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Discurs institucional de Nadal del president Aragonès  
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Ciutadanes i ciutadans de Catalunya, 

Després de dos anys de pandèmia, tornem a celebrar Nadal com havíem fet sempre. Trobant-
nos amb la famílies i els amics, gaudint dels més petits de casa, acompanyant el més grans i 
enyorant aquells qui malauradament ja no hi són.   

Ara fa un any, tots i totes parlàvem que el 2022 havia de ser l’any que féssim el tomb a la 
covid. L’any en què deixéssim enrere totes les restriccions i s’encaminés, amb tota l’ambició i 
voluntat transformadora, la recuperació de l’economia.  

Avui, podem dir que hem avançat de forma clara i inequívoca en aquesta direcció. Gràcies a 
l’esforç de tothom. A l’avenç de la ciència i la dedicació de tots els servidors i servidores 
públics. Especialment de tot el sector sanitari i assistencial a qui devem, com a societat, un 
enorme agraïment.   

Des del punt de vista econòmic, en molts aspectes, també veiem com la recuperació avança. 
Ho veiem amb la creació d’ocupació. Ho veiem amb el rècord sostingut d’exportacions i ho 
veiem, sobretot, amb els successius anuncis de noves inversions estrangeres.  

Un clar exemple de com l’economia internacional confia en el potencial de Catalunya, en els 
actius del país, en l’experiència, en la capacitat d’innovació i de resiliència i en tot el talent i 
creativitat que hi ha a la societat catalana.  

Tot això, sense cap mena de dubte, ha d’alimentar la confiança en nosaltres mateixos i ens 
ha d’estimular a alçar la mirada per superar les noves dificultats del moment i així continuar 
avançant.  

Dificultats globals com les provocades per la invasió russa d’Ucraïna, una amenaça pels valors 
europeus de la democràcia i els drets humans i que ens exigeix, com europeistes, tot el 
compromís en defensa de la llibertat d’Ucraïna i el restabliment de la pau.  

Per això vull posar en valor l’enorme solidaritat que ha demostrat la societat catalana. Però la 
Guerra d’Ucraïna també s’ha traduït en dificultats econòmiques que afecten directament la 
ciutadania de Catalunya amb l’augment del preu de l’energia i del cost la vida. Davant 
d’aquests importants obstacles, des del Govern de la Generalitat hem reaccionat reforçant 
tots els serveis públics. Amb mesures com la millora del bo social tèrmic i canvis de fons com 
la gratuïtat de l’etapa educativa de l’I2, l’antic P2. Són només alguns exemples de com cal 
donar respostes a les urgències i en paral·lel, saber impulsar canvis transformadors. 

Perquè és així com el país avança, és així com el país progressa. Per aquest motiu, cal que 
disposem de totes les eines i tots els recursos per seguir acompanyant la ciutadania i el 
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conjunt del teixit productiu. Per això cal que tots i totes estiguem a l’alçada i fem possible 
l’aprovació del nou pressupost de la Generalitat.  

Un pressupost de país que per primera vegada està acordat amb sindicats i patronals i que 
rep el suport explícit del tercer sector social, dels sindicats d’agricultors i de les principals 
entitats del món de la cultura.  

Un pressupost que reforça amb 1.000 milions d’euros el sistema de salut. Prioritzant l’atenció 
primària, que fa una clara aposta per la Formació Professional i que actualitza, després de 
dotze anys, totes les prestacions socials de la Generalitat. En el que es considera un dels 
avenços socials més importants dels últims anys. Hi ha un ampli consens en que cal impulsar 
i tirar endavant aquest pressupost i que la ciutadania se’n pugui començar a beneficiar sense 
perdre ni un sol dia més. 

El gruix de la feina està feta. Només cal voluntat política per fer-ho possible. Per això demano 
als grups parlamentaris amb qui encara no ha estat possible arribar a un acord responsabilitat 
envers la ciutadania i que no demorin més la seva decisió.   

