
 
 
 
 
 
 
 

 
De la pandèmia a la reconstrucció. 
Del conflicte polític a la solució. 
 
 
Els roquerols i les roqueroles tornem a celebrar de nou la Diada Nacional de Catalunya 
per refermar el nostre compromís amb el país i les seves institucions, amb l’ideal 
constant d’assolir una Catalunya socialment més justa i políticament més lliure. 
Aquesta és, però, una Diada excepcional que no podem deslligar de la situació general 
de crisi mundial sanitària, econòmica i social generada per la pandèmia de la covid 19. 
Els seus efectes han  estat especialment durs a Catalunya i a l’estat, tant a nivell 
econòmic i social, com a nivell emocional, amb la pèrdua de vides humanes.  
El conjunt de forces polítiques de la Roca, volem, en primer terme, enviar un missatge 
d’escalf a les famílies de les persones que han perdut la vida com a conseqüència de 
la covid: 620 persones al Vallès Oriental, més de 13.000 al conjunt de Catalunya, 
gairebé 30.000 a tot l’estat espanyol. A totes elles el nostre record i també el nostre 
compromís que treballarem tot el possible per superar l’abans possible aquesta 
situació. 

La situació sanitària és encara molt complicada a Catalunya i al conjunt de l’Estat. I 
mentre no tinguem una solució definitiva, en forma de vacuna, caldrà conviure uns 
mesos més amb el virus a la nostra societat. En aquest context, totes les institucions, 
també en l’àmbit municipal, hem de fer el màxim possible per trobar l’equilibri entre la 
preservació de la salut i l’activitat econòmica i social. Per fer-ho necessitem que la 
coordinació entre institucions funcioni, i cadascú, dins l’àmbit de les seves 
competències, faci tot el possible per minimitzar els efectes del virus. Fem també una 
crida a tota la ciutadania a seguir en tot moment els consells i recomanacions que es 
fan tant des de les autoritats sanitàries com des de l’ajuntament de la Roca. 
 
Tant el govern de la Generalitat com el govern de l’Estat  han articulat mesures 
econòmiques per ajudar els sectors productius en risc i a les famílies afectades pel 
tancament d’empreses, l’increment d’expedients  de regulació i l’aturada econòmica. 
Per avançar la recuperació econòmica i social és imprescindible que les ajudes arribin 
de forma urgent als sectors afectats i a les famílies, tant pel que fa al cobrament 
d’ERTEs, com en les ajudes directes a través de la Renda Garantida de Ciutadania i el 
nou Ingrés Mínim Vital. Hem de treballar amb fermesa per capgirar el rumb que ens ha 
portant aquesta crisi sanitària, la qual ha esdevingut també en una crisi social. Hem 
d’aconseguir també entre totes les institucions i personal docent una tornada a l’escola 
amb el màxim de presencialitat i seguretat possibles. És bàsic pels infants i el jovent 
tornar a l’escola, tant per raons educatives com de socialització, i perquè l’educació és 
una de les millors eines que tenim per lluitar contra les desigualtats socials. 

Ben segur que superarem la crisi sanitària, i recuperarem en bona mesura l’estabilitat 
que desitgem en les nostre vides; iniciarem llavors la reconstrucció econòmica i social 
que haurà d’estar fonamentada indiscutiblement en paràmetres d’equitat i justícia 
social. La nova normalitat ens ha de servir per poder construir una societat millor i un 
món millor. Tenim l’oportunitat de deixar enrere aquelles maneres de fer que ens han 
portat cap a una crisi climàtica, social i humanitària que ens obliga a canviar els 
nostres hàbits com a societat.  



 

 

Volem un país econòmicament pròsper, socialment just, ecològicament compromès i 
fraternalment acollidor. També és imprescindible millorar els serveis públics que han 
suportat el pes de la pandèmia i que van ser molt castigats per les retallades: sanitat, 
educació i serveis socials. Caldrà dotar-los dels recursos econòmics, logístics i 
personals suficients, per garantir la cohesió social. També haurem de re formular el 
sistema de residències i atenció a la dependència, molt vulnerable davant la 
pandèmia, per incorporar més control públic. Per assolir tots aquests reptes, davant els 
mesos que vindran, màxima responsabilitat i màxima col·laboració per part de tothom. 

