
 Barcelona, 24 de setembre de 2013 

 

Benvolgut/da, 

 

M’adreço a tu amb la voluntat de sumar i pensant en el millor per Catalunya i els catalans. Com bé saps, 

estem vivint un moment polític d’especial transcendència, el debat independentista ha passat a ser la única 

ocupació i preocupació del Govern de Catalunya, que hi dedica no només temps sinó recursos públics. 

Al marge del posicionament que tenim cada partit i les declaracions que fem als mitjans de comunicació, vull 

compartir una reflexió que va més enllà del dia a dia i dels cicles polítics. El moment actual ens ha posat a  

tots en una situació clau. No només ens estem jugant el futur del nostre país sinó el de la nostra societat 

com la coneixem. Per això  és molt important la implicació de tothom, no només dels que pensen en una 

Catalunya separada d’Espanya.  

No és moment de silencis. Cal que tots, partits polítics i societat civil, ens impliquem en la resolució del 

present per aconseguir un millor futur. No volem arribar a penedir-nos de no haver fet res com a 

protagonistes que som de la societat catalana. D’una societat que majoritàriament però discretament vol 

seguir mantenint els llaços comuns amb la resta d’Espanya, que vol sentir-se orgullosa de la història 

compartida, dels projectes col·lectius que hem tirat endavant i que encara tenen molt recorregut.  

Gaudim del major autogovern que ha tingut mai Catalunya, hem d’estar-ne orgullosos. També és veritat que 

tot és millorable i perfectible però, per aconseguir-ho, no volem trencar res. No volem que divideixin els 

catalans ni que ens portin a una confrontació entre nosaltres. Volem salvaguardar la cohesió social i ho hem 

de fer entre tots.  

És per aquests motius que proposo un gran acord per la convivència i en defensa de la cohesió dels catalans. 

Es el moment del diàleg, per això proposo un acord obert , participatiu i plural, deixant de banda partidismes 

i unint-nos per allò que compartim. Aquest gran acord es pot convertir en la única sortida sensata a la 

situació en la que ens trobem. És el moment d’actuar i és per això que demano la teva implicació. 

Properament ens posarem en contacte amb tu per parlar-ne més extensament i poder  fixar una trobada . 

Quedo a la teva disposició, 

Cordialment, 

 

 

Alícia Sánchez-Camacho 

Presidenta del Partit Popular Català 

 


