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Units per Avançar neix com una alternativa política davant del profund canvi en el marc 

polític i social tant a Catalunya com a la resta d’Espanya. La defensa del bé comú inspirat 

en els principis de la democràcia cristiana, que passa per posar les persones al centre de 

les nostres idees polítiques, esdevé transcendental en la nostra manera de fer política. 

Sempre fent prevaldre els valors democràtics, apostant pel diàleg, per la cultura de la 

responsabilitat, per l’esforç i per l’educació com a eines que han de permetre fer créixer 

una societat moderna. 

 

D’altra banda, com a partit, reiterem l’exigència d’actuar sempre amb ètica i conforme 

als principis i valors del nostre ideari, de manera respectuosa, honrada, constructiva, 

lleial, transparent i democràtica. Aquests són els eixos vertebradors del nostre 

pensament polític. Totes les persones que vulguin participar a Units per Avançar hauran 

de fer honor, observar i complir escrupolosament aquests valors i principis. 

 

Com a persona integrant d’Units per Avançar em comprometo a: 

 

I. Ser COHERENT en la defensa de l’ideari i dels objectius del partit. Comporta dur a 

terme les idees que ens representen, actuar de bona fe i en pro del bé comú, i 

deixar de banda els possibles rèdits electorals si fossin contraris als valors 

esmentats en aquest codi.   

 

II. Ser COMPETENT en un primer terme com a individu de manera personal, 

acadèmica i/o professional, i ser conscient de desenvolupar les capacitats d'un 

mateix en funció de les pròpies potencialitats i de les necessitats del partit. 

 

III. Ser HONEST, INTEGRE i TRANSPARENT en la participació en el sí d'Units per 

Avançar, en els comportaments i en el desenvolupament de les responsabilitats 

que hom ostenti, que s'han d'exercir de manera honrada, de bona fe, en pro del 
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bé comú i de les persones, sense perseguir avantatges individuals indegudes ni 

beneficis personals no ètics per les prerrogatives assumides.  

 

IV. Ser RESPECTUÓS amb la resta d’opinions i accions, conscients que només 

suposem una alternativa política davant la resta, que no som portadors de la 

veritat absoluta i que serem fidels al nostre ideari i als nostres objectius polítics i 

socials. Tenim la voluntat de treballar conjuntament per sumar esforços en la 

nostra lluita pel progrés i la justícia social, evitant així esdevenir una força 

superba, tancada i excloent.  

 

V.  Ser LLEIAL; totes les persones que vulguin participar de l’activitat d’Units per 

Avançar han de respectar els principis del seu ideari i les seves normes de 

funcionament, així com les decisions adoptades legítimament pels òrgans 

representatius del partit de manera que contribueixin a la consecució dels 

objectius polítics establerts. Per tant, evitaran qualsevol conducta que causi un 

dany innecessari o perjudiqui la imatge del partit.  Actuar de manera lleial amb 

les persones i amb les institucions democràtiques i fer palesos el nostre respecte 

i la nostra actuació cívica en tot moment són també cabdals.  

 

VI.       Ser OBERT I DIALOGANT; els integrants d’Units es comprometen amb el deure de 

participar en l’adopció de les decisions en el si dels seus òrgans legítims i 

democràtics, no permetent la imposició de les majories sense respectar les 

discrepàncies i l’opinió de les minories, obrint espais de diàleg i debat on tothom 

pugui sentir-se lliurament expressat i representat, sense perjudici que cal 

aplicar, defensar i desenvolupar les decisions adoptades legítimament per una 

majoria dels membres d’Units. 
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En constituir-se Units per Avançar com a partit polític, queda garantit que restem fidels 

al servei públic i ciutadà, perquè el nostre interès és la realització del bé comú per a 

totes les persones. 


