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INSTRUCCIONS PER AL DEBAT DE LA PROPOSTA DE BASES 
FUNDACIONALS: 
 
 
1. El debat de la proposta de bases fundacionals tindrà lloc el dia 9 de juliol en 

Comissió durant el Congrés fundacional, el que significa que no s’organitzen 
debats previs. Abans del debat en Comissió, en Plenari es presentarà la 
proposta de bases fundacionals per part d’Artur Mas, el president del partit 
que impulsa la creació de la nova formació política. 
 

2. No es poden fer arribar aportacions ni esmenes prèvies al Congrés 
fundacional, doncs tractant-se d’un Congrés fundacional no existeix una 
direcció amb potestat per validar ni transaccionar les aportacions 
efectuades. 
 

3. Les bases fundacionals proposades tenen la voluntat de ser la carta de 
presentació del nou partit davant la societat. 
 
En aquest sentit, 
 
3.1. El document proposat és fruit de les conclusions majoritàries sorgides 

del procés participatiu intern dut a terme durant quatre mesos en el 
qual han participat més de 10.000 persones, per tant, no és possible 
la presentació d’un text alternatiu que alteri la totalitat del contingut i 
esperit. 
 

3.2. El debat de la proposta, en lloc de fer-se en els termes que 
habitualment es feia en les ponències, es farà per conceptes. 

 
El text s’haurà dividit en diferents blocs i dins de cada bloc es 
debatran els conceptes que hi són inclosos. 

 
- Les persones participants en el debat podran prendre la paraula, si 

així ho desitgen, per exposar el seu posicionament respecte el 
concepte sotmès a debat. 

- Es podrà sotmetre a votació la inclusió, supressió o modificació 
d’un concepte. 

- Es busca un debat àgil i d’idees. 
 

3.3. La coordinació del treball del document fundacional serà a càrrec  de 
l’equip de persones que han treballat la proposta de bases 
fundacionals i l’ordenació del debat d’una part de la Mesa del 
Congrés. 

 
3.4. El document de treball que s’ha enviat en format electrònic serà lliurat 

en format paper a l’arribada al Congrés. 
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PROPOSTA DE BASES FUNDACIONALS: 
 
 
 
Convergència Democràtica de Catalunya, juntament amb altres persones i 
altres formacions, impulsa la creació d’un nou partit polític al servei de la gent 
de Catalunya. Aquest partit polític treballarà per aconseguir els objectius de 
plenitud nacional, justícia social i progrés econòmic que han de fer de 
Catalunya un país referent al món. Aspirem a convertir Catalunya en el millor 
país per a viure el somni europeu de pau, prosperitat, benestar, felicitat i 
llibertat. Aquest nou partit que impulsa Convergència sorgeix després de mesos 
de dinàmica interna de debat durant els quals milers de persones se'ns han 
acostat. Aquest moment fundacional vol ser un nou començament, l’inici d'un 
projecte que es faci gran, que abraci la col·lectivitat catalana, amb ganes de ser 
encara més útils per a Catalunya i la seva gent.  

 
 

I. D'ON VENIM: UN PARTIT PER A RECONSTRUIR UN PAÍS 
 
Catalunya és una nació europea mil·lenària i, al llarg de la història, els catalans 
i catalanes hem estat defensors de la democràcia, del diàleg, del pacte i de les 
llibertats individuals i col·lectives, una actitud que ens ha comportat no pocs 
problemes, causats des de plantejaments intolerants i sovint totalitaris.  
 
Fidels a aquesta manera de ser i de fer, des de la recuperació de la 
democràcia, Convergència ha estat un partit que ha sumat gent molt diversa en 
la voluntat de reconstrucció nacional del nostre país. Gent de diversos orígens, 
cultures i llengües, de diverses posicions econòmiques i socials, han cregut en 
Convergència al llarg dels anys. Aquesta confiança ha estat conseqüència de la 
bona feina que s’ha fet des de Convergència.  
 
