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Butlletí de Reagrupament Independentista

Especial
pacte amb
el PDeCAT

Reagrupament i el PDeCAT renoven
el conveni de col·laboració

En motiu del nou conveni
de col·laboració entre
Reagrupament i el Partit
Demòcrata (PDeCAT),
hem volgut fer una edició
especial de La Veu on
trobareu un article de la
Coordinadora General del
PDeCAT, Marta Pascal i del
President de Reagrupament,
Josep Sort.
El conveni es va signar
el passat 15 de maig a la
seu del PDeCAT del carrer
Provença de Barcelona i

inclou, entre altres mesures,
la incorporació de membres
de Reagrupament al comitè
de campanya pel Sí al
referèndum i al Comitè
Nacional i Consell Nacional
del partit. De fet el mateix
Josep Sort ha estat nomenat
coordinador de voluntaris en
la campanya del Sí que ha
començat aquest 1 de juny.
Durant l’acte de signatura,
Marta Pascal va assenyalar
que “l’objectiu d’aquest
conveni és seguir estrenyent
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llaços de col·laboració amb
Reagrupament i treballar
junts per eixamplar la base
social del Sí i del nou país”.
Per la seva banda, Josep
Sort va apuntar que aquest
acord “és fonamental i
hauria de ser un exemple
per a totes les formacions
independentistes perquè
unim esforços de cara
a aconseguir l’objectiu
fonamental que és guanyar
el referèndum i proclamar la
independència”.
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Guanyar la nostra independència!
En la lluita per la
independència, el poble
català ha anat generant
organitzacions polítiques,
cíviques, associacions,
plataformes, que han teixit
un moviment popular que,
des de les darreries del
segle XIX, ha anat bastint
espais d’autogovern, d’autoorganització, guanyats pam
a pam a un Estat que sempre
ens ha volgut sotmesos i
subordinats.
Ha estat un procés dur,
amb molts de sacrificis,
però victoriós i engrescador.
Catalanitat i modernitat
s’han donat la mà i continuen
de forma inseparable. La
Catalanitat és la fórmula per
trencar amb la subordinació
provinciana i messella a
Espanya. La modernitat ha
potenciat la catalanitat i ha
fet que, a diferència d’altres
nacions que no s’hi van afegir,
avui Catalunya es trobi a la
seva immediata accessió a la
Independència.
Catalunya és la seva gent i
les interaccions entre els seus
individus i les organitzacions
que aquests creen. Unes
organitzacions que, a manca
d’un Estat propi, han sorgit de
la societat civil, de la cultura
popular, de les iniciatives
individuals, col·lectives,
territorials, de persones que
comparteixen empenta,
voluntat de transformació, de
servei, d’ambicions, desitjos,
necessitats, urgències, i ho han
fet sense obeir ningú, sense
respondre a cap ordre, perquè
no hi havia ningú que ordenés.
Durant segles, Catalunya

s’ha fet a ella mateixa. La
seva memòria històrica, no
esborrada per dècades de
repressió, actuava d’ariet per
recuperar el poder públic,
la República catalana, que
en el seu moment ens va ser
arrabassada per la força de
les armes. Provincianisme,
Regionalisme, Autonomisme,
van ser fórmules polítiques
per les quals el poble català
va apostar de forma massiva
i sincera, però que el pas dels
anys, i sobretot l’actuació de
l’Estat espanyol, va demostrar
que no responien a les
necessitats materials i morals
peremptòries.
L’independentisme, ja
present des dels inicis del
catalanisme, com a opció
política, va anar creixent,
lentament, però sense pausa,
com a resposta alternativa
global. Els seus militants i
activistes, durant molts anys,
van patir la resposta repressiva
de l’Estat, però tot i així,
l’opció es va multiplicar, fins
que, ja entrat el segle XXI, ha
acabat esdevenint el projecte
polític amb més suport dels
catalans i les catalanes. Avui en
dia, ens plau veure com s’ha
estructurat una transversalitat
independentista clarament
majoritària a Catalunya,
formada per activistes de tota
la vida, i per sectors que havien
apostat abans pel regionalisme,
l’autonomisme, o per fórmules
federalistes més o menys
complexes, que han demostrat
la seva ineficàcia per la simple
raó que a Espanya, ningú no
vol ser federal. Sectors, doncs,
que s’han cansat d’estendre

