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1- EL CONTEXT POLÍTIC EN EL QUE NEIX LLIURES
La Catalunya d'avui es troba immersa en una profunda crisi d'on cal
sortir tan aviat com sigui possible. La situació ve caracteritzada per quasi
cinc anys d'un procés que, malgrat els diversos i contradictoris tombs
donats pels governants de Catalunya, ha perseguit la independència com
a prioritari objectiu de l’acció de govern. S'han emprat tàctiques variades
per aconseguir-ho, sense poder dir que el resultat hagi estat exitós. Cinc
anys de “procés” que contemplen un notable decantament d'una part de
la ciutadania vers l'ideal separatista, un important estancament de l'acció
de govern i un progressiu desplaçament del debat i de les forces polítiques
cap a l'esquerre.

Sens dubte el país viu, des de fa mesos, hores decisives i està davant
d'un escenari excepcional on destaca:

1. Una societat dividida molt polaritzada entorn la hipotètica ruptura
entre Catalunya i Espanya;

2. Per causa de l’anterior: una progressiva pèrdua d’influència i
presència política del catalanisme i preeminència indiscutible de les
orientacions ideològiques i els valors de l’esquerra clàssica i
immobilista.
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3. Irrupció, amb força, de nous partits, tant a la dreta com a
l’esquerra de l’espectre polític amb una nova fornada de dirigents i
militants desconnectats de les pràctiques polítiques del catalanisme
hegemònic dels darrers trenta anys.

4. Creixent indignació popular com a producte dels nombrosos
casos de corrupció política i una escenificació agre del divorci polític i
social de la ciutadania amb bona part de l’estament dirigent.

5. Una important precarització i fragilitat d’àmplies capes de la població
afectades per la crisi i les disrupcions socials, que han cercat solucions
de ruptura.

6. La manca de resposta política per part de les institucions de
l’Estat.

Els fets polítics següents, esdevinguts des de l’aprovació de l’Estatut el 2006 fins
ara, han anat consolidant un debat polític a Catalunya mediatitzat per un
independentisme sense sortida i un unionisme immobilista:

a) La rotunda oposició dels partits polítics majoritaris espanyols a l'Estatut
del 2006.
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b) La sentència del Tribunal Constitucional del 2010 invalidant nombrosos
preceptes de l'Estatut.

c) Les mobilitzacions populars iniciades en el 2010 amb una efectiva
repercussió en el debat col·lectiu.

d) La impossibilitat d’una autentica negociació del Pacte Fiscal amb el Govern
espanyol.

e) Las eleccions del novembre del 2012 iniciant els profunds canvis que
s`han anat produint en el mapa polític català.

f) Un enrarit clima polític marcat per les acusacions i les imputacions contra
alguns dirigents polítics catalans.

g) La convocatòria de la consulta del 9N en el 2014 desautoritzada pel
Tribunal Constitucional però amb implicació important de la ciutadania.

h) Les eleccions del 2015 convocades amb caràcter de plebiscit, que derrotat,
no va ésser admesa pels convocants, amb la constitució d’un govern
depenent d’una forca política radicalitzada que està generant alts costos
polítics.

i) Els judicis pel 9N i les conseqüents inhabilitacions i multes.
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Conseqüentment
mediatitzada pel

durant

tots

aquests

anys,

Catalunya

ha

viscut

debat independentista/unionista i el Procés. Això ha

generat un entossudit estancament de les polítiques i un previsible i constant
desplaçament d'aquestes cap a la radicalització, que han generat un Govern
submís a la CUP i a les seves accions i tàctiques polítiques que ha tractat d'anar
molt lluny per arribar enlloc.

La situació a dalt descrita de la política catalana és la que avui fa necessitat de
la creació d'un partit polític, Lliures, que capgiri l'actual escenari polític. Es
tracta de promoure i enfortir un nou partit que vulgui ajudar a garantir la
consolidació dels avenços polítics produïts durant els darrers anys de democràcia
i al mateix temps impulsar la Catalunya de qualitat i lliure del segle XXI.

