Diàleg, negociació i pacte
La democràcia és una forma d’entendre la vida, és el respecte a totes les idees que busquen,
des de perspectives ben diferents, el progrés i el benestar del país. Creiem que és un
plantejament molt perillós la divisió dels catalans en meitats irreconciliables per raons de
llengua, origen o plantejament polític.
El PSC ens estimem més treballar per trobar una solució que resulti prou satisfactòria per
una majoria més àmplia que el 50%, és a dir: un autogovern català més potent, un millor
finançament i un Estat que reconegui ser plurinacional, pluricultural i plurilingüe, en resum,
el PSC vol una Espanya Federal. No és una solució senzilla, és complexa i té grans dificultats.
Però creiem que és molt millor perquè no posa en risc la unitat civil del poble català.
Els partits independentistes, en canvi, pretenen en un sol dia liquidar les institucions
catalanes democràtiques i l’Estatut pel qual tanta gent va lluitar. Pretenen legitimar un
referèndum unilateral, il·legal, i sense cap garantia, i amb el resultat portar-nos a una
aventura de resultat desastrós socialment i econòmicament.
Aquesta aventura ja ha fet que moltes empreses traslladin la seva seu social i fiscal a una
altra part de l’Estat Espanyol. També ens asseguraven que la Unió Europea recolzaria
completament la independència catalana, i hem vist que és rotundament fals. Després de
tantes mentides i mitges veritats, encara podem confiar en aquest Govern?
Ens tatxen d’anti-demòcrates, però això no va de democràcia, va d’independència. Perquè
la democràcia comença per respectar els drets de l’oposició, els drets que alguns han
decidit vulnerar de forma temerària i irresponsable.
Als socialistes de Mollet del Vallès no ens trobaran en una guerra de banderes. De moment
el PSOE ja ha aconseguit el compromís del PP de treballar en una nova reforma
constitucional. Volem resoldre els problemes de la gent, i això només passarà per el diàleg,
la negociació i el pacte.

