
APORTACIONS A LA PONÈNCIA POLÍTICA DEL XIIIè CONGRÉS DEL PSC 

 

A tot el document s'ha de vetllar per l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista. 

 

Temps de crisi 

Adhesió davant del primer paràgraf: 

"En la darrera dècada el món ha viscut transformacions transcendentals fruit d’un 

accelerat procés de globalització, i pel desenvolupament de les Tecnologies de la 

Informació i la  Comunicació, que han desconfigurat el mapa de certeses amb les que 

és va cloure el Segle XX. Entre d’altres fenòmens, estem vivint la progressiva 

privatització del poder i de l’espai públic, els efectes de les crisis econòmiques globals 

amb un greu impacte sobre el benestar del i les ciutadanes, l’aturada del projecte de 

construcció europea, l’emergència de discursos populistes i simplificadors sovint 

xenòfobs i excloents, la creixent desconfiança de la ciutadania vers actituds polítiques 

deshonestes i allunyades dels interessos generals, i la incapacitat  política per fer front 

als reptes ambientals i energètics actuals." 

 

 

1er paràfrag 

3a línia, substitució "d'una crisi" per "d'una triple crisis (crisis democràtica i de 

representativitat política, crisis econòmica i emergència social, i crisis del projecte 

europeu)," 

 

3r paràgraf 

Substitució "impotents per incidir-hi i embrindar-ne els excessos" per "i que han 

decidit no actuar" 

 

 

4t paràgraf. Segona línia, després d'"Espanya": 

Substitució del paràgraf per:  

" Més encara. Es tracta també, en el nostre cas, de la crisi de l'Estat autonòmic com a 

via per articular la relació entre Catalunya i Espanya. El procés de descentralizació 

política i administrativa que ha suposat l’Estat autonòmic ha contribuït a la consolidació 

de la democràcia, el reconeixement de la diversitat i pluralitat de l’Estat, així com al 

desenvolupament econòmic i el benestar de la ciutadania al conjunt d’Espanya. Fet 

aquest reconeixement, és evident que a dia d’avui presenta símptomes clars 

d’esgotament i necessita una reforma en profunditat.  



Les mancances de l’Estat autonòmic, però, no són l’únic element que explica el 

moment difícil que viu la relació entre Catalunya i la resta Espanya. El comportament 

del Partit Popular durant el procés d’elaboració i aprovació de l’Estatut de 2006 

(referendat pels i les catalanes a les urnes, amb un ampli suport) i la sentència del 

Tribunal Constitucional de l’any 2010, van suposar un punt d’inflexió a partir del qual 

es va posar de manifest el profund malestar d’una part important de la societat 

catalana pel que fa a l’articulació de la relació amb l’Estat.  

Amb aquest rerefons, hem vist com en els darrers anys les demandes de 

reconeixement, respecte, ampliació de l’autogovern de Catalunya i millora del 

finançament, han estat hàbilment instrumentalitzades per l’independentisme, en un 

context marcat per la crisi econòmica i l’estratègia recentralitzadora del Govern del PP. 

Però ni el retrocés i l’inmobilisme del PP ni les vies unilaterals fora de la llei han 

contribuït a aportar cap solució, sinó tot el contrari, només han servit per enquistar 

encara més el problema i portar-nos a una situació de bloqueig.  

No és cert que Espanya sigui irreformable, ni que la majoria de catalans i catalanes 

avalin la ruptura, com afirma interessadament l’independentisme. I tampoc és cert, 

com vol fer creure la dreta espanyola, que l’única resposta per resoldre el conflicte 

actual sigui la de la llei i els tribunals. La solució passa necessàriament per la política, i 

per obrir el debat sobre la reforma constitucional." 

 

 

Per un "nou inici" del socialisme català 

Abans del darrer paràgraf d'aquest apartat, afegir el següent paràgraf: 

"Malauradament, a l'actualitat, ens hem allunyat de gran part de les demandes socials i 

polítiques del país, i una part important dels nostre electorat s’ha dispersat: en part per 

la radicalització del discurs en un pol unitarista/nacionalista espanyol i un pol 

independentista-nacionalista català; però principalment cap a opcions progressistes 

nascudes al voltant del 15-M i de moviments de reivindicació al carrer per a donar 

resposta a la manca de representativitat política d’interessos ciutadans." 

