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Benvolguts lectors, us adreço aquestes línies per a explicar-vos, de manera breu, què 

és Demòcrates de Catalunya. Val a dir que aquesta és la primera vegada que escric un 

article, així doncs, demanaré que disculpeu la possible falta d’estil. 

Bé, per començar cal explicar com es va iniciar Demòcrates de Catalunya. Per posar-

vos en context: qui us parla és un Jove Demòcrata que ve d’Unió Democràtica. Tots 

vosaltres sabreu que a Unió es va fer una consulta interna per determinar si aspiràvem 

a la independència o si, per contra, continuàvem amb el camí autonòmic. Després de la 

redacció d’una pregunta enrevessada i d’una dura campanya perquè el “sí” a la 

independència guanyés, el sector crític vam perdre la consulta, que va guanyar la 

direcció del partit. Però no va ser una derrota sense punts positius. Vam plantar cara a 

la direcció, havent obtingut un resultat molt ajustat, i no només això, sinó que, encara 

més importantment, ens vam organitzar. El col·lectiu resultant de tot aquest procés va 

ser “Hereus UDC 1931”. Veient els expedients interns que s’estaven obrint a les 

principals figures que hi pertanyien, juntament amb la percepció que els mecanismes 



del partit no funcionaven, vam decidir fer un pas més: el 12 de juliol de 2015, amb la 

sala Barts plena de gom a gom, vam fundar l’organització Demòcrates de Catalunya, 

que fa poc més d’un mes, aquest passat 7 de novembre,  va ser constituïda com a 

partit.  

 

El dia del Congrés Constituent va ser un dia ple d’alegria, la gent venia amb ganes de 

crear una nova eina per canviar aquest país. Es van votar els estatuts i el manifest 

fundacional. També va ser escollit el Comitè Demòcrata Nacional (CDN) format per 35 

persones votades directament pels congressistes. Així doncs, Demòcrates de Catalunya 

quedava plenament constituït i preparat per servir a Catalunya. Cal remarcar que 

Demòcrates va concórrer a les eleccions del 27S, que es van celebrar abans del congrés 

fundacional, dins de la coalició de Junts pel Sí i que va obtenir un diputat, l’Antoni 

Castellà i Clavé, que és també el portaveu del CDN que va obtenir més vots. 

Un cop passat el congrés fundacional ja podem explicar clarament qui som Demòcrates 

de Catalunya.  Som demòcrates compromesos amb la llibertat, la fraternitat, la justícia 

social i l’assoliment d’un Estat Català Independent. Per assolir tots aquests 

compromisos ens hem organitzat amb un finançament transparent i sense demanar 

préstecs als bancs: ens financem amb l’aportació generosa dels nostres voluntaris.  I 

alguns podreu pensar: “Voluntaris? Per què no militants? Quina és la diferència?”. Bé, 

la diferència és que els voluntaris no paguem una quota fixa i que com a voluntaris 

s’espera de nosaltres que col·laborem amb la vida política quan ho creguem necessari 

o quan el nostre temps ens ho permeti, sense lligams, generant així una relació 

totalment flexible entre el partit i els seus membres.  

Un altre punt a tenir en compte de la nostra manera d’organitzar-nos és el nostre 

sistema consultiu. Hi ha molts temes que creiem que no poden decidir uns pocs i que 

resolem mitjançant consultes via correu electrònic. Per posar-ne un exemple, en 

aquestes eleccions que ara vénen, les del “20D”, vam decidir entre tots presentar-nos 

conjuntament amb Convergència i Reagrupament per formar la coalició Democràcia i 

Llibertat. Però no només el sistema de decisions és obert, també ho és el sistema de 

candidatures. Tots els demòcrates ens podem presentar als càrrecs que vulguem 



presentant el nostre currículum i dedicant unes línies als nostres futurs votants. Així ho 

van fer aquells que es van presentar al Comitè Demòcrata Nacional i que ara en són 

part, després d’haver rebut la confiança dels voluntaris.  