Perquè darrere les idees i les polítiques concretes del nostre partit, hi ha hagut 
sempre la preocupació diària per Catalunya i la seva gent; la voluntat de fer 
realitat les aspiracions d’amplis sectors de la societat catalana; el treball de 
milers i milers de persones per fer fort un partit que representés les qualitats 
que ens han permès sobreviure com a poble fins ara: la iniciativa, la 
responsabilitat, el compromís, el treball, la creativitat, la modernitat, la cohesió 
social i la convivència i, naturalment, l’estima al país. Entre tots, hem format un 
col·lectiu que ha estat imprescindible per a fer una Catalunya millor, més 
pròspera, més justa, més culta, més cívica i més lliure. 
 
 
II. ON SOM: L’HORA DE CATALUNYA 
 
Tanmateix, la història no s'atura. Les societats canvien, les relacions 
econòmiques evolucionen i, també les aspiracions polítiques i les necessitats 
socials. Som dins de la Unió Europea, el nostre món és global i digital, les 
societats ja no són blocs ideològics estancs i la mobilitat humana redissenya el 
caràcter dels pobles. Aquests canvis profunds també tenen conseqüències en 
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la manera de fer política i, en allò que els ciutadans i ciutadanes esperem de la 
política.  
 
Catalunya viu i experimenta amb intensitat aquests canvis i en protagonitza un 
de nou: la voluntat de decidir el seu futur com a nació, per vies cíviques i de 
radicalitat democràtica. Efectivament, el catalanisme polític ha passat de 
l'autonomisme al sobiranisme de forma majoritària.  
 
Ara, un cop assolida, en gran part, la recuperació del nostre sentiment col·lectiu 
com a poble, ha arribat l’hora que Catalunya decideixi per si mateixa quin camí 
vol seguir. Som una nació i, per tant, dipositaris del dret d’autodeterminació. En 
aquests 40 anys hem vist com altres pobles europeus han exercit aquest dret i 
avui, per sobre de les amenaces i dels vetos, són països democràtics, nacions 
lliures entre les nacions lliures del món. Ara és l’hora de Catalunya: hi tenim tot 
el dret.  
  
Sabent que el nostre país té totes les potencialitats per a ser un lloc millor, més 
just i més pròsper per viure, una part important dels catalans i catalanes 
considera que la creació d'un Estat independent és l'instrument necessari per a 
construir el país que volem. L’Estat català ha de néixer de la voluntat 
majoritària de la ciutadania favorable a la sobirania del nostre país. Tenim 
l’oportunitat única i el repte excepcional d’imaginar i construir un nou país que 
disposi de les mateixes eines d'Estat que els països del nostre entorn europeu.  
 
 
III. ON ANEM: EL PAÍS QUE IMAGINEM I QUE VOLEM CONSTRUIR 
 
Per història, pels reptes del present i sobretot per projecte de futur, ens 
correspon decidir a totes i cadascuna de les persones que formem Catalunya 
com volem organitzar políticament el país que imaginem i que volem construir.  
 
III-I És una Catalunya amb una democràcia d’autèntica qualitat, més propera 
als ciutadans i ciutadanes, amb mecanismes de representació que augmentin 
el lligam entre representants i ciutadania. Una democràcia també participativa, 
que apoderi la ciutadania amb nous instruments de participació. Apostem per 
una concepció ètica de la política i per un deure d'exemplaritat dels càrrecs 
públics. 
 
III-II És una Catalunya inclusiva, per a tothom. Garant del pluralisme, 
bel·ligerant contra qualsevol tipus d'intolerància i de discriminació sobre idees, 
creences, religió, gènere i orientació sexual. En definitiva, una Catalunya que 
respecti i representi tota la multiplicitat de formes d'entendre la vida que 
configuren la nostra societat. 
 
III-III És una nació catalana amb Estat propi. Un Estat independent, amb la 
mateixa sobirania que les nacions de la Unió Europea, que es doti d'una 
Constitució que garanteixi drets i protegeixi el compliment dels deures. 
 
