
 
 
 

                                  

 

 

CONFERÈNCIA POLÍTICA 

Un govern per fer, un govern per ser 
Jordi Sànchez i Picanyol, secretari general de Junts per Catalunya 

 

 

Bon vespre i moltes gràcies per haver acceptat la invitació a assistir a aquesta conferència. I una 
salutació cordial a totes les persones que seguireu aquesta intervenció des de l’altre costat de la 
pantalla mitjançant algun dels múltiples dispositius electrònics.  

Estic molt content i emocionat de retrobar algunes persones que feia molt de temps que no podia 
saludar en persona a causa del meu empresonament. Per economia de tempos entendreu que no us 
anomeni personalment, però sapigueu que tots sou molt benvinguts i que m’honora a mi i a Junts per 
Catalunya la vostra presència. 

Sí que vull saludar específicament als representants de la CUP i d’ERC. Amb vosaltres tenim la 
responsabilitat i l’oportunitat i l’obligació de traduir tot el suport rebut a les urnes el passat 14 de febrer 
en una majoria estable al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. I molt especialment 
agraeixo la presència del vicepresident Pere Aragonès.   

Tu saps, vicepresident, que res ens agradarà més a la gent de Junts per Catalunya que puguis deixar 
el càrrec que ara ocupes i assumeixis tan aviat com sigui possible la presidència de la Generalitat 
liderant un govern on nosaltres en formem part. No sabem si la diferència entre 32 diputats de Junts i 
33 d’ERC és molt gran o molt petita, en qualsevol cas, com a demòcrates que som, aquesta diferència 
és suficient per reconèixer, en tant que presidenciable d’ERC, l’honor i la responsabilitat que et pertoca 
d’ocupar la presidència de la Generalitat. Així t’ho va expressar personalment la mateixa nit del 14 de 
febrer la candidata i presidenciable de Junts per Catalunya i actual presidenta del Parlament, Laura 
Borràs, a la qual aprofito per saludar i agrair també la presència en aquesta conferència. I aquesta és i 
serà en tot moment la nostra voluntat. 

Que ningú, doncs, s’equivoqui en les seves apreciacions; Junts per Catalunya no especularà ni jugarà 
al càlcul de noves eleccions, ni proposarà un candidat, ni condicionarà qui ha de ser el candidat d’ERC. 
Nosaltres volem com el qui més que Catalunya disposi d’un nou govern. Un govern  fort, amb capacitat 
de lideratge i determinat a donar resposta a les emergències socials, econòmiques, de salut, i 
climàtiques –per citar només quatre de les múltiples crisis que amenacen al país-   i, per descomptat, 
un govern determinat a la resolució del conflicte polític que l’Estat espanyol ens imposa negant-nos 
l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació, vulnerant drets i llibertats i exercint la repressió.  



 
 
 

                                  

 

 

Més de 3.000 represaliats no són una anècdota i no ens poden deixar indiferents, com tampoc no ens 
pot deixar indiferents a l’hora de fixar prioritats de l’acció de govern i la urgència de constituir-lo, els 
més de 500.000 aturats, les més de 150.0000 llars en situació de vulnerabilitat extrema (amb tots els 
seus membres viuen sense ocupació), o les més de 20.000 empreses destruïdes a causa de la Covid.  

A Junts per Catalunya tot això ens interpel·la i puc dir que a mi personalment m’interpel·la molt 
directament pel fet de viure des de fa 3 anys i 5 mesos en un entorn on poso rostres i noms concrets a 
centenars i centenars de persones que veuen com les seves famílies, amistats i veïns es troben 
atrapades en una espiral de vulnerabilitat que fins ara cap govern ni la pròpia societat ha sabut resoldre 
i que les crisis actuals només fan que empitjorar. 

Cal que ens preguntem si avui 23 de març, malgrat tot això, estem en condicions de fer possible aquest 
govern fort i estable que la societat catalana reclama i el país necessita per sortir de la crisi social, 
econòmica i de salut.   

Cal que ens interpel·lem si estem en condicions, les tres formacions polítiques independentistes que el 
passat 14 de febrer van obtenir el 52% dels vots, de donar resposta al mandat que ens va empoderar 
als partits independentistes per avançar decididament cap a la independència. 

