
 

Marta Pascal: “Defensarem la causa 

democràtica davant de qui calgui i amb els 

nostres arguments parlarem amb qui sigui” 
 

El Consell Nacional acorda nomenar Maria Senserrich portaveu 

del PDeCAT; i encarrega a Lluís Font i Marc Solsona incorporar-

se a les negociacions per formar Govern  

 

Tots els diputats de Junts per Catalunya assisteixen al Consell 

convidats per la direcció del PDeCAT i la presidenta del CN del 

PDeCAT 
 

La coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, ha assegurat durant el Consell 

Nacional celebrat aquest dissabte que “la gent del PDeCAT, la gent de JxCAT, 

defensarem la causa democràtica davant de qui calgui, i amb els arguments que 

tenim parlarem amb qui sigui”. “Som el fil conductor d’una manera de fer política 

que fa 40 anys que existeix”, ha apuntat Pascal, que ha subratllat que “treballarem 

incansablement i aconseguirem formar govern i recuperar el control de les 

institucions”. 

 

El Consell Nacional del Partit Demòcrata ha acordat avui nomenar Maria Senserrich portaveu 

de la formació; i ha encarregat a Lluís Font i Marc Solsona que s’incorporin a les 

negociacions per a la investidura i formar Govern. A la reunió del Consell Nacional també hi ha 

assistit convidats per la direcció del Partit Demòcrata els diputats independents dels grup 

parlamentari de Junts per Catalunya. 

 

La coordinadora general ha agraït l’assistència al Consell Nacional dels diputats de JxCAT, a qui 

s’hi ha referit així: “Benvinguts a casa vostra. Bevem dels mateixos ideals, tenim les 

mateixes aspiracions i els mateixos objectius”, ha destacat Pascal, que ha afegit que el 

PDeCAT “som una formació política que fa més de 40 anys que fem política, que 

sempre ens ha agradat obrir-nos a tothom” i ha recordat que “aquell novembre vam 

fer una aposta pensant que el país necessitava una força tan ampla com fos 

possible”. 

 

En aquest sentit, la coordinadora general ha recordat especialment els consellers Jordi Turull, 

Josep Rull i tots els altres presos polítics i exiliats, i ha apuntat: “aquest país viu moments 

de vulneració molt greus de drets, i encara és més salvatge i aberrant viure el que 

estem vivint dins una cosa que se’n diu democràcia”. “Segurament, durant un temps 

plorarem i sentirem aquesta ràbia, però davant d’aquest sentiment de tristesa i 

impotència l’únic que podem fer és canalitzar-ho cap a tenir més força, més 

lucidesa, més determinació, més unitat, més fortalesa i més conviccions cap a tot 

allò que ens segueixi enfortint per fer-nos seguir ferms en aquest procés que estem 

vivint”, ha sentenciat Pascal. “Ara és el moment de posar-nos dempeus, de veure el 

futur amb esperança i mirar a l’horitzó, perquè aquest país se’n pot sortir. El que va 



 

passar ahir interpel·la a tots els demòcrates del país, als de l’Estat espanyol i a tots 

els europeus”, ha recordat Pascal, que ha remarcat que “ara val la pena que obrim les 

portes més que mai i que busquem aquella gent que se sent còmplice d’aquesta 

vulneració democràtica que hem patit”. 

 
Finalment, la presidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha centrat el seu discurs en la unitat: “no 

es fa malbé per pronunciar aquesta paraula moltes vegades, sinó al contrari: 

s’atrofia si no es fa servir. És la unitat que vam reclamar i per la qual vam treballar 

el 21D; és la que heu treballat dia rere dia al Parlament, i és la unitat que ens 

demana una gran part de la ciutadania i la que els nostres companys ens han 

demanat des de la presó”. Munté, que ha assegurat que “tenim el dret i el deure de 

treballar per aquesta unitat”, ha afegit que també se’ls demana “resistència, resiliència i 

cap renúncia a un objectiu tan àmpliament compartit i tan civilitzat i pacífic com és 

la independència”.  
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