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1. Bon dia. Agrair la convocatòria.  
 

2. En relació a la darrera reunió que vàrem celebrar, la principal novetat amb 
què ens trobem és la finalització dels treballs preparatoris de la futura Llei 
de consultes. Una llei que ha de permetre el protagonisme de la ciutadania 
en les decisions que afecten la vida social i política del país i que ha de 
possibilitar l’exercici del dret a decidir en relació al futur nacional de 
Catalunya. Hem de valorar com un valor de la futura Llei de consultes 
l’ampli suport polític que l’avala en aquests moments, una traducció clara 
del consens real existent al país en relació al valor de la democràcia i la 
participació, com a elements determinants en la resolució dels conflictes 
de tot tipus que es donen a Catalunya, i que ha de garantir que el dret a 
decidir no sigui una aposta conjuntural sinó la fórmula que permet que la 
ciutadania sigui protagonista de la construcció nacional i social de 
Catalunya, abastant les diferents facetes de la vida ciutadana i 
l’organització social del país. 
 

3. Com hem dit en d’altres ocasions, la unitat política i la unitat social són 
elements imprescindibles per abordar el futur nacional de Catalunya. Això 
ha passat en l’elaboració de la Llei de consultes i ens ha d’encoratjar com 
a Pacte Nacional a seguir treballant per eixamplar al màxim els espais 
d’unitat, base necessària per fer avançar l’exercici real del dret a decidir. 
 

4. Pel que fa als treballs propis que es van realitzant en les diferents esferes 
del Pacte i la seva projecció mediàtica, volem insistir en la necessitat que 
es reflecteixi al màxim la pluralitat de la societat catalana, la diversitat 
social, econòmica i política del país. El grup en nom del qual parlo, 
conformat per diverses organitzacions sindicals i la Unió de Pagesos, 
representa realitats que a vegades no acabem de sentir-nos prou 
representats. Moltes vegades hi ha un espai del territori, del país, que 
resta invisible. Sota el discurs dominant, en excés urbà i metropolità, 
creiem que el món agrari no queda prou reflectit. No podem obviar que 
juga un paper clau a l’hora de garantir la cohesió i l’equilibri del territori i 
vetllar pel manteniment d’espais naturals que, d’altra manera desertitzats 
i estèrils, serien insostenibles i no contribuirien al manteniment del 
paisatge i el medi ambient. Aquest espai en què la Unió de Pagesos hi 



treballa, des de la seva funció social d’organitzar el món de la pagesia i del 
treball al camp, fóra important que se sentís prou representat en les 
tasques que al voltant del Pacte Nacional projecten una Catalunya 
d’equilibri territorial i de compromís mediambiental.  
  

5. Passa la mateixa cosa amb el món del treball, dels homes i dones 
treballadores, en actiu o en situació de desocupació, que les organitzacions 
sindicals representem. Moltes vegades no veiem prou reflectits els seus 
interessos i les seves preocupacions. Constatem un cert biaix en relació a 
la posició dels representants de la propietat empresarial, com si s’obviés el 
paper dels treballadors i treballadores, clau en els processos de creació de 
riquesa i protagonistes necessaris dels processos d’innovació i 
modernització. Massa vegades sentim parlar de propostes de futur de país 
sense trobar-hi reflectida la contribució equilibrada de l’experiència 
acumulada i de la capacitat de proposta de les organitzacions sindicals de 
Catalunya, altament representatives i arrelades entre el conjunt de 
treballadors i treballadores. 
 

6. Considerem, com ja hem manifestat en d’altres ocasions, que el procés 
cap a l’exercici del dret a decidir ens ha de servir també per aprofundir en 
la radicalitat democràtica com a element organitzador de la convivència. 
Per això creiem que, més enllà de l’instrument de la consulta, cal el màxim 
impuls al diàleg social i la promoció d’espais de participació, de concertació 
social i negociació col·lectiva, que donin major contingut democràtic a 
l’organització social i política del país. El dret a decidir està ací per quedar-
se i no per limitar-se exclusivament a servir de desllorigador d’un model 
territorial de l’estat espanyol avui esgotat, és també una forma d’entendre 
el funcionament d’una societat que es vol més democràtica i participativa i 
que ha de posar en valor les diferents formes d’articular la societat i 
afavorir la participació i la representació d’interessos.  
 

7. Com hem vingut reclamant de fa temps, i amb la voluntat també 
d’eixamplar la majoria social del procés pel dret a decidir, necessitem, 
també, donar resposta a les reivindicacions de les classes populars del 
nostre país. Si volem un major suport al Procés necessitem que s’albiri un 
futur millor, però no des la il·lusió en un demà incert sinó des de la 
construcció d’un present just. Per això, conscients que els alts nivells de 
pobresa i desigualtat instal.lats al país són un fre al desenvolupament i 
una injustícia social, cal revisar tot allò que ens ha dut a aquesta situació i 
cal obrir vies per recuperar els drets que aquests anys s’han perdut, 
conseqüència d’una determinada gestió de la crisi.  
 
 
 
 



8. És en aquest sentit que, també, volem alertar que mantenir les polítiques 
de retallades, a més d’allunyar importants sectors socials, posa en perill 
les bases materials i les infraestructures de construcció nacional futura que 
puguem decidir. Desmuntar serveis, privatitzar infraestructures, reduir 
personal, és la base per un futur de mercantilització de la vida social i 
d’individualització de les relacions socials que suposaria una renúncia a la 
sobirania de les institucions d’autogovern del país, ja que no disposarà de 
cap instrument de regulació social i de redistribució. 
 

9. En qualsevol cas mantenim el compromís i la voluntat en fer avançar el 
procés del dret a decidir i la necessitat de mantenir i reforçar, si és 
possible al màxim la unitat política i social, que permeti el seu exercici 
real.  
 

10. Conscients que els propers mesos són decisius per gestionar els acords 
que hem anat prenent i que s’obriran vies de diàleg i negociació, que hi 
haurà pressions i tensions, creiem que es necessari dotar del màxim 
protagonisme institucional el lideratge d’aquest procés i anar adequant les 
estratègies a l’evolució de la realitat. En quest sentit creiem que fora 
oportú que el Pacte Nacional es doti d’una Comissió permanent, que pugui 
estar integrada per les forces polítiques parlamentàries que donen suport 
al procés i per representants dels diferents sectors socials, que representin 
la diversitat i el pluralisme de la societat catalana, i ens permetin un 
lideratge col·lectiu en aquesta fase de procés.  

  