la mà o de parar la galta, de
rebre l’insult, el menyspreu,
de la no acceptació per part de
l’Estat, del pluralisme cultural,
lingüístic i que van arribar a la
conclusió que per ser espanyols
de primera, s’ha de deixar de
ser català.
Com a nou President de
Reagrupament, em sento
orgullós de la història, curta
però densa, que aquesta
associació ha protagonitzat.
Independentisme i
transversalitat, així com
transparència i regeneració han
estat els nostres referents. Ens
plau veure com cada cop hi ha
més catalans que s’acosten a
aquests referents. I per això,
ara que ho tenim a tocar, cal
deixar-s’hi la pell, fer els darrers
esforços i aconseguir una fita
històrica: la recuperació de la
nostra sobirania, de la nostra
independència, per organitzar
un futur lliure als nostres
ciutadans.
Cridem tothom a participarhi, amb grandesa, generositat
i complicitat, deixant enrere
les actituds obstruccionistes,
i fixar-nos només en allò que
ens permetrà decidir amb
llibertat. Contra aquells que
volen governar Catalunya
sense passar per les urnes,
perquè la consideren més un
objecte que un subjecte, no
ens quedem a casa, sortim al
carrer, a la xarxa, arreu per
promoure i difondre la nostra
llibertat. Guanyar la nostra
Independència!
Josep Sort

President de
Reagrupament
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El partit per fer el millor país

El juliol 2016 naixia el Partit
Demòcrata, una força política
que veu de la millor tradició
del catalanisme i que s’ha
creat per respondre a les noves
demandes de la ciutadania i
per afrontar els nous reptes
de la Catalunya del segle XXI.
Les fórmules tradicionals
de partits polítics estan
caducades i calen noves idees i
noves maneres de fer i actuar.
Un partit central i obert a
les idees i a la reflexió, com
ho és la societat catalana. On
el contrast d’idees, el pacte i
l’acord són un valor. Un partit
per seguir fent bona política
des de la responsabilitat i al
servei de les persones.
Un partit amb una nova
cultura política, que té en la
democràcia interna i externa
l’instrument de participació i
transformació de la societat.
Un partit que respon als
principis de transparència,
retiment de comptes,
participació, meritocràcia i
cultura de l’esforç.
Un partit que escolta

i interpreta els motius
que s’amaguen darrera
la desconfiança de bona
part de la ciutadania que
reclama canvis, de totes
aquelles persones que es
senten invisibles mentre
el món es transforma i
no disposen d’eines per
adaptar-se a la globalització
i l’automatització, a la
degradació del medi ambient i
a la crisi de les institucions.
Des del nostre partit hem
d’oferir propostes a la societat
que generin expectatives d’un
futur millor basades en el
progrés (econòmic i de qualitat
de vida), la igualtat (territorial
i social) i la sostenibilitat (de
l’estat del benestar i del medi
ambient).
Ens contraposem a aquells
que es limiten a donar titulars,
que aviven el populisme i la
confrontació, i que trenquen
qualsevol possibilitat de diàleg
generant grups enfrontats
i trencant el lligam entre
institucions i societat tornantles antagòniques.

Situem el ciutadà al
centre del debat polític,
corresponsabilitzantlo i informant-lo sense
paternalismes, proveint-lo
d’oportunitats i oferint-li
propostes atractives, però
sobretot realistes.
Som, en definitiva, la
centralitat política. Un
projecte ampli que té un
cercle col·laboratiu nodrit
des de diferents àmbits de
la societat, per tal de ser el
punt de trobada d’aquells
qui defensem la llibertat, la
prosperitat, la justícia social,
la sostenibilitat i el dret a la
construcció d’un nou estat.
Reagrupament és una peça
fonamental d’aquest cercle
col·laboratiu que és el Partit
Demòcrata. Un partit que
aposta per fer el millor país
i per fer possible que els
catalans visquin en
llibertat.

Marta Pascal

Coordinadora general
del PDeCAT
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Col·labora amb
Reagrupament
Necessitem la teva ajuda, també
econòmica, per fer una campanya
el més intensa possible. Ara és
el moment de fer-ho, quan si no?
Tenim una oportunitat excepcional
per fer una Catalunya Lliure.
Reagrupament està preparant
un seguit d’activitats i iniciatives
d’agitació i mobilització que
necessiten finançament i suport.
Saps que no et fallarem, que
farem el que prometem, per això
et demanem que col•laboris amb
nosaltres, que facis una aportació
econòmica ajustada a les teva
disponibilitat, a partir de 5 euros
i fins un màxim de 10.000. Per
modesta que sigui ens ajudaràs i
t’ajudaràs. Fa temps que seguim
dempeus, però només podrem
descansar quan la feina estigui
enllestida. I ens queda un petit,
però decisiu pas.

Ingressa la teva aportació
econòmica al compte
ES05 2100 3031 8322 0060 4441,
fes-hi constar el teu nom,
per fer possible que tal dia,
faci un any

Reagrupament

