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I ara, què?
21-D · Líders socials i del món
econòmic i cultural aposten per
recuperar les institucions i fer
valer el resultat de les eleccions

GOVERN · JxCat i ERC iniciaran
dimecres les converses pendents
del futur de Puigdemont, a
Bèlgica, i de Junqueras, a la presó

L’ESPORTIU

Leo Messi va fer emmudir el camp del Madrid ■ REUTERS

Nova victòria
del Barça al
Bernabéu (0-3)
Tercer triomf consecutiu en partit de
lliga dels blaugrana al camp del
Madrid, que queda a 14 punts del líder

Avui amb
El Punt Avui

El conte
de Nadal

NACIONAL

El Pirineu posarà el
cartell de complet
aquestes vacances
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El 21-D als municipis de les càrregues
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Treballar
per un referèndum

Recuperar llibertats i
complir compromisos

L’escenari continua sent d’incertesa i planteja dificultats pel que fa a la governabilitat. Cal generar les condicions per al diàleg, des del respecte a la diferència i
també des del reconeixement de l’altre, en nom de la
cohesió social i amb responsabilitat política. El context no ha de relegar en cap cas a un segon pla qüestions prioritàries i urgents com la pobresa, la precarització laboral o la dificultat d’accés a l’habitatge, i la
confrontació al voltant de l’eix nacional no ha d’alentir l’acció social.

En unes condicions extraordinàries, els resultats del
21-D mostren que en la possible independència de
Catalunya hi ha dues visions totalment discrepants,
com és natural. Amb aquests resultats, cal que es
constitueixi un govern al voltant de les opcions proposades per JxCat i ERC que, amb els màxims suports
addicionals que pugui, treballi amb el govern d’Espanya i amb la UE per fer possible una convocatòria formal i reconeguda de referèndum que permeti al poble
català prendre una decisió respectada per tots.

Esperem que es respecti la voluntat del poble de Catalunya i que tots els càrrecs electes puguin exercir els
seus drets en llibertat. Si és així, tindrem un govern
que es va comprometre amb el professorat amb un
acord que requereix un pressupost el 2018 per incorporar 3.000 docents que permeti recuperar la segona
hora lectiva que van abolir les retallades. També esperem que l’any 2018, quan es renoven els concerts, es
compleixin les resolucions del Parlament que demanen no renovar els concerts que segreguen per sexe.
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Atacs a l’escola i
reinversió educativa

Emancipació nacional i
majoria social

Cal superar misèries i
tenir un govern fort

Cs seguirà instrumentalitzant el model d’escola per
tenir un altaveu mediàtic? Les famílies que els han votat no crec que hi donin suport. El PP aprofitarà el 155
encara vigent per atacar indissimuladament el sistema educatiu ara que sap que a Catalunya té poc a guanyar? Els veritables reptes del nou govern demanen
una reinversió educativa orientada a l’equitat i impulsar la renovació. Rearmar un veritable projecte educatiu de país és el millor antídot per mantenir el consens d’escola catalana davant els falsos debats.

La victòria en escons legitima l’independentisme a
continuar amb el procés. Cal passar a una fase no limitada pels terminis sinó enfocada a l’assoliment d’objectius que ens permetin acumular més forces per al
pròxim embat democràtic. Primer cal formar un govern independentista que recuperi les institucions i
aturi el 155 i endegar una campanya que faci inassumible a l’Estat l’empresonament dels líders. La societat civil ha de fixar una nova agenda que ens permeti
consolidar una nova majoria social que faci república.

Després de grans fites com les de l’1-O i del 3-O van
venir unes eleccions forçades que han fet sorgir moltes misèries que ara és necessari superar. I, per fer-ho,
cal constituir un govern fort independentista que ho
superi. Perquè fa falta treballar molt i hi ha molta feina
a fer només per tornar a estar allà on érem abans de la
intervenció i per poder tirar endavant d’acord amb el
que la gent ha decidit. Per tant, cal esperar que es puguin superar les misèries i surti un govern fort que es
posi a treballar pel país.
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La República està viva
Al concurs La voz, el jurat, d’esquena a l’escenari,
sent cantar el participant sense saber qui és. En funció
de la seua veu (i no del seu físic o cognom) el jurat
prem un polsador que li permet veure el concursant.
El mateix cal fer ara amb la República, feble però viva. La gent que no se la sent prou seua que escriga com
voldria que fos el nou país, sense mirar sigles ni banderes. Després, que mire quines llistes aposten per
crear espais de llibertat i socialitzar el projecte. S’enduran una sorpresa i eixamplarem la base.

El projecte social s’ha
de situar al centre
Cal respondre a la majoria de la ciutadania que, amb una
participació estratosfèrica, ha donat de nou tota la legitimitat al projecte de construcció de la República Catalana. Però no es pot obviar que hi ha una part molt important de catalans que no se’n senten partícips. S’ha de situar el projecte social al centre de l’agenda política per
bastir les sobiranies i cobrir les necessitats del país. Només així s’hi sumaran les classes populars que tot just fa
divuit mesos a les generals donaven una victòria àmplia
als Comuns i ara han prestat el seu vot a Ciutadans.

Calma, serenor i
esperança renovada
Calma, serenor i esperança renovada que es puguin
dur a terme els projectes socials aturats i que poden
contribuir a la millora del benestar dels ciutadans. Els
professionals del treball social continuarem lluitant
pel desenvolupament de la renda garantida de ciutadania i el desplegament de la llei de serveis socials,
entre d’altres fites, i intentarem restablir les relacions
estratègiques necessàries per defensar la justícia social i els drets de tota la població, especialment dels
més vulnerables.
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Cal que es generin les
condicions per al diàleg