Podem assegurar un acord polític de legislatura prou sòlid per encarar simultàniament la reactivació 
econòmica i el rescat social del país, per un costat? Podem aprofitar que per primera vegada els 
independentistes hem assolit més del 50% a les urnes i derivar-ne d’aquest fet les actuacions polítiques 
adequades per resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol en el marc de l’exercici efectiu de 
l’autodeterminació?  

M’agradaria dir que sí i dir-ho sense embuts. Però hores d’ara això encara no és possible. Des de Junts 
per Catalunya estem convençuts que ben aviat, en els propers dies o setmanes, podrem dir que sí, 
sense por a equivocar-nos i sobretot sense el risc de tornar a caure en experiències ja viscudes de 
desencontres, deslleialtats i tensions permanents que debilitin la majoria electoral, minvin l’autoritat del 
Govern i del seu president, que decebin i desorientin l’electorat i sobretot que afecti la gestió i l’eficàcia 
d’aquest  govern i de retruc del Parlament. 

No ens podem permetre desaprofitar, i no la desaprofitarem, aquesta legislatura. És un compromís ferm 
de Junts per Catalunya. No ens podem relaxar, i no ens relaxarem, davant les múltiples crisis que avui 
Catalunya viu arran de la pandèmia de la Covid i tampoc podem oblidar, i no oblidarem, que aquest 
govern que tot just ara estem concebent i la majoria parlamentària de 74 escons independentistes són 
el resultat de la victòria inapel·lable a les urnes el passat 14 de febrer amb el 52% dels vots 
independentistes. 

Les urgències d’aquest país no es resolen només amb un acord d’investidura. L’estabilitat requereix un 
acord de legislatura. Només així garantirem l’estabilitat i el lideratge necessari per prendre mesures 
valentes. Hem de donar respostes a les qüestions claus que avui ens interpel·len i hi haurem de fer al 



 
 
 

                                  

 

 

llarg dels propers 4 anys. Si ens comprometem, serà per tota la legislatura, per quatre anys, com està 
previst i com els ciutadans i ciutadanes d’aquest país en tenen dret. 

De manera malintencionada o simplement reduccionista i distorsionadora de la realitat alguns 
s’entesten a fer creure encara avui que Junts per Catalunya ni ens  preocupa ni tenim respostes a les 
necessitats i a les urgències socials i econòmiques del país. Uns ens presenten poc més que com a 
insensibles al patiment i a les injustes i indignes situacions a què es veuen abocades milers i milers de 
persones socialment vulnerables. Altres continuen esforçant-se en vendre que som aliens al repte de 
l’economia productiva i a les enormes dificultats de desenes de milers d’emprenedors, pimes, autònoms 
que cada dia malden per mantenir la seva activitat econòmica i els llocs de treball. O pels centenars de 
milers de treballadors que viuen en una inestabilitat laboral o simplement la crisi ja els ha expulsat del 
món laboral. 

Aquestes qüestions estan al centre de la nostra proposta i acció política. El treball que hem fet al 
Parlament de Catalunya la passada legislatura, al Congrés dels Diputat, en l’acció de Govern i en 
centenars d’ajuntament demostren que són preocupacions ben vives a les quals intentem donar 
respostes cada dia.  

Defensem i defensarem de cara al proper govern, que després d’un any, una altra manera de gestionar 
la pandèmia és possible. És indispensable implementar un Pla de reobertura segura que reforci la 
prevenció́ i que permeti mantenir el màxim possible d’activitat econòmica i salvar els llocs de treball. 

Junts per Catalunya està compromesa que des del futur Govern liderem la gestió de Fons Europeus 
Next Generation que permetin la digitalització i la transició energètica per assentar les bases d’un model 
productiu que aporti valor, treball i oportunitats en els propers anys. Serà l’aportació directa de capital 
a les empreses més important viscuda mai en el nostre país. En aquest sentit ens hi deixarem la pell 
perquè la petita i la mitjana empresa i el territori siguin partícips d’aquests fons. 

Cal construir, i des del Govern i Parlament ho farem possible, un nou Pacte Nacional per la Indústria i 
caldrà  treballar intensivament en la reindustrialització territorial de Catalunya per permetre 
desenvolupar zones industrials i logístiques estratègiques arreu del país. 

Seguir potenciant la internacionalització de l’economia catalana amb la col·laboració publicoprivada 
(Cambra de Comerç, PIMEC, FOMENT, CECOT, etc). Acompanyarem les empreses catalanes al 
mercat global per fer de Catalunya el hub logístic de referència del sud d’Europa. 

