El Comitè Executiu de la Lliga Democràtica reunit a Barcelona el 30 de novembre ha
avaluat les recents converses mantingudes amb el PSC, Units per Avançar i Lliures per a
explorar la possibilitat de constituir una plataforma electoral àmplia i transversal de cara
a les properes eleccions al Parlament de Catalunya de 14 de febrer de 2021.
Assumint l’excepcionalitat del moment i la inajornable necessitat d’un canvi de rumb
en la política catalana la Lliga Democràtica veu amb bons ulls l’articulació d’una entesa
electoral del PSC amb el catalanisme de centre amb l’objectiu de bastir un proposta més
àmplia del que actualment representa el PSC, amb vocació majoritària i de govern i
capaç de mobilitzar, més enllà de l’espai socialista, tant els electors descontents amb la
pèssima gestió de la pandèmia per part de l’independentisme com el votants decebuts
per la manca d’iniciativa política per part del principal partit de l’oposició. Entenem que
aquesta fórmula permetria visualitzar l’existència d’una alternativa de govern així com
la complementarietat que aporta el catalanisme de centre a un projecte ja consolidat
com és el del PSC, sense perjudici de la incorporació a les llistes electorals de persones
procedents de les altres sensibilitats del catalanisme.
La Lliga Democràtica considera que la proposta política d’aquesta plataforma s’hauria
d’articular entorn un programa de mínims basat en quatre eixos: la reconstrucció
econòmica, el rescat social, la reconciliació entre catalans i el bon govern que ha de fer
possible la regeneració institucional i la recuperació del prestigi de la Generalitat.
Alhora, assumint que la complementarietat que aporta el catalanisme de centre al PSC
implica també l’existència de diferències en algunes matèries no contingudes en el
programa, la Lliga proposa l’establiment d’un protocol que reconegui, arribat el cas,
llibertat de vot en determinades matèries.
En la mateixa reunió es va acordar fer pública la designació de la presidenta del partit,
Astrid Barrio, com a candidata a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Aquest designi es va acordar en l’assemblea celebrada el 12 de novembre, com també
la delegació en el Comitè Executiu del partit com a òrgan responsable de la participació
de la Lliga en la propera campanya electoral.
Barcelona, 1 de desembre de 2020

