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Manifest Fundacional 
Associació Nova Política  

 

 

“La política, la fas o te la fan" 

Joan Fuster 
 

 

La història de Catalunya dels darrers quatre segles ha estat la història d'una 

resistència. L'obstinada voluntat d’existir del poble català ha fet possible 

conservar fins al segle XXI la consciència col·lectiva que Catalunya és una 

nació i un subjecte polític històric. Des del 2009 amb les consultes sobre la 

independència, la societat catalana ha demostrat a bastament que està 

preparada per alliberar-se i proclamar-se un poble sobirà. El poder social 

mostrat en les successives conteses electorals s’ha afirmat plenament i 

legítima el primer d'Octubre del 2017. El referèndum d'autodeterminació ha 

donat legitimitat democràtica al projecte d’independència de Catalunya. 

 

Allò que ha impedit la creació d'un estat independent ha estat la incapacitat 

de transformar aquesta voluntat en capacitat política efectiva. El poder 

democràtic de la ciutadania no s’ha consolidat a causa de la incapacitat dels 

líders polítics de defensar-ne el resultat i constituir les institucions de la 

Generalitat com l'únic poder polític legítim a Catalunya. 

 

El fracàs del processisme és una evidència empírica. Els polítics actuals han 

dut el país a una derrota política d’una magnitud colossal. El poble català 

segueix demostrant voluntat de poder, però se sent desconcertat, confús i 

orfe d'un comandament que el dugui allà on ha decidit arribar. La sensibilitat i 

la mena d'home polític que Catalunya necessita no es troba ni es pot trobar 

en els partits polítics tradicionals. Per fer front al desafiament que significa la 

independència de Catalunya, en cal un altre de totalment diferent dels 

polítics actuals que ocupen la Generalitat de Catalunya. 

 

Els polítics del Procés actuen amb una mescla d'arrogància, sotmetiment i 

ceguesa política: arrogància cap al seu poble, a qui creu dèbil i manipulable; 

sotmetiment vers les elits espanyoles, que sobreestimen i temen de forma 

irracional; i ceguesa política en la mesura que no entenen la lluita pel poder. 

Incapaços de sortir de la presó mental, que els impedeix de veure les 
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oportunitats que la geopolítica del segle XXI genera i les esperances que la 

força del poble català proveeix, els polítics catalans actuals s'arrosseguen per 

la política sense cap proposta de servei i llibertat. Protegits per les grans 

estructures partidistes que han governat Catalunya, intoxiquen la ciutadania 

amb discursos derrotistes, paraules buides i gestos confusos. Són el gran perill 

al qual està exposada la nació. 

 

Catalunya necessita líders que només es poden trobar fora de l'actual sistema 

de partits. El repte de la independència demana dirigents que tinguin les 

mateixes qualitats personals que permeten al ciutadà no polític 

desenvolupar-se de forma reeixida en el seu dia a dia malgrat els costos de 

l'ocupació estatal. Qualitats com el compromís i el respecte pel món que els 

envolta, com la sensibilitat i el coneixement tècnic necessaris per avaluar 

encertadament els riscos i les oportunitats del context, així com la capacitat 

de posar la intel·ligència al servei de la previsió, i el coratge al servei de la 

determinació.  

 

Aquests són els atributs que ens cal posar a la política catalana. L'Associació 

Nova Política es constitueix amb la voluntat d'organitzar una infraestructura i 

uns procediments per fer possible l'arribada a la política de persones 

proveïdes d'aquestes qualitats inherents a la manera de fer del ciutadà català. 

També té la voluntat d'impedir, tant com sigui possible, la creació d'interessos 

diferents dels que han de lligar de forma directa i inequívoca les decisions 

votades pels ciutadans amb l'acció política efectiva de les institucions.  

 

L'Associació Nova Política neix amb l'objectiu d'organitzar processos de 

primàries obertes a tota la ciutadania i de constituir candidatures 

independentistes que es presentin al Parlament amb el programa polític 

d'assolir democràticament i pacífica, i tan aviat com sigui possible, la 

independència de Catalunya. 

 

Amb l'objectiu final d'assolir una victòria democràtica efectiva per la 

independència, l'Associació Nova Política està pensada per facilitar l'accés 

d'aquestes persones a la política, i proveir-les un camp de treball on puguin 

dur a terme els seus compromisos i fer efectives les seves responsabilitats de 

forma eficaç, sense excuses ni renúncies. 

 

Barcelona, 9 de setembre del 2019 