III-IV És una Catalunya que vol i pot contribuir a construir una Europa millor. 
Des de la seva identitat i arrels mediterrànies, Catalunya ha de contribuir a fer 
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realitat el somni d'una Europa federal de nacions lliures, amb una unió política 
fruit d’uns ideals i de valors comuns. Volem ser un Estat membre de la Unió 
Europea, de la zona euro i de les principals organitzacions internacionals. 
 
III-V És una Catalunya econòmicament pròspera i dinàmica, creadora 
d’ocupació i generadora de salaris dignes. Un país que respecti i promogui la 
iniciativa particular com a base del seu progrés social i del seu estat del 
benestar, i que la faci compatible amb uns poders públics que garanteixin drets 
i deures. Un país en el qual un excés de regulació no ofegui la iniciativa 
individual i que estigui dotat d'una política fiscal justa i equitativa, incentivadora 
de l’activitat econòmica i base de l’estat del benestar i de la igualtat 
d’oportunitats. Una economia catalana oberta al món, de mentalitat innovadora 
i exportadora, captadora d'inversió productiva i promotora d'intercanvis turístics 
i comercials, hiperconnectada amb Europa i amb el món, amb infraestructures i 
equipaments que garanteixin la solidaritat i la igualtat d'oportunitats territorials. 
Una economia sostenible, compatible amb el seu entorn, compromesa amb la 
lluita contra el canvi climàtic i que tracta la seva riquesa natural com un valor i 
un llegat a les futures generacions.  
 
III-VI És un país socialment just i equitatiu. Un estat del benestar com els més 
avançats d’Europa, que sigui sostenible com a millor garantia de la seva 
pervivència i de la seva utilitat. Un país solidari, a escala local i global, que lluiti 
contra els abusos i les desigualtats i que sigui sensible a les necessitats i als 
drets de les persones més vulnerables. Volem una societat amb pobresa zero, 
amb persones compromeses, socialment actives i solidàries. 
 
III-VII És un país on la igualtat d'oportunitats sigui la base d’una societat més 
justa. Un país on el sistema educatiu, el sistema de salut i la protecció i acció 
social siguin els fonaments que sustentin una igualtat real d'oportunitats. Un 
país que sigui capaç de crear oportunitats de feina i d'oferir salaris i pensions 
dignes a tothom. L'educació ha de ser l'element vertebrador de la societat. Una 
educació excel·lent de cicle vital, que formi les persones al llarg de tota la vida i 
que les apoderi amb el coneixement i formació. Una educació creadora i 
acollidora de coneixement i de talent, que aposti per un sistema universitari i de 
recerca avançat i obert. Una educació fonamentada sobre bons mestres i 
professors, oberta al canvi i a la innovació i, estimuladora de les capacitats de 
totes les persones. 
 
III-VIII És un país amb una cultura viva. La cultura entesa com a paret mestra 
de l'estat del benestar. Un país que fomenti i estimuli el mecenatge com a part 
necessària del finançament cultural, que entengui la producció cultural com a 
base del progrés econòmic i social, que defensi i promogui el català com a 
llengua pròpia, útil i atractiva i com a patrimoni compartit amb el domini cultural 
i  lingüístic d’altres territoris de parla catalana. Un país que defensi i promogui 
el castellà com a patrimoni comú de bona part de la població catalana i com a 
patrimoni compartit amb la resta de pobles hispano parlants. Un país que 
garanteixi els drets lingüístics dels seus habitants i que aposti clarament pel 
coneixement de llengües estrangeres com a element principal de la seva 
vocació de presència al món.  
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III-IX És un país amb un model social que millora i s'enriqueix amb 
la col·laboració pública-privada. Un model que estimuli aquesta col·laboració en 
l'àmbit econòmic, social, sanitari, educatiu, cultural i esportiu i que vegi en la 
iniciativa de la societat i del teixit associatiu, una font de riquesa, de bones 
pràctiques, d'eficàcia i de modernitat. 
 
