Un govern
al costat
de la gent

Conferència de
Pere Aragonès
Dijous, 4 de març de 2021

1.

Bon vespre a totes i a tots. Als que ens seguiu a través de les diferents plataformes digitals i als que
ens acompanyeu presencialment en aquesta antiga fàbrica reconvertida en un espai de creació i
d’innovació que entrellaça el capital simbòlic de la nostra tradició industrial amb tota l’energia, vocació
i necessitat d’imaginar el futur.

2. Gràcies als representants dels agents socials i econòmics, de la societat civil i de les entitats socials
per acompanyar-nos. I gràcies, també, als companys i companyes d’altres formacions polítiques que
han volgut ser aquí aquest vespre.
3.

Gràcies per acompanyar-me i sobretot, gràcies per la predisposició a escoltar-me. Perquè sóc conscient
que vivim un moment de gran incertesa a tots els nivells. Incertesa davant la pandèmia i tot el
seu impacte a nivell sanitari, a nivell econòmic, a nivell social i també a nivell emocional. Però també
incertesa a nivell polític, a nivell democràtic, perquè fa massa mesos que arrosseguem una interinitat
i provisionalitat institucional que -sumada a la repressió- ens afebleix i amb tota sinceritat, no ens
podem permetre.

4. Per això crec que és essencial que tots i totes parlem clar. Que tots i totes ens escoltem. Que
contribuïm a transformar les incerteses en certeses i oferim la seguretat i la confiança que la
ciutadania necessita en un moment tan complicat com el que estem vivint.
Ho diré clar. De les negociacions n'ha de sortir un acord sòlid, honest i generós. Jo hi seguiré posant tot
de la meva part. Tot l'esforç, tota l’energia i tota la voluntat d'entesa.
5.

Tots i totes —absolutament tots i totes— hem de ser conscients del moment transcendental que vivim
com a societat, que vivim com a país. En els propers anys —i m’atreviria a dir que en els propers
mesos— ens hi juguem el futur de les properes generacions. Per això fem un pas endavant. Per
la necessitat de governar i superar aquest moment de crisi, i sobretot, per fer-ho impulsant el canvi i la
transformació que Catalunya necessita.

6. El moment és difícil. Dificilíssim. Però si fem política és precisament per oferir el millor de
nosaltres mateixos en moments com aquest. Situats on hem estat sempre. Al costat de la gent. I
actuant amb tota la vocació de servei públic per millorar la vida de la ciutadania i construir un futur
millor pels nostres fills i les nostres filles.
7.

Per això sento una gran responsabilitat. Una gran responsabilitat que afronto conscient de les
dificultats, però amb tota la determinació, energia i convenciment dels canvis i transformacions
que hem d’impulsar per sortir-nos-en tots i totes. Sense deixar a ningú —absolutament a ningú—
enrere.
Hem d’impulsar una nova generació republicana que afronti el repte de sacsejar el país. De moure’l. De
fer-lo avançar de nou. Una nova generació que ha de liderar el país amb tota l’energia i amb absoluta
voluntat de canvi.

8. No hem vingut a gestionar, hem vingut a transformar. Hem vingut a canviar inèrcies. Hem vingut a
fer política en majúscules. Hem vingut a transformar el país moguts per l’afany irrenunciable
de justícia i llibertat. I en bona part, tot això passa per treballar amb voluntat de sumar i situant a la
ciutadania, a les persones, al centre de totes i cadascuna de les decisions que prenem.
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I ho farem! I ho farem amb tota l'energia i legitimitat que ens dona la confiança de la ciutadania
mostrada a les urnes i que no podem malbaratar.
9.

La responsabilitat històrica és majúscula. Estem a punt d’obrir una legislatura que marcarà dècades.
Tenim a les nostres mans el futur del país i tots i totes hem d’estar a l’alçada.