Un altre punt característic de Demòcrates de Catalunya és la nostra organització local i 

regional. Els anomenats Espais Demòcrates estan encapçalats, quan és possible, per 

més d’un portaveu, canviant l’antic concepte de president local. Aquesta manera 

d’organitzar-se és la pròpia d’una estructura política no professional on no es carrega 

de feina una sola persona sinó que les tasques es reparteixen. A més, que cada espai 

estigui “dirigit” per més d’un portaveu aporta el concepte de consens en si mateix, 

cosa que evita confrontacions internes i que fa sentir partícip de les nostres polítiques 

un sector més ampli de voluntaris. 

Després de tota l’explicació organitzativa explicaré de la manera més plana possible 

quina és la nostra base ideològica. Per fer això em permetré el luxe de basar-me en el 

manifest fundacional de Joves Demòcrates, que va molt lligat amb el del partit, i del 

qual en sóc redactor. De fet, després de l’aprovació i inclusió de les esmenes 

presentades al text original, es pot dir que tots els Joves Demòcrates en som . 

Els demòcrates reconeixem la persona com a centre de progrés i principal beneficiari 

de les nostres polítiques, basant els nostres valors polítics en l’humanisme. Som una 

entitat nacionalista que  busca construir una societat més justa i lliure en el marc d’un 

futur Estat català independent.  Creiem que per a assolir aquest increment de llibertat 

i justícia ho hem de fer des de tres pilars fonamentals: país, família i feina. 

En primer lloc, els demòcrates dediquem tots els nostres esforços en assolir un estat 

propi sobirà per a Catalunya. Entenem que aquesta és la millor eina per  a poder dotar 

el nostre país d’estructures sòlides on s’asseguri el benestar de les famílies mitjançant 

l’exercici d’activitats professionals dignes. 

Respecte a la nostra cultura i la nostra llengua,  lluitem per a què aquesta es preservi 

com a un tresor transmissor de valors així  com a eix integrador per als nouvinguts. I 

no només estem compromesos amb la defensa de la llengua i cultura catalanes, sinó 

també amb les altres sensibilitats del territori com és l’aranès i la seva cultura, 



defensant-ne el seu dret a l’autodeterminació tant com ho fem per a Catalunya. 

Aquest punt sobre l’Aran no està especificat en el manifest de Demòcrates però sí en 

el dels Joves Demòcrates, que som la veu jove del partit. 

Entenem també que hem de defensar la nostra terra, no només pel que fa a la cultura i 

la llengua, si no per la terra en si mateixa. Hem de fer de Catalunya un país sostenible i 

respectuós amb el medi ambient, lluitant per deixar a les futures generacions un país 

amb més recursos, que no són propis, sinó que són una herència que hem rebut i que 

hem d’administrar correctament. 

En segon lloc, reconeixem la família en totes les seves formes com a pilar fonamental 

de qualsevol societat i , per tant, també de la nostra.  Treballem perquè pugui exercir 

els drets i deures que se li’n deriven. La família és el principal òrgan transmissor de 

valors, creixement  personal i punt de suport. Per tot això, defensem la llibertat 

d’educació dels pares i l’accés a una feina digna, que doten la família d’una pròpia 

autonomia. 

Per últim, entenem Catalunya com un país treballador des del seu origen i per això 

situem la cultura de l’esforç com a valor fonamental per a l’avenç de la societat.  Així 

doncs, creiem que el treball és la millor manera de dignificar la persona i per tant, 

volem fomentar polítiques actives d’ocupació i fugir de polítiques  socials que es basin 

en la cultura del subsidi indefinit.  Volem que les persones que desitgen treballar ho 

puguin fer i creiem que entre tots ho podrem fer possible. 

Si algú de vosaltres, lectors, vol fer seu aquest missatge, l’animo a fer-se voluntari i a 

lluitar per fer de Catalunya un país millor. 

 