Els seus pilars s’assenten en l’Estat de Dret, la democràcia i la divisió efectiva
dels poders. Vetllant per a la defensa de les llibertats polítiques, econòmiques i
socials de cadascú on la persona i la recerca de la seva pròpia felicitat ha d'ésser
el primer motor social i econòmic, en detriment de l'asfixiant intervencionisme
estatista.

Un nou partit que integri als ciutadans catalans de pensament liberal i humanista,
amb qualsevol dels seus matisos ideològics. En síntesi, tot

pensament i acció

que compatibilitzi la defensa d’una societat del benestar menys intervencionista
i de les llibertats individuals. Ha d'ésser la casa del que cregui conciliable la
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impostergable moderació fiscal amb l’execució de polítiques socials no
generalitzables
Sense la creació lliure i sostinguda de riquesa, no hi ha distribució possible. La
desigualtat i la pobresa s'han de combatre des d’una societat pròspera. L'Estat
ha de promoure la protecció bàsicament per a tots aquells que no poder seguir
per ells mateixos i viuen en condicions adverses.

Una de les més letals conseqüències del Procés ha estat que l'espai del centre
polític, on tradicionalment una gran part dels liberals, demòcrata cristians i
socialdemòcrates, han compartit un pensament polític moderat pel que fa a la
qüestió nacional, avui està orfe. Hi ha un electorat potencial que reclama i
exigeix aquest tipus de política. Polítiques pròpies del catalanisme ferm, del
liberalisme renovador i que avui no troben cap tipus de referència en la política
del Govern ni en dels partits.

La Conferència Preliminar de Lliures va demanar, explícitament, la
fundació d'un partit catalanista, europeista, liberal i humanista. El seu
plantejament ve d'una mena d'entendre el país i la relació amb l'Estat espanyol i
europeu posant en el centre de la política la prosperitat i felicitat dels ciutadans
i les mesures que garanteixin la llibertat i l'ordre.

Lliures té, a partir d'ara, la finalitat d’aplegar, iniciatives compromeses des del
punt de vista polític i que vulguin crear una eina política pel futur de Catalunya.
Ho farà respectant la llei i dialogant amb els seus amics i adversaris polítics.
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Proposant un estil propi clarament innovador on els joves siguin els protagonistes
fonamentals.
Això vol ser Lliures. Així és Lliures

2 QUÉ DEFENSEM

2.1

Drets i Estat de Dret

La vida, la llibertat i la propietat privada són drets inalienables de les persones i
no estan sotmesos a cap principi o ideal superior.

Els drets civils han de protegir i garantir els drets individuals en el marc de la
legislació. Aquests inclouen la garantia de la seguretat de les persones i la seva
integritat; el respecte a la seva dignitat; el dret a la recerca de la pròpia felicitat;
el dret a la intimitat; la igualtat davant la llei i la lluita contra qualsevol tipus de
discriminació; la llibertat de pensament, d’expressió i de premsa; la lliure
participació política i el dret de sufragi; la llibertat de circulació i el dret d'asil; el
dret de reunió, manifestació i d’associació; i la llibertat religiosa i de consciència;
així com la responsabilitat social i la defensa del sosteniment del medi ambient.

L’estat de dret, el principi de legalitat i la separació de poders són els fonaments
institucionals bàsics per a garantir els drets de les persones. Més enllà del seu
reconeixement normatiu, és necessari vetllar per a la seva implantació efectiva.
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El principi de legalitat inclou el sotmetiment a l’imperi de la llei i l’observança de
les garanties processals: el refús de qualsevol tipus de detenció il·legal i l’efectiva
aplicació de la habeas corpus; el dret a un judici just i a assistència, representació
i defensa lletrada; la presumpció d’innocència; la irretroactivitat de les lleis
sancionadores; i la proporcionalitat de les penes. Tot en el marc d’una efectiva
modernització de la justícia i amb una

operativa judicial ràpida per evitar

perjudicis personals.

2.2

La democràcia representativa

La democràcia representativa en el context de l’estat de dret i el respecte a
les minories ha de constituir l’eix vertebrador del procés legislatiu i l’acció de
govern al servei dels ciutadans. Els mecanismes de democràcia directa poden
esdevenir complementaris quan es fa necessari conèixer la posició dels ciutadans
sobre una proposta concreta. Lliures declara la imperiosa necessitat d’un nou
sistema electoral a Catalunya millorant la representació i enfortint la
proporcionalitat.

