
 

 

 

 

 
 

La Lliga Democràtica no concorrerà a les eleccions del 14 de febrer 

 

Un cop exhaurit el termini de presentació de candidatures per a les eleccions del 14 de 

febrer la Lliga Democràtica fa pública la  decisió del  seu Comitè Executiu de  no 

concórrer a dites les eleccions.   

 

Des del seu naixement la Lliga Democràtica ha aspirat a la creació d’una única força 

catalanista de centre, integrada per sensibilitats diverses,   capaç de donar veu als 

nombrosos catalans que actualment no se senten representats per cap partit. Tanmateix 

la negativa constant  d’alguns de les formacions d’aquest espai polític a construir 

conjuntament aquesta alternativa per pur tacticisme partidista malgrat les constants 

crides públiques a fer-ho,  el sectari rebuig per part d’algunes altres així com la 

fragmentació creixent d’aquest mateix espai  ens van portar a concentrar els esforços 

en la creació d’un front ampli en forma de coalició que aplegués i mobilitzés tots aquells 

partits, col·lectius i persones de tradició catalanista que no es resignessin a una nova 

victòria de l’independentisme a Catalunya i que creguessin que el canvi no només és 

desitjable sinó que era possible i que estaven descontents amb la gestió de la pandèmia.   

 

En aquesta perspectiva Lliga Democràtica  ha defensat,  com va anunciar al desembre,  

una fórmula articulada entorn un candidat que permetés la visualització de les diferents 

sensibilitats del catalanisme i que evités les contradiccions ideològiques que restessin a 

través d’un programa 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 permetés  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 aquest objectiu es van encetar converses amb el Partits del Socialistes de 

Catalunya,  l’únic partit que està  condicions de liderar el canvi polític, i el qual,  amb 

matisos, inicialment semblava voler optar per una fórmula compatible amb el nostre 

plantejament.  Finalment però,  a resultes del seu canvi d’orientació com a conseqüència 



de la cristal·lització de l’aposta per Salvador Illa com a candidat,  el PSC va acabar 

abandonant la seva proposta inicial i ens va plantejar la incorporació de persones 

procedents de la Lliga a les seves llistes però renunciant a la visualització de l’espai polític  

al que volem representar mitjançant una candidatura que anés més enllà de la marca 

socialista.  

 

Aquest plantejament resultava incompatible amb la voluntat de la Lliga Democràtica de 

contribuir a sumar i a eixamplar l’espai polític socialista i en aquestes condicions i  

malgrat les dificultats que en un futur proper pugui tenir el fet de no disposar de 

representació parlamentària però amb la ferma la voluntat de mantenir la Lliga com un 

projecte autònom al servei de Catalunya i no subordinat a tercers o a interessos 

particulars, el seu Comitè Executiu va decidir que el partit no concorreria a les eleccions 

en solitari ni integrat en cap altre candidatura,  sense perjudici, de què si les eleccions 

arriben a celebrar-se, pugui acabar donant suport individualment o col·lectiva a alguna 

candidatura.  

 

Mentrestant la Lliga seguirà treballant per construir una oferta centrista el màxim 

d’integradora i generosa possible que permeti superar l’escenari de confrontació i que 

contribueixi a un canvi de govern tot evitant el risc de què a Catalunya es reprodueixin 

fórmules de govern condicionades per forces d’esquerra radical.  

 

 

Barcelona, 11 de gener de 2021 