III-X És un país amb unes administracions modernes, properes, àgils i 
austeres, facilitadores de la iniciativa particular i obertes a la innovació i al 
canvi. Unes administracions que qualifiquin i formin els servidors/es públics que 
hi treballen i que siguin prou fortes per a complir amb la seva missió 
transcendent de servei públic i alhora prou lleugeres per no entorpir 
innecessàriament el normal funcionament de la iniciativa de la població. Unes 
administracions interconnectades, digitals i garants de bons serveis públics.  
 
En resum, imaginem i volem construir una Catalunya on som i serem. Som 
ciutadans i ciutadanes units en un projecte comú, que construïm un país on 
poder dur a terme els nostres ideals de llibertat i de justícia. I serem un país on 
els valors més humanistes de pau, llibertat, justícia, progrés i tolerància ens 
convertiran en referent a Europa i al món. 
 
 
IV. COM HI ANEM: UN NOU PARTIT PER A CONSTRUIR UN ESTAT 
 
Creiem que aquest nou país que imaginem i volem construir requereix un nou 
partit que, recollint els millors actius de l’ahir i de l’avui, ajudi a construir la 
Catalunya rica, justa i plena del demà.  
 
NP* és un partit polític demòcrata, catalanista, sobiranista, europeista i 
humanista que reivindica el progrés de Catalunya i de la seva gent. 
  
Som un partit transversal, format per persones de diversos orígens, idees i 
creences. Naixem des de la societat per a tota la societat, més preocupats per 
les persones que presoners de les doctrines, allunyat de plantejaments 
dogmàtics, de prejudicis o d’extrems ideològics del passat que pretenen tenir 
respostes per a tot.  
 
Som un partit obert, permeable i flexible, capaç d'adaptar-se als canvis 
constants i ràpids que defineixen les societats modernes i avançades com la 
catalana. 
  
Som un partit que representa la centralitat social. Tenim vocació de representar 
a la majoria de la societat catalana i, per tant, de ser decisius en els moments 
històrics del nostre país. NP neix com un partit amb mentalitat de govern i per 
tant amb vocació de transformar la realitat per la via dels fets.  
 
Som un partit amb un funcionament intern plenament democràtic, on els 
associats  participen en la decisió dels plantejaments ideològics i en l'elecció 
dels candidats/dates interns i externs. La meritocràcia n’és l’element nuclear i 
ens dotem d’un règim d'incompatibilitats de càrrecs i de limitació de mandats. 
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Som un partit que té somnis, ideals i projectes i que alhora és realista i explica 
els problemes amb tota la seva complexitat. Defugim les solucions irreals que 
no arreglen els problemes. Pensem que els projectes s'aconsegueixen cada dia 
amb accions i decisions concretes. Busquem més l’efecte que l’efectisme, 
l’acció més que la inacció, el fer el bé més que no el quedar bé.   
 
Per poder dur a terme les seves funcions, NP es finança amb un sistema mixt 
d’aportacions públiques vinculades a resultats electorals i aportacions dels 
associats i donacions de particulars. Totes elles han de ser sotmeses a la 
màxima transparència i control.   
 
En resum, NP és un  partit que neix al segle XXI, pensat per al segle XXI, fruit 
de l’experiència política de més de quatre dècades, amb l’objectiu d’aconseguir 
convertir Catalunya  en un Estat de la Unió Europea i amb el  propòsit de dirigir 
el futur Estat amb vocació de centralitat política i d’esperit social, liberal i 
humanista.  
 
Un partit que neix per a viure el somni europeu a Catalunya: un somni de pau, 
de llibertat, de justícia, de democràcia de qualitat, de drets fonamentals de les 
persones, de prosperitat, d’inclusió social i de solidaritat entre pobles i nacions.  
 
 
 
 
 
 
 
*NP es refereix a “Nou Partit”. 


