Centrem-Junts per Mollet
Dissabte 7 maig hi va haver el primer Congrés de Centrem sota el lema "El futur comença:
Ara, amb tu, al centre"
Centrem s’ha cons tuït, també a Mollet, amb persones de molt diverses sensibilitats i
procedències, però tots amb la voluntat de contribuir a recuperar el pres gi de Catalunya i
les nostres ins tucions i la construcció d'una societat més justa, més lliure, més cohesionada
i més equita va.
Som gent demòcrata, europeista, humanista, progressista i liberal, on la majoria dels nostres
integrants volem que els ciutadans de Catalunya decideixin sobre el seu futur, mentre
defensem les màximes quotes d'autogovern per a Catalunya, amb l'objec u de servir al
progrés, la llibertat i el benestar.
Hem quedat escarmentats i cansats dels qui han tra cat amb les emocions i l’esperança,
mentre el país i el dia a dia de la seva gent anava enrere i que, a més, no han sabut
traslladar els resultats independen stes que han re ec t les urnes al dia a dia de la polí ca,
ni a cercar solucions polí ques a un problema polí c.
Centrem, com ha fet Junts per Mollet, vol fugir de la imprevisió total, oblidant-nos del
pensament realista.
No prometem que la independència és a tocar, augmentant l’entusiasme i esforç de part de
la ciutadania. Acceptem una progressió gradual cap a la independència que perme obtenir
pactes i avenços parcials que demostraran els avantatges d’una millora de l’autogovern i així
sumar població cap a la independència. Volem ser capaços de formular un projecte col·lec u
que pugui atreure a la classe treballadora, és a dir, que actualment apun més cap a
l’aprofundiment de la democràcia i la disminució de les desigualtats que cap a un estat
català, cosa que no solament té poc sen t pels castellanoparlants sinó que ns i tot apareix
com una amenaça.
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El país necessita una direcció polí ca i fugir de pugnes que des de la radicalitat es converteix
en una lluita per a demostrar qui és més independen sta.