L’acord estratègic que estem compromesos a tirar endavant, al costat d’ERC i de la CUP, serà per 
construir amb construirem amb la majoria independentista del Parlament l’increment del pressupost 
educatiu, progressivament, fins el 6% del PIB, per assolir un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, 
equitatiu i universalitzat en l’etapa del 0-3. Una font que ens garanteix igualtat d’oportunitats a la societat 
de futur. És una inversió de present per reduir les desigualtats que tant mal fa en aquest país, d’aquí a 
10, 15 o 20 anys. Desplegarem i enfortirem el Servei d’Educació de Catalunya, reforçant la xarxa 
educativa de servei públic, amb els actors educatius d’iniciativa social i amb els centres de titularitat 



 
 
 

                                  

 

 

pública. L’ensenyament és un servei d’interès públic i ho treballarem amb una llei i amb tots els agents, 
actors i recursos necessaris. I ens comprometem a lluitar contra la segregació escolar, una de les 
xacres més importants d’aquest país, que amenaça la igualtat d’oportunitats de milers de nois i noies 
condemnats a llaurar un futur amb condicions molt precàries. 

Estem convençuts que també trobarem el suport de les formacions que volem formar govern així com 
d’altres formacions polítiques, per aconseguir el que és indispensable, preservar la immersió lingüística 
com a eina de cohesió i convivència, i blindar-la davant els constants i permanent atacs dels diversos 
poders de l’estat, del legislatiu, judicial i executiu. No només la llengua ens preocupa a l’escola, ens 
preocupa en molts altres àmbits. En l’acord de govern que proposarem farem que aquest aspecte també 
estigui present.  

Vivim una emergència lingüística sense precedents en democràcia. Cal garantir el que avui no tenim 
garantit, que és poder viure normalment i plenament en català al nostre país.  

Les polítiques de joventut han d’estar en un lloc central del govern, especialment les adreçades a 
millorar tant les taxes d’emancipació juvenil, com la seva inserció laboral i la millora del model 
d’ocupació al qual tenen accés. No podem ser indiferents al més del 40% d’atur juvenil que avui nega 
el futur d’aquests joves i d’aquest país. Ens hi hem de revoltar i hem de donar oportunitat a més de 2 o 
3 generacions que porten arrossegant el fracàs de les polítiques públiques i el càstig d’una economia 
insensible a les aspiracions del nostre futur, és a dir, de la nostra joventut.  

Aquests propers anys ens juguem el futur del planeta i la qualitat de la nostra vida. La lluita efectiva 
contra el canvi climàtic ha d’estar basada en la transició energètica del país cap a un model d’emissió 
zero i amb un model de sobirania energètica. El govern haurà d’impulsar una agenda de creixement 
intel·ligent, és a dir, una economia productiva, competitiva i sostenible.  

La crisis ha posat en valor la importància de les entitats del Tercer sector. Vosaltres heu estat clau per 
fer que la crisi que hem patit no hagi sigut d’unes dimensions molt més gran del que ha estat. Per això 
una de les mesures que impulsarem al Parlament de Catalunya serà buscar el consens de país per la 
Llei del Tercer Sector per enfortir, donar estabilitat, reconeixement i interlocució amb el sector. Hem de 
fer possible la concertació de serveis amb entitats sense ànim de lucre, en base a un nou model de 
col·laboració publicosocial. 
 
Som conscients que l’accés a habitatge digne és avui una quimera per a milers de persones. 
L’infrahabitage és una crua realitat que castiga els nostre país i que condemna milers de persones a 
viure en situacions precàries. L’emergència habitacional ens interpel·la a tothom i caldrà abocar tots els 
recursos necessaris i regular un mercat de lloguer, defensant la iniciativa legislativa del Parlament en 
aquesta matèria. 
 
En matèria de salut, el nostre compromís el centrarem en l’actualització i la millora de les condicions 
dels professionals sanitaris, en el reforç de l’atenció primària -com altres grups han proposat i defensat, 



 
 
 

                                  

 

 

i integració de l’atenció sociosanitària. D’aquesta crisi, que no només ha estat sanitària, en sortirem 
amb una salut pública més forta, més gran, més professionalitzada i més capaç de donar resposta a 
les necessitats de tota la població.  
 