 

 

Al final de l'apartat, després de "cooperació internacional" afegir: 

"Des de la política, volem renovar el contracte dels i les representants polítiques amb 

la ciutadania, amb formes diferents de fer: a peu de carrer, al costat de les persones, 

fomentant i afavorint de manera contínua la participació ciutadana, entenent l'elecció 

no com a delegació sinó com a lluita conjunta i acte de confiança"  

 



 

Una societat en transició 

Segon paràgraf, primera línia, després de "crisi" substituir "econòmica" per "global i 

globalitzada que no ha afectat únicament a l'àmbit financer i econòmic, sinó que ha 

impactat també a nivell social, polític i institucional. És el que es coneix com a canvi 

d'època. Un canvi d'època" 

 

 

La identitat del PSC 

Abans del primer paràgraf. Adhesió: 

"L’espai polític i electoral del socialisme català, com a gran força hegemònica de 

l’esquerra catalanista per articular els interessos i les demandes de les classes 

populars, s’ha anat desdibuixant progressivament. Cal tenir clars els errors: ha mancat 

imaginació i audàcia a l’hora de repensar les polítiques de benestar a l’alçada de 

societats postindustrials complexes; no hem sabut trobar una posició pròpia en el 

debat independentista capaç de donar respostes democràtiques d’encaix federal reals; 

no hem estat exigents per preservar en tots els processos de representació la primacia 

de l’interès general per sobre d’altres espuris; i finalment no hem tingut ni una 

comunicació, ni unes estructures de partit capaces de garantir imbricació social, 

renovació de quadres i obertura a la participació ciutadana." 

 

 

Primer paràgraf.  

Substituir "Ens volem reinventar," per "És hora de reinventar-se." 

Segona línia, després de "curs" afegir: 

"La seguretat, el canvi climàtic, la precarietat laboral, l'habitatge, el consum, la salut, 

l'educació, les pensions, la protecció social d'infants, grans i persones amb 

discapacitats, la igualtat de gènere, la violència masclista, la fiscalitat, la solidaritat 

territorial, les infraestructures, l'energia, la globalització, la immigració són les noves 

preocupacions i amenaces a les què ens enfrontem col·lectivament però també els 

nous reptes i oportunitats." 

 

 

Som democràtes  

Segon paràgraf 

4a línia, substituir des de "Volem" fins a "dignitat humana" per:  



"Volem superar i anar més enllà del concepte de representació. Volem establir una 

aliança permanent amb la ciutadania conscients com som que és aquesta una 

demanda social que no es pot deixar d'atendre però també perquè sabem de la força 

de la ciutadania en les noves formes d'organitzar-se en la producció i distribució de 

béns i serveis. 

 

Malgrat tot, mirem el futur amb optimisme. Els moviments socials nous i fins i tot els i 

les ciutadanes de manera individual, estan fent sorgir nous models d'organització 

social que no podem deixar de contemplar. I menys encara aquells que contribueixen 

a posar a l'abast de la ciutadania béns bàsics i nous models de treball. També cal 

tornar a mirar i treballar conjuntament amb les organitzacions sindicals i socials 

tradicionals que, malgrat també estan superades per les noves circumstàncies, han 

estat i han de continuar éssent part fonamental en la reconstrucció i evolució de 

l'actual Estat del Benestar". 

