
Un país i un Estat al servei de la persona i de totes les persones 

 

1. On la dignitat de tota persona humana sigui radicalment respectada i potenciada 

La persona humana i la seva dignitat ha de ser inviolables. És l'únic ésser lliure i 

responsable al món; subjecte, alhora, de drets i deures. 

2. Que possibiliti el ple exercici de les llibertats personal i dels grups, en un règim 

democràtic i respectuós del pluralisme 

Particularment les llibertats més essencials: de pensament, d’opinió, de sufragi, la 

llibertat religiosa, la llibertat d’educació... 

Un estat que mantingui una neutralitat en l’esfera religiosa o de l’espritualitat. Això és, 

ni confessional, ni laïcista. Un estat aconfessional, que en ares a una laïcitat positiva 

valori i cooperi amb les confessions religioses i tradicions espirituals, d’acord amb el 

grau d’arrelament a la nostra societat de cadascuna d’elles. Començant per la tradició 

cristiana però obert a un tracte d’equitat amb totes les realitats i opcions sobre aquest 

àmbit. 

3. Guiat per la plena realització dels drets de les persones 

El primer dret és al de la vida del qual deriven tots els altres: l’educació integral i en 

llibertat, el treball digne, la sanitat i la previsió social, l’habitatge, la participació dels 

béns de la nació... 

4. Un país construït de baix a dalt amb un Estat que estimuli i no ofegui la iniciativa social i 

el teixit associatiu 

Un Estat que no és un fi en si mateix sinó un instrument al servei de la nació catalana i 

del seu poble. 

Un Estat què, assegurant el principi de subsidiarietat i de participació, estimuli la 

iniciativa individual i grupal, el teixit social i la vertebració social entre l'individu i 

aquest Estat, de manera que tots els ciutadans siguin subjectes actius i creatius en 

cada un dels àmbits de la societat. 

5. Orientat al bé comú i obert al món  

On es maldi per remoure els obstacles i assolir aquelles condicions socials que 

permetin persones i grups desenvolupar-se integralment.  

Un país amb sentit de pertinença i comunitat, on les persones sentin com a pròpies les 

necessitats dels altres; solidaris amb les seves necessitats i amb disposició d'atendre-

les.  

Solidaris amb tots els pobles i nacions del món, començant per aquells que per raons 

geogràfiques o històriques hi hagi una especial vinculació: els països de llengua 

catalana, els països de la península ibèrica, Europa, els països riberencs de la 

Mediterrània... 

 