10. Per això dediquem tants esforços i energies a construir un acord de govern ampli com no hem
deixat d’explicar durant la campanya electoral. Un govern que aglutini a totes aquelles formacions
polítiques que estan disposades a ajudar a superar les diferents crisis que vivim. Un govern que estic
convençut que és el millor pel país i que tots plegats hem de posar-hi altes dosis de generositat
per fer-lo possible.
No ens han de fer por les complexitats. Per això som aquí.
11. Perquè davant la situació actual, ningú que tingui una vocació realment transformadora, ningú
que tingui un projecte real pel futur del país, es pot inhibir. I per suposat, ni jo, ni Esquerra
Republicana, estem disposats a fer-ho. Per això fem un pas endavant i ens posem, un cop més, al servei
de la ciutadania de Catalunya. Fem un pas endavant per imaginar el futur, per construir el futur, i
per impulsar la transformació que Catalunya necessita.
12. S’ha parlat molt de les múltiples crisis que afecten al país. I són crisis ben reals, persistents i
profundes. Són crisis que s’encavalquen, que s’interrelacionen i que cal abordar des d’una perspectiva
global per respondre a la complexitat que les envolta.
13. La crisi sanitària segueix ben present. Ara fa un any, l’Hospital Clínic va detectar el primer cas de
covid-19 a Catalunya, i des d’aleshores no hem deixat de lluitar ni un instant per derrotar un virus
que s’ha emportat a més de 20.500 persones a Catalunya i que —malgrat cada vegada el tenim més
controlat— segueix sent una gran amenaça per les nostres vides.
14. Gràcies a l'experiència que anem guanyant dia a dia, i especialment gràcies a l'esforç del personal
sanitari, cada vegada superem les onades més ràpid, amb menys víctimes i amb unes mesures
restrictives més laxes. Però les dades actuals i l’arribada de noves variants de la covid-19 ens recorden
que tot i estar guanyant la batalla, no ens podem relaxar ni un instant davant d’un virus que ha
canviat les nostres vides i marcarà la forma de viure de moltes generacions.
15. Malgrat que cada dia estem més a prop de la immunitat de grup, la realitat és que encara queden
mesos de restriccions i de limitació de l’activitat social i econòmica. No seran tan severes com fins ara
i segurament ens podrem situar en un punt de major equilibri entre el binomi salut i economia. Però
és evident que hi haurà limitacions i que això dificulta la recuperació d’una crisi econòmica molt
profunda la qual, més enllà del que marquen indicadors com l’evolució del PIB, està tenint un impacte
enorme a nivell de destrucció d’empreses i llocs de treball.
16. Tenim més de mig milió d’aturats. Més de 150 mil llars de Catalunya tenen tots els membres a l’atur. I
l’atur juvenil ha augmentat encara més fins a nivells molt preocupants. Aquesta és la realitat que hi ha
darrere d’una crisi econòmica que està derivant en una crisi social immensa i que hem d’atendre de
forma urgent i sense cap mena de dilació perquè en el fons, ja partíem d’uns nivells de pobresa i de
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desigualtat inacceptables per qualsevol societat que es vol cohesionada, moderna i avançada. Aquesta
és la realitat que divideix Catalunya. I aquesta divisió és la que hem de combatre.
17. La covid-19 i la conseqüent crisi social i econòmica que ha provocat, ha desembocat també en una
crisi emocional, moltes vegades invisible, però present a totes les cases. Tots i totes portem un any
dificilíssim. Per molts, el 2020 és el pitjor any de les nostres vides. S’han perdut familiars i amics. S’han
perdut feines i tancat empreses. Hem perdut els nostres espais de sociabilitat. I portem un any sense
abraçar a les persones que més estimem.
18. Els nostres projectes de vida, els de tots i totes, en molts sentits, s’han aturat. I això fa molt i molt mal.
Sobretot a les generacions més joves que viuen amb angoxia, o apatia i desmotivació l’etapa més
vital de les seves vides perquè les dificultats del present fan que se’ls esborrin les expectatives de futur.
Necessitem regenerar l’esperança d’aquest país, del seu jovent.
19. Crisi sanitària, crisi econòmica, crisi social i crisi emocional. I a totes elles, hi hem de sumar la crisi
democràtica provocada per la incapacitat de l’Estat espanyol de donar una sortida política a la
voluntat majoritària del poble de Catalunya de decidir pacíficament, democràticament i lliurement el
futur polític del país.
20. Una crisi democràtica provocada per la judicialització permanent del conflicte i per la repressió
