
Una situació de gran excepcionalitat presi-
deix enguany l’Onze de Setembre, Diada de 
Catalunya. L’epidèmia mundial que també 
afecta casa nostra ens impedirà celebrar-la, 
de forma institucional, al carrer o en troba-
des d’amics i familiars, i ens farà abans de res 
pensar en tots i totes aquells que l’han patit o 
la pateixen en aquest dia assenyalat. Tanma-
teix, com en tants altres moments de la nostra 
història, l’adversitat no menyscaba sinó que 
subratlla la importància de la seva celebra-
ció. Més que mai necessitem que la Diada re-
presenti la força de la nostra solidaritat com 
a poble per trobar els camins de resposta i re-
cuperació davant els reptes de la pandèmia. 
Més que mai necessitem que la Diada sigui el 
símbol de la unió de tots els catalans i cata-
lanes sense excepció sota el lideratge de les 
nostres institucions per trobar una nova vo-
luntat compartida de progrés.

Malauradament, aquesta consciència de la 
necessitat de retrobament davant l’excep-
cionalitat social i política del país és molt 
lluny dels missatges i l’actuació del president 
i el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
Si la tardor passada ens va oferir l’especta-
cle de la seva desorientació o complicitat en 
els episodis de dur enfrontament als carrers 
de Barcelona, aquest 2020 ens ha portat la 

seva intenció d’instrumentalitzar políticament 
la pandèmia en un primer moment i després 
la seva incapacitat per construir les mínimes 
aliances i els ponts imprescindibles, tant amb 
els agents socials i econòmics i les forces po-
lítiques catalanes, com amb els ajuntaments 
i sobretot amb el Govern d’Espanya. La pro-
posta, fa pocs dies, de deixar vacant sine die 
la Presidència si una sentència judicial no re-
sulta d’acord amb els seus interessos, rebla 
definitivament aquest posicionament inaudit 
disposat a sacrificar, fins i tot quan més es 
requereix, el consens institucional bàsic i la 
percepció ciutadana d’esforç col·lectiu en una 
mateixa direcció.

En aquest Onze de Setembre especialment 
difícil doncs, els i les socialistes volem tornar a 
manifestar la nostra determinació en el dià–
leg i el pacte, en la suma i el compromís per 
donar solució als problemes que afronta Ca-
talunya i retrobar horitzons d’esperança per a 
tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes del 
nostre país. Després d’haver perdut oportuni-
tats, d’haver vist créixer la desigualtat, d’ha-
ver deixat de ser el principal motor d’Espa-
nya, d’haver patit una enorme fractura social 
i política, després dels estralls del coronavirus, 
Catalunya necessita un nou inici. El nou inici 
d’un període d’estabilitat política i institucio-
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nal que permeti abordar amb fermesa les de-
mandes del present i pensar en el futur per 
desenvolupar projectes a mitjà i llarg termini. 
El nou inici d’un rellançament econòmic, soci-
al i moral que només es pot aconseguir dei-
xant enrere recels i buscant acords duradors 
entre tots i totes.

Per a nosaltres, les prioritats d’aquests acords 
de rellançament i estabilitat són cinc:    

•  Reconstrucció social i reactivació eco-
nòmica a partir del lideratge públic i 
de pactes publicoprivats per reforçar 
el nostre estat del benestar per evitar 
que ningú no quedi enrere, i recuperar 
la potència del nostre teixit empresari-
al, associatiu i institucional 

• Bon Govern per garantir una gestió po-
lítica eficaç i una administració accessi-
ble i eficient, rigorosa i avaluable.

• Superació de la unilateralitat per pas-
sar a defensar objectius d’autogovern i 
reconeixement de Catalunya consen-
suats i fruit del retrobament entre tots 
els catalans i catalanes, per poder tan-
car les ferides del passat recent.   

• Europa com a referent en els nivells de 
qualitat democràtica, d’igualtat, de 
desenvolupament en recerca i innova-
ció i, sobretot, de transició ecològica i 
digital.

• Municipalisme més que mai. Reivindi-
quem el paper de ciutats i pobles del 
país i dels seus ajuntaments, com les 
institucions que vertebren socialment 
la ciutadania i els seus barris, i que han 
estat, com sempre, a primera línia per 
fer front a l’emergència social, sanità-
ria, i econòmica que patim.

Oberta a tothom, aquesta és la nostra proposta 
per a Catalunya. La proposta per fer possible el 
nou inici que tan imperiosament necessita avui 
el nostre país.

Des del nostre catalanisme federalista, des dels 
nostres valors de llibertat, igualtat i fraternitat i 
des dels nostres principis de justícia social, feminis-
me i ecologisme, els i les socialistes de Catalunya 
volem ser útils al nostre país proposant i liderant 
aquest nou inici.
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