excloents, lluny d'enfortir el 
país, podrien esquinçar-lo amb un xoc d'identitarismes populistes i demagògics enfrontats. 
Catalunya necessita que s’hi identifiquin tots els ciutadans i ciutadanes que hi viuen i hi 
treballen.  Som un poble fill de moltes llavors, sempre solidari amb els nou vinguts. A tots ells 
els  diem que val la pena fer-se en aquest país, i fer-se d’aquest país. No es renuncia als 
orígens pel fet de viure, estimar, treballar i morir en la terra on neixen els fills. La llengua no ens 
dividirà: cal el ple respecte a la llengua de cadascú, així com l’afermament i la millora de 
l’escola comuna, que aplega els infants de tots els orígens per a fer-ne ciutadans complets. 

4. Catalunya: la causa comuna del bon govern i de l’ètica  

Volem una administració eficient, que eradiqui tota mena de corrupció en les institucions i en la 
societat. El servei públic ha de ser una de les tasques més honorables; ha de ser valorat i 
prestigiat. Cal millorar constantment l’eficiència, l’austeritat i la transparència de l’administració 
pública, i cal simplificar-la. L’exercici de responsabilitats públiques no és  compatible amb els 
negocis privats: cal un estricte règim d’incompatibilitats que impedeixi dràsticament una 
confusió que, quan es tradueix en escàndols de corrupció, genera la  desafecció ciutadana i 
l’afebliment de la democràcia.  Proposem un compromís comú per a eradicar la lacra lliberticida 
de la corrupció en les institucions i en la societat. Creiem en la necessitat vital d’ un compromís 
ètic renovat en la política, el servei públic i la societat.  

5. Catalunya: la causa comuna de l’educació i la cultura  

Proposem fer de l’educació la prioritat de les prioritats. Volem deixar a les noves generacions 
un país millor i volem deixar uns fills i filles millors al nostre país. La capacitat col�lectiva del 
nostre país comença a l'escola. La força i la qualitat de l’escola pública són la base del futur del 
país. Hem de mantenir-la  en un lloc de preeminència estratègica, aconseguint un màxim 
d’eficiència pedagògica, garantint l’equitat educativa al conjunt de la població, adaptant l’escola 
al seu entorn, al territori i a la seva complexitat. Els educadors han de tenir reconeixement, 
autoritat i suport constant dels poders públics i de la societat. L'educació és el nostre instrument 
bàsic d'unitat civil i d'oportunitats iguals per a la infància. Una societat culta, de persones lliures 
i responsables, es genera a l’escola.  

6. Catalunya: la causa comuna de l’autogovern i del federalisme a Espanya i a Europa 

Volem el màxim autogovern per a Catalunya en una Espanya i una Europa que reconeguin la 
nostra identitat. La diferència no és desigualtat, no és cap privilegi, no ha de ser motiu de 
confrontació. Contra els qui pretenen treure profit del xocs d’identitats, proposem l’horitzó 
federal de llibertat, fraternitat, solidaritat i unió dels pobles de l’Estat i d’Europa. Volem una 
política d’afirmació catalana i de mà estesa als altres pobles, per avançar cap a un federalisme 
plurinacional a Espanya i cap a una Europa sense fronteres, més integrada políticament, com a 
condició cada vegada més imprescindible per superar els reptes de la crisi, regular els mercats 
financers, i garantir la cohesió social de les nostres societats i els drets individuals i col�lectius 
dels ciutadans i ciutadanes.  

Aquestes són propostes vives: segueixen obertes a la deliberació col�lectiva. Us 
demanem que ens ajudeu a fer-ne la més àmplia difusió i discussió a 
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