
Convergència es prepara per encarar el futur

Convergència Democràtica de Catalunya es va fundar fa més de 40 anys. Des de llavors, ha servit
al país i  als pobles contribuint a fer possible una de les majors transformacions que ha viscut
Catalunya durant la seva història.

Des del més petit dels pobles, fins a la ciutat més gran, la gent de Convergència ha treballat per
fer prosperar el país i posar a disposició dels ciutadans el millor estat del benestar.

Però  els  temps canvien i  les  societats  evolucionen,  i  la  responsabilitat  dels  grups polítics  és
adaptar-se a aquests canvis per poder seguir recollint les necessitats dels ciutadans i resoldre-les.

És per això que ara, quaranta anys després, ens hem plantejat quin ha de ser el nostre futur com
a grup polític i com hauríem de preparar-nos per continuar estant al servei de Catalunya i dels
seus ciutadans.

Una reflexió que s’ha fonamentat en allò que hem fet bé, i també en allò que sense cap dubte s’ha
de fer diferent. 

És en aquest context que el dissabte 21 de maig ha estat un dia històric per CDC, en el què més
de 14.000 militants i  simpatitzants hem opinat  sobre quin ha de ser el  futur  de Convergència
Democràtica de Catalunya. I el resultat ha sigut del tot contundent: 7 de cada 10 participants han
optat per a que Convergència es transformi en un nou partit polític.

Un nou partit  polític  que agafi  els  valors positius que han caracteritzat  fins ara Convergència
Democràtica de Catalunya,  però que a la vegada canviï  radicalment i  de soca-rel  tot  allò que
necessita millorar. 

És  per  això  que,  de  manera  immediata,  ens  hi  hem  posat.  I  ho  fem  amb  la  voluntat  clara
d’eixamplar el centre polític i connectar àmpliament amb la gent de base del país.

Pensant amb la gent que vol i reclama igualtat d’oportunitats, la gent que vol una feina digna i la
gent que vol i somia amb la llibertat del seu país.

Però sobretot, treballarem pensant amb la gent que vol que, a més a més de fer-ho possible, ho
fem bé.