2.3

El catalanisme i l’europeisme

Prioritzem i defensem la identitat de Catalunya, construïda sobre la llengua, la
cultura, la història i les institucions que li son pròpies i especialment sobre la
voluntat de catalanitat.

10

Europa és, per a nosaltres, un projecte fonamentat en els drets i deures
individuals i la llibertat de moviment de les persones i els capitals. Creiem que és
des de la cessió de competències estatals en benefici de la unitat política que
resultarà possible assolir una societat capaç de donar resposta als reptes de tota
mena als que, indefectiblement, estem abocats, i especialment els derivats de la
globalització i dels reptes ecològics, tecnològics i demogràfics del món. Defensem
una política que des de Catalunya participi activament en l’assoliment d’aquestes
fites.

2.4 Crear la riquesa primer, per a distribuir-la després

Considerem el principi de lliure mercat l’únic ordre social i econòmic compatible
amb les llibertats individuals i amb el progrés moral i material de les persones,
atès que contribueix de forma decisiva a la creació de riquesa, a la pluralitat i
diversitat de coneixements, a la innovació, a la generació de llocs de treball, i a
la reducció sostenible de la pobresa.

3 QUÉ ENS PROPOSEM ELS LLIURES

3.1

Un marc institucional que promogui la responsabilitat individual
i la lliure competència

Proposem la reducció de les traves administratives i burocràtiques referents a
l’activitat comercial i empresarial, el mercat laboral, el finançament i a la inversió
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i la lliure circulació de persones i mercaderies, a l’objecte d’estimular el
creixement econòmic. La racionalitat, l’eficiència i la subsidiarietat en relació al
sector privat, han d’impregnar l’actitud de les administracions publiques.

Les persones físiques i jurídiques han d’assumir la responsabilitat de les seves
accions, perquè creiem que, des d’una perspectiva humanista, és la persona la
que, a través del seu esforç, responsabilitat i capacitat de superació, està en
condicions de fer aquelles aportacions que millor convenen als interessos de la
societat en el seu conjunt.

3.2

La defensa activa de la propietat privada, la seguretat jurídica

Les institucions públiques han de protegir, a través de la legislació i dels
instruments que li son propis, el dret a la integritat personal i a la propietat
privada.

3.3

La llibertat educativa

La formació constitueix l’element clau de la realització personal, la capacitat
d’exercir els seus drets, i per poder decidir en llibertat. Defensem un model en
què l’educació es vegi garantida, tant des dels centres públics com des dels
privats o concertats. L’eradicació del fracàs escolar ha de constituir una prioritat.
Promovem la llibertat dels pares a l’hora d’escollir l’educació dels fills, com de les
escoles, que han de poder definir de forma autònoma una gran part del seu
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programa educatiu. També creiem que l’estat ha d’afavorir la transparència i la
competència entre els resultats dels diferents centres i models educatius així com
potenciar programes o iniciatives que premiïn l’excel·lència dels millors alumnes
i centres.

3.4 Una administració pública i transparent i eficient al servei dels
catalans

Per a servir eficaçment els ciutadans i evitar arbitrarietats en l’ús del poder públic,
i front als reiterats fracassos de les reformes dutes a terme fins ara, és
fonamental comptar amb una administració reduïda, basada en el mèrit i
l’eficiència, transparent i simple, que sigui fàcilment accessible pels ciutadans i
que eviti redundàncies i duplicitats. Així mateix, és necessari el funcionament
efectiu de mecanismes o agències independents que controlin l’actuació pública
i vetllin per la seva transparència.

3.5 Polítiques de salut i acció social

Constatem que les actuals polítiques socials son ineficients pel nivell de despesa
i els resultats obtinguts. Creiem, per tant, que s’ha d’avençar en la igualtat
d’oportunitats i entenem que l’estat ha de vetllar, pel benestar i la dignitat
d’aquelles persones que, per raó de la seva edat, manca de recursos,
discapacitats o limitacions de qualsevol mena, no poden desenvolupar-se de
manera independent.
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En matèria de Salut, considerem necessària la coexistència i col·laboració dels
actors públics i privats, a l’objecte d’optimitzar tant els recursos disponibles com
la imprescindible política d’investigació i recerca que vingui a garantir el paper
capdavanter de la sanitat catalana.