Afrontar la pandèmia i les seves conseqüències és urgent, de màxima prioritat. Però 
aquesta urgència no ens pot fer oblidar altres temes també de gran importància. A 
Catalunya arrosseguem ja fa anys un conflicte de caràcter polític que cal afrontar 
l’abans possible per trobar una solució en el marc del diàleg i la negociació. Durant les 
darreres Diades les forces polítiques de la Roca hem expressat, de forma majoritària, 
el nostre suport perquè el govern de Catalunya i de l’Estat iniciïn un procés de 
negociació amb 3 objectius: reconèixer la naturalesa política del conflicte entre 
Catalunya i l’Estat, acabar amb la via judicial i de repressió contra els ideals 
republicans i el sentiment independentista, i consensuar un mecanisme democràtic 
perquè la ciutadania de Catalunya pugui escollir el seu futur lliurement i sense el risc 
de patir cap agressió, ja que el passat 1 d’octubre de 2017, ho va fer entre cops de 
porra per part dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. Posar lliurement un vot dins 
una urna mai, MAI, pot ser delicte. Mai. 

Malauradament després d’aquests anys encara no s’ha avançat, i en alguns aspectes 
s’ha retrocedit, pel que fa a la resolució d’aquest conflicte polític. No hi hagut avenços 
a nivell de la desjudicialització de les causes obertes i s’obren noves acusacions en el 
marc de la organització del referèndum de l’1 d’Octubre o de les protestes dels anys 
posteriors. És especialment dolorós que la fiscalia de l’estat hagi recorregut el tercer 
grau contra els presos polítics catalans, que determina una falta de voluntat als poders 
de l’estat en avançar cap a una superació del conflicte. Com tampoc ens oblidem de 
les persones que han hagut d’escollir la també injusta via de l’exili. 
 
Les forces polítiques de la Roca tornem a refermar que la millor via possible per 
avançar en la superació d’aquest conflicte és la via dialogada - mitjançant la 
negociació política – i amb solucions inclusives, que representin a la immensa majoria 
de la societat catalana. Del resultat d’aquesta negociació ha de sortir un mecanisme 
avalat i reconegut per tots els actors polítics, perquè la ciutadania de Catalunya pugui 
decidir el seu futur. La resta és allargar un conflicte estèril i contraproduent per tothom, 
per la societat catalana, però també per la societat espanyola. La societat catalana i 
els pobles d’Espanya ens mereixem un futur de convivència i cooperació entre iguals. 

La taula de diàleg negociada arran de la investidura de Pedro Sánchez pot ser una via 
per iniciar aquest procés de negociació, però fins ara només s’ha reunit un cop i no ha 
tingut resultats significatius. Hi ha d’haver un esforç per part de tothom perquè aquest 
mecanisme bilateral funcioni; si fins ara no ha estat possible cal posar tota la voluntat 
política perquè sigui un instrument útil a partir d’ara. La taula de diàleg és una 
oportunitat per reconèixer la naturalesa política del conflicte i poder parlar de tot, sense 
exclusions, on estat i Generalitat han d’aportar propostes per la resolució del conflicte. 
El resultat sorgit de la negociació haurà de ser referendat per la ciutadania de 
Catalunya. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Com ens ensenya la història, molts conflictes d’aquesta naturalesa, molt més 
dramàtics que el nostre en molts aspectes, han acabat en un procés de negociació i 
acord. Si ha estat possible a altres llocs, també ha de ser possible fer-ho aquí. Cal 
voluntat política i responsabilitat per part de tothom en avançar per vies raonables i 
negociades. 
 
Responsabilitat al Govern de Catalunya, que ha d’afrontar la negociació amb voluntat 
de buscar vies integradores que representin a la majoria de la societat catalana. Però 
sobretot, responsabilitat a l’estat, que ha d’aportar solucions per acabar amb la via 
repressiva i judicial i articular formes legals que permeti el retorn dels exiliats i les 
exiliades i la sortida de les preses i dels presos polítics l’abans possible. No serà 
possible la normalització de la vida política a Catalunya sense acabar primer amb la 
via punitiva dels poders de l’Estat. 
 
Avui, Diada Nacional de Catalunya, la millor contribució que podem fer les diferents 
forces polítiques és ajudar a fer possible el diàleg, les vies raonables i inclusives que 
permetin arribar a un acord per normalitzar la vida política a Catalunya: alliberament 
dels presos i preses polítics, retorn dels exiliats i exiliades i acord polític majoritari per 
decidir lliurement en nostre futur col·lectiu. Fem possible entre tots passar del conflicte 
a la solució. 
 
 
Visca la Roca, la Torreta i Santa Agnès! 
Visca Catalunya! 
 
 
 
La Roca del Vallès, 11 de setembre de 2020 
 
 
 
 