contra aquells que defensem el projecte de República catalana i que simplement, volem que el
conjunt de la ciutadania esculli mitjançant un referèndum d’autodeterminació quina és la millor via per
generar benestar i prosperitat per a tothom, per millorar la vida de tots i totes.
21. Mentre no es resolgui el conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya, la democràcia estarà en crisi.
I en aquesta crisi, avui hi hem de sumar l’amenaça que representa la irrupció de la ultradreta
desacomplexada al Parlament. La irrupció del neofranquisme de VOX que el PP i C’s han ajudat
a blanquejar i que hem d’aïllar i frenar com sigui per evitar que acabi de minar la salut d’un sistema
democràtic feble, enrocat i incapaç d’afrontar els conflictes inherents a tota societat comptant amb la
gent, partint de la ciutadania, que al cap i a la fi, és la raó de ser de tota democràcia.
22. Davant de totes aquestes crisis, ha arribat l’hora d’obrir una nova etapa. De reescriure el guió dels
últims anys a partir del que van expressar a les urnes el conjunt de catalans i catalanes el passat 14 de
febrer. De reescriure el guió a partir de la majoria inapel·lable d’esquerres i de progrés que hi ha al nou
Parlament. De reescriure el guió a partir de la majoria inapel·lable a favor l’amnistia i l’autodeterminació.
De reescriure el guió a partir de la majoria inapel·lable a favor de la República catalana.
23. Aquesta és la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya expressada a les urnes i el que ens
correspon a tots els que compartim aquestes idees és fer realitat aquesta voluntat a través d’un
govern ampli, fort, cohesionat, plural i amb una majoria parlamentària sòlida.
24. Hi ha una àmplia majoria parlamentària d’esquerres i progressista que vol una sortida de la crisi en clau
transformadora. Doncs fem-ho possible amb un govern que treballi de forma inequívoca pel bé
comú.
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25. Hi ha una àmplia majoria parlamentària que sap que la resolució del conflicte entre l’Estat espanyol
i Catalunya passa inevitablement per un referèndum i per la llibertat dels presos i els retorn dels
exiliats i les exiliades. Doncs fem-ho possible amb un govern que treballi de forma incansable per
l’amnistia i l’autodeterminació.
26. Hi ha una àmplia majoria —com mai abans— a favor de la independència de Catalunya. Doncs
fem-la possible amb un govern que sàpiga utilitzar la força que ens dona haver superat per
primera vegada la frontera del 50% de vots per avançar amb tota la fermesa cap a la República
catalana.
27. Ningú té majoria absoluta. Però sí que hi ha una voluntat majoritària a favor d’un govern liderat
per l’independentisme d’esquerres, liderat per Esquerra Republicana, que agafi el compromís de
transformar el país i d’iniciar d’una vegada per totes la fase de resolució del conflicte amb l’Estat.
28. Ningú té majoria absoluta. I això ens obliga a arribar a acords que beneficiïn al conjunt de la
ciutadania de Catalunya. Com vam saber fer amb l’acord de pressupostos de 2020. Centrant-nos en els
objectius compartits. Centrant-nos en els nostres denominadors comuns, que hi són, són molts, i que
en el fons, són la clau per superar el conjunt de crisis que avui frenen el país.
29. Si volem obrir una nova etapa, si no volem malmetre l’oportunitat històrica de fer la sacsejada
que el país necessita, tots i totes hem de sortir de la nostra zona de confort. No mirar tant
amb qui, sinó el què volem fer. I entendre que es pot fer molt més des del govern o implicant-se en
la governabilitat del país —malgrat això suposi acceptar contradiccions— que mantenir-se en la
comoditat de l’oposició.
30. Ens hi juguem massa per actuar a partir de càlculs electorals. Que ningú tingui la temptació de
jugar la carta de la repetició de les eleccions esperant treure un millor resultat. Perquè les
crisis no esperen. El moment és ara. I mentre ens obstinem en allò que ens diferencia, els problemes
s’agreugen.
31. Per això és l’hora d’obrir una nova etapa on avancem a partir dels grans consensos de país. On
avancem a partir d’aquells projectes que compartim i que junts, treballant en comú, i donant resposta a
la voluntat popular expressada a les urnes, tenim molta més força per fer-los possible.
32. Aquest és el nou govern republicà que vull construir. Aquesta és la raó de ser d’una nova Generalitat
republicana que ha de tenir uns principis bàsics clars i diàfans:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
g.