Totes aquestes prioritats i moltes d’altres que no les puc dir per una qüestió d’economia de temps,  són 
les que des de Junts per Catalunya treballarem en la propera legislatura. Ho farem també pensant en 
la gent gran per donar resposta als reptes i demandes del feminisme, a les necessitats de la cultura, 
de l’esport o del món agrari. Per tot això, creiem que no serà possible si no hi ha un acord estratègic 
de legislatura on Junts per Catalunya participi. 
 
Catalunya necessita un govern fort que doti d’estabilitat una legislatura que ha de servir per sortir de la 
crisi social i econòmica. La gravetat del moment que viu Catalunya requereix acords de fons, sòlids, 
que permetin una governabilitat efectiva i eficaç. No compromisos buits de continguts ni menys encara 
avals a cegues. Un govern de coalició requereix d’unes confiances i lleialtats entre els socis des del 
primer fins a l’últim dia. És el que intentem anar construint des de fa setmanes i estic convençut que 
tots plegats, junts, ERC i la CUP ho aconseguirem. 
 
Tots tenim present com el president Maragall va patir les tensions en el seu govern i el país va quedar 
atrapat en el Dragon Khan. Tots hem après també dels errors aquests darrers anys de tot allò que no 
hem de tornar a fer. I com algú ha dit, nosaltres tampoc volem que el proper govern sigui un Vietnam. 
 
Com tots sabem, l’independentisme ha superat per primera vegada el 50% dels vots i com deia al 
principi, d’aquest resultat se n’han de derivar conseqüències polítiques per portar aquest país a exercir 
l'autodeterminació , a ser un país independent, a formar si així ho vol la ciutadania, un estat independent 
en forma de república.  
 
Aquest objectiu només serà possible des de la unitat estratègica dels principals actors polítics i socials 
de l’independentisme. És cert que avui no disposem d’una única estratègia entre nosaltres, per això 
l’estem buscant, cal diàleg, cal construir confiances per trobar-la, però també és cert que estem molt 
més a prop entre nosaltres del que alguns des de fora de Catalunya volen fer creure que hi estem.  
 
Obro cita: 
 
“En qualsevol cas, quan el conflicte entri en fase resolutiva són dos els escenaris possibles que 
plantegem. El primer, el referèndum pactat. El segon, la unilateralitat que inclou la desobediència com 
a instrument davant d’un bloqueig antidemocràtic. Ara bé, no ens podem permetre ser ingenus. Sabem 
que Espanya no és el regne Unit. I com que tenim l’experiència recent  de com va respondre l’estat 
espanyol davant l’1 d’octubre, també sabem que avui no entra dins els seus càlculs parlar d’un 
referèndum, i encara menys de celebrar-lo . Cal, per tant, preparar-se per a altres escenaris”  



 
 
 

                                  

 

 

“L’estat ha de saber que la seva negativa a negociar un referèndum, si perdura en el temps, pot 
desembocar en una actuació unilateral de l’independentisme. No portarem el vaixell contra els esculls, 
mantindrem tothora la voluntat d’arribar a acords i de prioritzar el benestar dels nostres conciutadans 
però també mantindrem una voluntat inequívoca de votar per decidir i de fer complir un mandat popular 
si és favorable a la independència. Ens hem de preparar en tots els àmbits.” 
 
No són paraules meves, són fragments del llibre d’Oriol Junqueras i Marta Rovira, Tornarem a vèncer, 
i com ells molt bé diuen ens hem de preparar en tots els àmbits. 
 
Aquesta preparació s’ha de fer en el marc del Consell per la República. És en el Consell on s’ha de 
debatre i prendre decisions per definir el camí cap a l’embat democràtic amb l’Estat, per guanyar la 
independència. És imprescindible l‘impuls d‘una direcció política compartida per generar consensos 
entre els principals actors independentistes i definir l’estratègia a seguir en tots els àmbits d’actuació 
(institucionals i socials). En aquest camí, Junts per Catalunya està disposada a donar una oportunitat 
sincera i lleial a l’actual taula de diàleg, defensada per ERC. És un camí que acceptem des de la voluntat 
de sumar, però manifestem d’entrada el nostre profund escepticisme.  
 
Avui mateix el PSOE ha rebutjat simplement poder debatre una proposta de llei d’amnistia presentada 
de forma unitària per tots els partits i entitats independentistes a la Mesa del Congrés dels Diputats. El 
partit socialista ho ha fet acompanyat dels vots del PP i de Vox. 
 