3.6 El motor de l’economia, la moderació fiscal i la subsidiarietat

En línia amb el desenvolupament de les llibertats individuals i el progrés econòmic
i social, ens manifestem a favor d’un sistema fiscal moderat, simple i estable que
reconegui els principis de la proporcionalitat i eviti la doble imposició. Els impostos
han de ser suficients per a finançar els programes de despesa pública. Ens
declarem contraris a qualsevol mesura que incrementi la càrrega fiscal dels
ciutadans, ja actualment massa elevada. Reconeixem la necessitat de reduir el
deute públic de les administracions perquè suposa una forta càrrega per a les
generacions futures i redueix les possibilitats d’inversió per a finalitats
empresarials i productives. Entenem que aquestes mesures contribuiran a reduir
de manera significativa els actuals percentatges d’economia submergida, una de
les causes principals del deute públic.

El motor econòmic de la societat ha de ser la iniciativa privada. Apostem per un
estat que redueixi progressivament la seva intervenció en els fluxos econòmics,
també en el proveïment de serveis. Creiem, per tant, que la seva intervenció ha
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de ser subsidiària de les accions i iniciatives particulars. Exceptuant en la
seguretat, la justícia i els òrgans democràtics de representació.

3.7 La defensa de les institucions catalanes, la seva llengua i la seva
cultura

La llengua catalana, eix vertebrador de la nostra cultura i instrument fonamental
d’integració social, ha de ser objecte d’especial priorització i foment en l’àmbit de
l’administració, la cultura, l’educació i els mitjans de comunicació.

3.8 Cura activa del nostre entorn

Defensem un marc que contempli solucions eficients i que involucri les instàncies
públiques i privades en la implementació d’accions eficaces per la preservació de
l’equilibri ecològic, des d’una visió adreçada a garantir la seguretat mediambiental
de les generacions futures, mitjançant el nostre compromís en el suport al
desenvolupament sostenible segons l’Agenda 2030 del NNUU.

4 COM HO VOLEM FER
4.1

Lliure mercat, iniciativa privada i administració

Per a potenciar el lliure mercat és necessari posar fi a la intervenció exercida en
excés per l’estat, l’eliminació dels monopolis públics i privats, fomentar la
competència. Proposem, a més, una reforma de l’Administració Pública que
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redueixi de manera sensible la seva dimensió actual. Ens manifestem, per tant,
contraris al control de preus o salaris, en el ben entès que aquests han de resultar
en tot cas suficients per l’assoliment d’una existència digna.

Per reforçar en la iniciativa privada com a motor de la societat, i per tant reduir
la intervenció de l’Estat com a proveïdor de serveis, cal que aquella deixi de ser
complementaria d’aquesta i assoleixi un rol estratègic capaç de garantir la
continuïtat en la prestació de serveis d’un alt nivell de qualitat, dins d’un marc de
sostenibilitat econòmica i pressupostaria.

Per assolir una administració eficaç, cal l’aplicació efectiva de codis de bones
pràctiques orientades al servei dels ciutadans.

4.2 Baixar els impostos, combatre el frau fiscal i crear ocupació. Un nou
contracte social

L’aplicació de polítiques de moderació fiscal i la gestió equilibrada de les finances
públiques, estaran orientades a la reducció del dèficit i mantindran correlació amb
la creació de llocs de treball i l’aplicació de polítiques salarials que tendeixen a
millorar la capacitat adquisitiva real. És en aquest sentit que proposem:
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-

Un nou marc regulador laboral orientat per la flexibilitat i
seguretat.

-

La participació dels treballadors en el progrés i rendes
globals generades de la empresa.

-

La implantació d’un Codi de Bones Pràctiques retributives
amb polítiques de responsabilitat social.

-

La lluita eficient contra el frau fiscal

-

Millores conduents a l’estabilització del crèdit bancari i a
reforça el finançament alternatiu i de mercats.