La visió progressista i d’esquerres.
L’acció innovadora i transformadora.
La vocació de servei públic.
La governança participativa i transparent.
El lideratge distribuït i honest.
L’impuls generacional.
La confiança amb el futur.
La capacitat de pensar en gran.
I el compromís amb la República catalana.
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33. La nova Generalitat republicana ha de ser un govern al costat de la gent, profundament
feminista, desacomplexadament ecologista i radicalment democràtic, amb totes les conseqüències que
això significa.
Hem de ser disruptius, imaginatius i innovadors. Trencant amb la continuïtat i dissenyant un govern
que no reprodueixi esquemes del passat que ja sabem els problemes que comporten i que
aposti per una estructura nova, moderna, adaptada als reptes del present i amb tota la voluntat
de projectar-nos cap al futur.
Hem de ser un govern 100% paritari a tots els nivells de responsabilitat política, perquè la convicció
feminista implica actuar en conseqüència. Per això vull una conselleria d’Igualtat i Feminismes. Per
actuar en conseqüència sempre i arreu.
Hem de ser un govern que trenqui amb la dinàmica de departaments estancs i s’enforteixi a partir
de la cooperació i el treball en equip. Perquè els reptes d’avui no es poden enfocar des d’un únic prisma
o perspectiva. Cal abordar-los des de múltiples angles per donar la millor resposta a la ciutadania.
Hem de ser un govern europeista i amb mentalitat global. Que acompanyi a Barcelona en la seva
relació amb les grans metròpolis. Que vulgui ser present en tots els debats europeus. I dir-hi la nostra.
En primera persona. Perquè els problemes de la Unió Europea són els nostres problemes i perquè
mirem i interpretem el món a través d’ella. Per això hi hem de poder ser. Perquè des de Catalunya, amb
tota la modèstia, de la mateixa manera que podem aprendre molt, també hi podem aportar molt.
I hem de ser un govern àgil i proper. Que governi amb la ciutadania i sobretot, que no li faci por
avaluar-se i retre comptes. Perquè aquesta és la millor forma d’avançar i progressar. Avaluar-nos.
Actuant amb la màxima transparència. I explicant les coses tal com són. Amb els seus encerts i els seus
errors.
Comunicant-ho tot amb la màxima agilitat i claredat. Fent-nos presents arreu, a tots els espais. Per
arribar a tothom. Comunicar-nos com a Govern d'acord amb els temps. Tot això és bàsic i essencial per
esdevenir un bon govern. Un govern modern i avançat que estigui al costat de la gent.
34. L’objectiu és canviar inèrcies, trencar amb l’«això sempre s’ha fet així», i construir de nou i iniciar una
etapa de transformació profunda del país des del minut u de la legislatura. Per això ens fixem l’objectiu
de respondre al conjunt de crisis que tenim al damunt amb quatre revolucions inajornables: la
social, la feminista, la verda i la democràtica.
Qui no vol aquest govern? A qui li fa por aquesta aposta de govern? No tinc cap dubte que aquest
govern genera pànic a aquells que volen que res canvïi. Perquè en el fons saben que un govern
encapçalat per Esquerra amb el suport de Junts, la CUP i En Comú - Podem és un govern capaç
de revitalitzar la força democràtica que el país va mostrar el 3 d’octubre de 2017.
35. Volem un govern ampli per fer possible quatre revolucions pacífiques i democràtiques però sobretot,
profundament transformadores. I fer-ho passa per tenir clar d’entrada les nostres prioritats i eixos de
treball. I aquí tenim quatre pilars fonamentals que desgranaré molt per sobre, però deixant clara la
força i la voluntat transformadora de la nova Generalitat republicana que volem posar en marxa,
que projectem avui per posar-la al servei del país.
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36. En primer lloc, i amb tota la urgència del moment, cal activar un pla de rescat social que garanteixi
que aquesta crisi no la paguin, un cop més, els més vulnerables. Un pla social que asseguri que
d’aquesta crisi no en sortim amb més desigualtat.
37. Per això aquest pla de rescat social inclourà mesures de xoc per lluitar contra la pobresa,