Ahir mateix el ministre José Luís Ábalos reaccionava a la proposta d’ERC i de la CUP d’un referèndum 
pactat d’autodeterminació rebutjant-lo de manera contundent. Abans fins i tot, que Junts per Catalunya 
tingués coneixement de l’acord i d’aquest document. Constatem que tot i admetre l’existència d’un 
conflicte polític, el PSOE no ha fet cap proposta per resoldre’l i s’ha mantingut persistentment en el no 
a tot. No parlo dels socis de coalició, no cal, quan el soci principal manté l’actitud que manté. 
 
Malgrat tot això, nosaltres estem disposats a acompanyar ERC per guanyar un espai de negociació 
amb l’Estat. Serem lleials, sincerament lleials, i aquest és el meu compromís com a secretari general 
de Junts per Catalunya, i ho serem malgrat que no som ingenus, com tampoc ho són Oriol Junqueras 
i Marta Rovira. Caldrà també preparar altres vies per resoldre el conflicte amb Espanya. La credibilitat 
d’aquesta mesa de diàleg no pot ser eterna. Tots estem d’acord, i ho hem parlat, que hem de poder 
tenir la capacitat de seguir dia a dia, pas a pas, els resultats d’aquesta mesa de diàleg. Per això hem 
proposat que en el marc de la direcció col·legiada, establim criteris per avaluar de manera permanent i 
objectiva els possibles avenços que es puguin realitzar. 
 
De tot el que he explicat avui, no hi ha res que impedeixi un acord de legislatura els propers dies i 
setmanes. Cal voluntat política i també generositat al conjunt de l’independentisme, també a Junts per 
Catalunya, per fer possible aquest acord de legislatura.  
 



 
 
 

                                  

 

 

Per cert, és oportú avui 23 de març, recordar que fa tres anys, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, 
Carme Forcadell i la Dolors Bassa van entrar a la presó al bell mig d’una sessió d'investidura. 
 
Des de Junts per Catalunya estem treballant des de l’endemà del 14-F i seguirem treballant fins a l’últim 
minut perquè els propers quatre anys siguin l’oportunitat que els ciutadans ens van oferir el 14 de febrer. 
Per tal que aquesta legislatura sigui un punt d’inflexió cap a la independència i ens permeti un govern 
fort i estable per impulsar la reactivació de la vida econòmica, social i cultural del país.  
 
Nosaltres, els representants dels partits polítics que vam rebre la confiança a les urnes amb aquest 
resultat del 52% tenim l'obligació de ser dignes de la confiança que ens van fer els electors. 
 
I nosaltres hem de poder treballar incansablement fins que no tinguem aquest acord tancat de 
legislatura tancat. L’oferta de Junts per Catalunya és que hi serem. Com hi hem estat des del 15 de 
febrer. Per nosaltres no quedarà. Però nosaltres només formarem part d'una majoria estable i d’un 
govern si tenim el convenciment que hem superat les desconfiances que ens han fet tant de mal aquests 
últims temps. Estem convençuts que ho farem. Hi ha il·lusió, oportunitat, hi ha horitzó, lideratge i hi ha 
voluntat que ens en sortim com a país de la crisi econòmica i social i de la repressió a què l’estat 
espanyol ens sotmet. I que tots nosaltres, la majoria del 52% i tant de bo la majoria ampliada favorable 
al dret a l’autodeterminació puguem guanyar el dret a decidir el futur del nostre país. Sinó nosaltres 
continuarem determinats a fer-ho possible.  
 
Us convido amics d’ERC i la CUP a treballar els propers dies i setmanes a fer possible la il·lusió, no 
defraudar els centenars de milers de persones que malgrat tot, malgrat nosaltres, ens van donar la 
majoria més important que aquest país mai havia construït a les urnes a favor d’una sobirania plena en 
el marc de la confiança plena a les forces independentistes. Sé que ho farem. Sé que serà una 
legislatura amb èxit. Sé que serà possible, que superarem tot el que no ha estat possible superar els 
últims anys, i que ho farem en el marc d’un acord estratègic on desenvoluparem tot allò que som 
cadascú de nosaltres, des de la diversitat amb la voluntat de ser lliures i de servir el país i a la seva 
gent. 
 
Llum als ulls i força al braç! 

 

 

Barcelona, 23 de març de 2021 

 

 


