La Lliga Democràtica proposa una coalició del catalanisme de tradició demòcratacristiana, liberal i socialdemòcrata per guanyar les properes eleccions al Parlament de
Catalunya.
El Comitè Executiu de la Lliga Democràtica, reunit el dijous 5 de novembre, ha valorat
molt positivament la reunió celebrada el passat 30 d’octubre amb el Partit dels
Socialistes de Catalunya, Units per Avançar i Lliures. La Lliga celebra la coincidència de
tots els partits presents en la trobada en el diagnòstic de la situació i en la necessitat de
donar un tomb a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Per a fer-ho possible la Lliga proposa la creació d’un front ampli en forma de coalició que
aplegui i mobilitzi tots aquells partits, col·lectiu i persones de tradició catalanista que no
es resignen a una nova victòria de l’independentisme a Catalunya i que creuen que el
canvi no només és desitjable sinó que és possible
La Lliga Democràtica defensa una fórmula articulada entorn un candidat que ha de
permetre eixamplar la base electoral mitjançant la visualització de les diferents
sensibilitats i evitar les contradiccions que resten a través d’un programa compartit
basat en quatre eixos fonamentals: 1) La reconstrucció econòmica i el suport a les
empreses i els autònoms afectats per les mesures de lluita contra la pandèmia; 2) El
rescat social a les persones mitjançant manteniment de l’estat de benestar i una
fiscalitat justa; 3) La reconciliació entre catalans mitjançant un acord al Parlament que
permeti avançar en una solució del conflicte polític a Catalunya basat en la lògica
consensual. 4) La regeneració de la vida política catalana i la recuperació del prestigi de
les seves institucions.
Amb el convenciment de què el canvi polític a Catalunya és possible si hi ha un oferta
política novedosa i engrescadora capaç de generar il·lusió articulada entorn un candidat
proposem la constitució d’una candidatura catalanista àmplia a les properes eleccions
que integri en coalició tant la tradició socialdemòcrata que representa el PSC com la
demòcrata-cristiana i liberal que representem la Lliga Democràtica i altres formacions.
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