per afavorir l’ocupació i l’emancipació juvenil i per frenar d’una vegada per totes els
desnonaments.
38. Però alhora, el pla de rescat social ha d’atendre dimensions que fins ara han estat menystingudes i
que si realment volem ser transformadors, hem d’afrontar sense demora. I aquí és evident que cal
desenvolupar amb urgència un pla integral per a la salut emocional. És imprescindible. Perquè quan
parlem de reconstruir la vida després del sotrac de la pandèmia, també estem parlant de superar tot
l’esvoranc emocional provocat per la covid i les crisis que se n’han derivat.
39. No hi entraré en detall, perquè aquest no és l’objectiu de la conferència, però només a tall d’exemple de
tota l’ambició i vocació transformadora del govern que volem impulsar, el progrés social també passa
per posar fi als efectes de l’anomenada pobresa menstrual. Tothom ha de tenir accés a productes
d’higiene femenina. I la millor manera de garantir-ho és assegurant la seva gratuïtat. És de
justícia. És d’equitat. I és importantíssim per continuar trencant les arcaiques estructures masclistes
que encara imperen en molts àmbits de la nostra societat. Per mi és prioritari.
Aquest és només un petit exemple de les mesures innovadores i transformadores que hem de portar
a terme. I n’hi ha d’haver moltes més en l’àmbit ambiental, de l’emprenedoria, de defensa del treball
digne, de l’educació o de la protecció social, entre d’altres.
40. En segon lloc, tan important és superar les crisis que patim, com la forma com en sortim d’elles. En
altres paraules, com aprofitem els importants recursos que arribaran d’Europa destinats a fer
front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia com una autèntica palanca de
transformació.
41. Per això és bàsic el Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social, un pla amb l’objectiu
de reactivar el país impulsant els sectors estratègics de futur, els sectors que tenen més capacitat
de generar ocupació de qualitat, valor afegit i prosperitat pel conjunt de la societat. Que tenen més
capacitat de vertebrar i cohesionar el territori. Aquells sectors amb capacitat de lideratge i d’empènyer
la resta de l’economia productiva del país.
42. Estem parlant de l’economia per la vida, per tal de proveir als ciutadans de salut, cures, aliments,
educació, protecció social, habitatge i cultura;
43. Estem parlant de la digitalització de tots els àmbit de la societat, de l’estructura econòmica i
productiva fins a l’administració i els projectes d’iniciativa social, impulsant una transició digital cada
vegada més imprescindible i que ha d’arribar arreu, independentment de les comarques o de la
classe social;
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44. Estem parlant de la transició ecològica, convertint a Catalunya en un país líder en l'economia verda
a Europa i la Mediterrània, afrontant el canvi de model energètic i els efectes sobre com produïm,
distribuïm i consumim en la nostra societat.
45. I estem parlant de la societat del coneixement, perquè si no volem ser competitius a base de
salaris baixos ho hem de ser en innovació, recerca, patents.
46. Aquests són els principals sectors productius que s’han de beneficiar de la inversió que ha d’arribar
a través dels fons europeus beneficiant especialment a les petites i mitjanes empreses. Per això
crearem el Comissionat Next Generation. Per treure el màxim rendiment transformador dels
fons europeus.
Són molts i molts diners. Una inversió sense precedents que no podem desaprofitar. Perquè per
exemple, si no ho aprofitem per fer ara la transició energètica, veig molt difícil que la puguem
fer. I això seria terrible, realment terrible, pel canvi climàtic, per la preservació de la biodiversitat i
en el fons, per les nostres generacions més joves. Seria terrible i imperdonable.
Per això necessitem una Conselleria d’Acció Climàtica, i per això cal fer possible com sigui el
Pacte Nacional per a la Transició Ecològica. Perquè aquesta també és una crisi que fa massa
temps que tolerem, arribant a una situació límit que exigeix que no malgastem la darrera oportunitat
que tenim.
47. Però si volem reconstruir el país en clau transformadora, si realment volem impulsar una pla de