-

Progressiva reducció de les cotitzacions socials d’empresa
i treballadors

-

Progressiva reducció de l'IRPF a totes les rendes,
especialment les més baixes.

-

Especial

priorització

per

la

innovació,

millores

de

productivitat i la formació continua i desenvolupament del
talent dels treballadors

4.3 Ajut a tots els que no poden seguir

Manifestem el nostre compromís d’ajut a les persones dependents amb polítiques
integradores que facin possible l’accés de tothom a la vida laboral, facilitant la
màxima autonomia personal. És en aquest sentit que promovem el compromís
del sector privat i, si s’escau, de les instàncies publiques. Considerem
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imprescindible, a aquest efecte, el paper de la família com a instrument de
cohesió i que mereix una especial protecció.

4.4 Un nou marc normatiu garant de la plena llibertat educativa. Tres
llengües a l’escola

Promovem un pacte nacional per l’elaboració d’un marc normatiu que garanteixi
la llibertat educativa, en base a les següents premisses:

•

Disminució del fracàs escolar

•

Eliminar les disfuncions del sistema educatiu

•

Millorar l’adaptació dels continguts a les perspectives de les
competències necessàries per accedir al mercat laboral

•

Implantació de plans de desenvolupament del talent

•

Implantació del xec escolar.

Cal implementar una política lingüística que contempli la presència efectiva a
l’escola de tres llengües vehiculars.

4.5 Proposta de superació de l’actual situació política a Catalunya.
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Proposem una sortida a la present situació a través d’un convocatòria d'eleccions
anticipades al Parlament, amb l’objectiu de generar una nova correlació de forces
escollides democràticament, amb una majoria decidida a:

-

Negociar amb el Govern de l’Estat i a través de les reformes necessàries
aprofundir en el nostre autogovern, assolint un pacte de plena
coresponsabilitat fiscal i per a convertir en competències pròpies
exclusives aquelles vinculades al fet diferencial de Catalunya.

-

Recuperar una acció política centrada, allunyada de la confrontació i del
immobilisme i orientada a contribuir al progrés i llibertats.
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5 UNA CRIDA ALS NOSTRES CONCIUTADANS

LLIURES és un partit polític català quina ideologia s’inspira en el liberalisme i
l’humanisme, dues tradicions de pensament basades en la defensa de les
llibertats de les persones i en l’exercici del seus drets. Entenem que el liberalisme
i l’humanisme conformen els fonaments sobre els quals s’ha erigit el progrés
econòmic, científic i cultural de la nostra civilització. És per això que creiem en
una economia de lliure mercat i la igualtat d’oportunitats com a eines eficaces de
progrés econòmic i social, dins el marc de l’Estat de Dret. Els nostres principis
s’inscriuen en la tradició del catalanisme polític i la defensa de l’autogovern de
Catalunya i les seves institucions, des d’una clara voluntat d’afirmació nacional i
en el marc d’una Europa progressivament unida.

LLIURES neix amb un ferm propòsit: ser un instrument útil per ajudar a
sortir de l'atzucac en el que Catalunya es troba immersa des del 2012. No només
és necessari: és possible. I ho serà, si aconseguim connectar en el que pensen i
senten una gran part dels nostres conciutadans.

Un per un estem sols. Junts som una gernació. La política contemporània, com
ha quedat a bastament demostrat arreu, necessita de l'impuls decidit i lliure d'uns
quants però es irrealitzable sense la participació activa i generosa de molts.
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Aquestes son les senyes d'identitat pròpies dels catalans de totes les èpoques,
però més enllà dels pensaments, dels sentiments i de les esperances, cal la
política com a expressió noble i activitat eficaç dels ciutadans lliures.

Pensem, que aquesta ponència política, dóna resposta a bona part d'aquests
anhels. Tot quedarà en res si Lliures no pot comptar amb el suport ferm,
determinant i entusiasta d'una part significativa del poble català.

No son temps per a la resignació. Arribar l'hora de lliurar una il·lusionant i intensa
batalla política amb la convicció de que les nostres idees explicades i aplicades
amb intel·ligència i generositat ens conduiran a la victòria. Lliures vol ésser eina
i la bandera del millor futur dels nostres ciutadans.
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