Energia, perseverança i convicció. Tenir clar l’horitzó i no deixar d’obrir camí. Essent conscient 
que sempre apareixen obstacles i dificultats que hem de poder superar. I que ho hem de fer 
construint un camí ample per on pugui caminar tothom. Acompanyant totes les persones per 
evitar que ningú es quedi enrere i habilitant un espai on tots i totes puguem avançar, sempre 
endavant, amb el pas ferm i el cap alçat. Com hem sabut fer amb la defensa del català a 
l’escola renovant un consens de país imprescindible per fer avançar de nou la llengua catalana 
i que en bona part ens marca el camí a seguir.  

Perseverar és clau per avançar. Per tirar endavant i, en base a aquesta insistència, avui és 
evident que el diàleg i la negociació per resoldre el conflicte polític amb l’Estat comença a 
aportar els seus fruits. Es va dir que era impossible derogar la sedició, es va dir que era 
impossible modificar el delicte de malversació. I avui, el delicte de sedició pel qual van ser 
condemnats els presos i les preses polítiques ja no existeix i s’han limitat bona part dels 
aspectes de la malversació que, manipulant la llei vigent, permetien perseguir l’organització 
del referèndum de l’1 d’octubre.  

Sense cap mena de dubte, aquests passos endavant milloren la situació del conjunt de 
represaliats i represaliades per l’1 d’octubre. I sobretot, són un pas imprescindible per avançar 
cap a aconseguir els efectes de l’amnistia que permetin posar fi definitivament a tota forma de 
repressió.  

Estem avançant. Per això ara cal obrir una nova fase de la negociació i trobar una solució a 
l’origen del conflicte polític. Trobar una solució a la incapacitat de l’Estat de donar resposta a 
l’àmplia majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que vol decidir democràticament, 
lliurement i pacíficament el futur polític del país. I on molts, volem decidir i decidirem 
independència.   

Fins que no hi donem resposta, el conflicte polític existirà. I és responsabilitat de totes les 
parts implicades, del Govern de Catalunya i del Govern de l’Estat, construir a través del diàleg, 
la negociació i l’acord una via democràtica, un camí democràtic, que ens inclogui a tots i a 
totes, per fer possible que la ciutadania de Catalunya decideixi el futur del país.  
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A la societat catalana hi ha un ampli consens sobre la necessitat de resoldre el conflicte amb 
l’Estat votant. Per això aquest 2023 la Generalitat impulsarà un debat, una gran conversa, 
amb el conjunt de la societat per donar forma i visualitzar aquest consens. Per visualitzar un 
acord entre nosaltres sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, 
sobre en quines condicions s’ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s’hi 
sentin incloses i tothom accepti el resultat.  

El 2023 ha de ser l’any de donar forma a la proposta catalana d’Acord de Claredat. Un gran 
acord a Catalunya que ens ofereixi tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat 
davant de l’Estat com una proposta de país. Un gran acord a Catalunya que sigui explicable i 
homologable a nivell internacional i que sigui escrupolosament democràtic perquè no busca 
altra cosa que empoderar la ciutadania.  

No busca altra cosa que tornar a donar veu a la gent. Per això és l’hora de tornar a obrir camí. 
De seguir obrint camí conscients de les dificultats que caldrà superar. Construïm una via 
democràtica que actuï com a nou punt de trobada del conjunt de la societat catalana. Amb 
decisió i amb convenciment. I sobretot, amb una voluntat inequívoca d’avançar, sempre 
endavant. D’impulsar el país sencer. La Catalunya sencera. Perquè és així com és construeix 
un país de ciutadans i ciutadanes lliures. 

Ciutadanes i ciutadans de Catalunya. El món no s’atura i nosaltres tampoc. Gaudiu molt 
d’aquestes festes i que tingueu una molt bona entrada d’any.  

Visca Catalunya i visca la llibertat.   

 

 