reconstrucció i transformació del país, és obvi i bàsic reforçar l’estat del benestar, reforçar
tot el sector públic. Si una cosa hem après de la pandèmia, és que quan tot trontolla, es fa més
imprescindible la força col·lectiva dels serveis públics. Del sistema sanitari, del sistema educatiu, del
sistema de protecció social... La força col·lectiva que atén a tothom, vingui d’on vingui i els 365 dies a
l’any.
I poso l’exemple de l’educació. Estem preparats per donar aquest impuls i encarar amb ambició
i determinació els reptes que té l’educació al nostre país a través d’una aposta clara i ferma per
l’equitat. Per això apostem per l’educació universal i fer gratuïta l’etapa de 0 a 3 anys. Perquè és
una de les millors formes de treballar per la igualtat d’oportunitats. Per això apostem per la plena
digitalització del sistema educatiu. Per fer arribar la innovació orientada a la millora arreu. I per
això seguirem compromesos en seguir lluitant contra la segregació escolar.
El mateix podem dir pel sistema de salut. Estem preparats per impulsar una aliança que defensi
el sistema públic de salut universal. Una aliança que ens ajudi a acabar amb l’infrafinançament
crònic que ens impedeix millorar encara més el servei que oferim a la ciutadania. Perquè avui ja
no podem posar més pedaços, no podem sostenir el sistema en base al compromís i la vocació
dels professionals. Calen canvis estructurals, començant per un finançament just per
sostenir amb garanties el sistema de salut públic. Un sistema de salut basat en tres pilars:
l’assistencial (a primària i hospitals i resta de centres sanitaris); la recerca; i la salut pública (en
sentit ampli, comunitari).
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I finalment, tota idea de progrés i de transformació no pot obviar la cultura. Perquè la cultura,
conjuntament amb l’educació, és la principal eina d’emancipació de la ciutadania que tenim. I per
això cal cuidar-la. El meu compromís és doblar-li el finançament. Doblar-li el pressupost al
llarg de la legislatura. No serà fàcil, però si entenem la cultura com un motor de transformació de
la societat, hem de fer aquesta aposta estratègica.
48. El tercer pilar de la nova Generalitat republicana és l’impuls d’un pacte antifeixista i en defensa
dels drets i les llibertats. Com ja vaig dir durant la nit electoral, VOX és una formació que cultiva
l’odi i és una amenaça en tota regla per la democràcia. Per això ens oposarem sempre al seu discurs.
Desmuntarem les seves mentides, una a una. I no descansarem fins a aconseguir apartar el seu
feixisme de les institucions i de la societat catalana.
D’entrada ja hem proposat que totes les formacions polítiques amb representació al Parlament
actuem de forma coordinada per evitar fer-li el joc. Sense demonitzar el seu electorat. Sense
contemporitzar amb les seves idees. Desemmascarant la seva retòrica. I denunciant el seu
autoritarisme, el seu masclisme, la seva intolerància i el seu racisme.
Però al marge d’això, la crisi de l’amenaça de l’extrema dreta també és combat construint. I per això
cal impulsar un Pacte Nacional per a la interculturalitat, l'antiracisme i l’antifeixisme. Perquè
combatre l’extrema dreta exigeix la màxima unitat de la societat. Exigeix el màxim rebuig d’unes
idees que són nocives per la convivència i la cohesió social. Que són nocives per la llibertat. Exigeix
el màxim rebuig d’unes idees que ja hem patit i que mai més volem que s’imposin.
49. Pla de rescat social, pla de reconstrucció i transformació social del país, pacte antifeixista, i
finalment, consens estratègic per a la República catalana.
I aquí la meva proposta, la proposta d’Esquerra Republicana, és clara. Per guanyar perquè es tracta
de guanyar, només hi ha un camí: ser encara més i estar més preparats.
L’independentisme ha de tornar a recuperar la iniciativa. I el fet d’haver superat per primera vegada
el 50% dels vots ens dona un força i una legitimitat que mai abans havíem tingut per fer-ho.
Hem de maximitzar els punts forts del 2017. La unitat estratègica, la complicitat infranquejable
entre ciutadania i govern, la capacitat d’empoderament popular.. I hem de minimitzar els punts
febles. El país en dues velocitats, l’ofensiva de l’Estat, l’absència de grans ajuntaments, la manca de
reconeixement internacional...
Hem de recuperar la iniciativa. Hem de construir un independentisme plural i transversal. Obert
i integrador. Que construeix el futur. I hem de situar l’amnistia i l’autodeterminació al centre de
l’agenda.
A les últimes eleccions vam fer història. Mai abans l’independentisme havia sumat un percentatge
de vot tan gran. I això vol dir que aquest país ha iniciat una nova etapa. Tenim una força immensa
per aconseguir l'amnistia i l’autodeterminació. Per aconseguir la llibertat de les preses i els presos
polítics i el retorn de les exiliades i els exiliats. Tenim una força immensa per aconseguir el
referèndum. Per fer-lo inevitable. Per això tampoc podem desaprofitar aquesta oportunitat històrica.
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50. Vaig acabant. Sóc conscient que no he parlat d’altres d’àmbits de gran importància. No he parlat
d’infraestructures, de mobilitat, d’indústria, d’agricultura, d’esports, de llengua. Hem parlat molt poc de
territori, de com garantim drets per a tothom, vinguin d’on vinguin. Hem parlat molt poc del paper de
Catalunya al món. He deixat molts temes al tinter en els quals també hi farem arribar la nova forma
de governança que volem impulsar. Perquè tots ells tenen una gran força transformadora que, com
espero poder desgranar en el discurs d’investidura, la nova Generalitat republicana sabrà aprofitar.
He procurat parlar amb molta claredat i amb tota la franquesa del món. No m’amago ni enganyo
a ningú. Aquesta intervenció és un al·legat del govern del 3 d’octubre. Del govern de les lluites
compartides. De la via àmplia que podem construir Esquerra, Junts, la CUP i En Comú - Podem. Un
impossible tan necessari pel país que hem d’aconseguir, com sigui, que sigui possible.
Som davant d’una oportunitat històrica. Com el 1931, aquest febrer s’ha obert un finestra d’oportunitat
que tots els que ens identifiquem amb la Generalitat republicana de Macià i de Companys no podem
permetre que es tanqui. Seria del tot temerari. Seria del tot irresponsable.
És el moment que la nova generació republicana faci un pas endavant. Que tots i totes, amb la nostra
pluralitat i diversitat d’idees, ens impliquem en la governabilitat del país. Perquè al cap i a la fi, tots
nosaltres fem política per construir un país millor. Per fer més fàcil la vida a la ciutadania.
Per això reitero aquesta crida a no desaprofitar l’oportunitat històrica d’impulsar la transformació que
el país necessita. Reitero la crida a no desaprofitar tota la força electoral que hem aconseguit per
impulsar l’amnistia i l’autodeterminació. I fer-ho sense demorar-nos.
El moment que vivim com país ens exigeix renunciar a jugar amb la incertesa i els càlculs electorals.
Ens exigeix abandonar vetos estèrils i avançar amb una voluntat sincera d’arribar a acords.
Aquest és el camí més últi pel país. Més útil per la ciutadania. I per això fem política. Per ajudar a la
gent. Aquesta ha de ser la raó de ser de la nova Generalitat republicana.
Una Generalitat moderna, dinàmica i emprenedora. Que pensa en gran. Que vol aprofitar tot el
potencial que tenim com a país. Que se situa sempre al costat de la gent. I que de ben segur que, amb
l’ajuda de totes i tots, aconseguirà construir un futur ple d’optimisme.
Aquest és el futur que imagino. Com a Pere Aragonès. Com a candidat d'Esquerra Republicana. Com
a futur president de la Generalitat que aspiro a ser. Ho donaré tot. Tota la intensitat. Tota la convicció
d'esquerres, republicana i independentista. Farem un equip enèrgic i cohesionat. El govern de la
transformació. El govern del pas ferm cap a la llibertat d'aquest país.
És el meu oferiment. I és el meu compromís.
Tracem conjuntament ja l'estratègia del govern sòlid i transformador que la ciutadania ens exigeix i
l'estratègia per Catalunya per la pròxima dècada. És l'hora de l'acord. No la desaprofitem.
Moltes gràcies.
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