 

Per això som gent que, encara amb més força, fa del TREBALL L’EINA PER 

L’EMANCIPACIÓ DE LES PERSONES i la integració social davant el profund 

deteriorament del seu exercici com a dret.  Davant l’empobriment de les classes 

treballadores, la precarietat en les noves formes del treball i l’atur massiu, volem 

garantir l’accés i el manteniment del treball de qualitat.  La redistribució de la riquesa 

ha de ser motor de desenvolupament econòmic, i  per això calen mercats regulats que 

facin possible una economia social de mercat inclusiva i democràtica, un sistema fiscal 

just que elimini els actuals desequilibris i un dret laboral que doni garanties a l’actual 

diversificació de les formes del treball i nous models d'ocupació.  Som gent 

emprenedora que vol promoure la participació dels individus en la creació de riquesa 

econòmica sense privilegis, que dóna suport a l’economia productiva  i inclusiva, la 

innovació i la competència lleial dins d’una economia de mercat socialment 

responsable." 

 

 

Som d'esquerres 

Segon paràgraf, tercera línia 

Substituir "ambdós gèneres" per "dones i homes" 

Després de la "feina" afegir ", evitant situacions de discriminació vertical i horitzontal" 

Després de patriarcal afegir: "Per això, defensem l'abolicionisme i ens situem amb el 

model suec en relació a l'abordatge de la prostitució"  

 



 

L'agenda del socialisme català 

Substitució tot el punt 1 per:  

1. UNES  BASES  MÉS JUSTES PEL DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC I LA DISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA. Un nou model que 

no gravi un cop més sobre els més vulnerables a favor dels qui més 

tenen, que restitueixi els equilibris socials perduts per les agressions 

neo-lliberals. Un nou model econòmic que  sigui un nou contracte 

social, que ha de conjugar unes polítiques que assegurin: 

 —La redistribució de la riquesa com el millor impuls d’un nou model de 

creixement que ha de ser sostenible, capaç de generar llocs de treball 

de qualitat, cosa que reclama la transformació  progressiva del nostre 

model productiu i energètic que democratitzi l’organització del treball en 

la recerca de la millor eficiència, una reforma del treball per acabar amb 

les desigualtats extremes que provoquen les injustícies socials en el 

seu accés i la precarietat en les seves condicions laborals. Un treball 

que aprofiti les avantatges del canvi tecnològic i l’organització 

democràtica del treball per donar més oportunitats a totes les persones 

sense discriminació  per a contribuir-hi. 

 —L’adopció de mesures urgents destinades a fer front i superar les 

causes i les greus conseqüències d’un caduc model de creixement que 

produeix desigualtats molt extremes.  

—L’enfortiment i consolidació  dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar 

com són els serveis públics de sanitat, educació, serveis d’ocupació, 

serveis socials, l’atenció a la dependència, les pensions i l’habitatge 

amb reformes que en garanteixin l’equitat, la no discriminació i la 

sostenibilitat.  

—una reforma fiscal progressiva, que acabi amb el creixement de les 

desigualtats  que causen els privilegis d’uns pocs, que acabi amb  el 

frau fiscal i la connivència amb els paradisos fiscals. 

 —Un nou enfocament de la solidaritat, que posi l’èmfasi en el seu 

vessant intergeneracional que reequilibri els efectes de l’economia 

clàssica  i asseguri una més justa distribució de la riquesa i que afecta 

qüestions essencials com l’educació, el mercat de treball, el 

finançament del deute públic i la sostenibilitat ambiental. 

 

 



La superació del greu atzucac en què es troba Catalunya 

Substitució de l'apartat per: 

Per sortir de l’atzucac al qual ens han portat l'independentisme i la dreta espanyola, els 

i les socialistes catalanes reafirmem la nostra aposta per una solució democràtica, 

legal, dialogada i acordada, en el marc d’una reforma constitucional de caràcter 

federal, que és l’evolució necessària i lògica del nostre model territorial, si volem 

garantir l’encaix de tots els pobles d’Espanya i superar els dèficits que avui presenta 

l’Estat autonòmic. I volem fer aquest camí amb total respecte i lleialtat a les institucions 

espanyoles, al costat de la resta dels i les socialistes espanyoles, però amb la màxima 

determinació i legitimitat en l’articulació dels nostres plantejaments nacionals i en 

coherència amb la nostra voluntat de ser el principal partit de l’esquerra catalanista.  

Aquest procés de reforma ha de servir per obrir un debat obert i constructiu, on els 

representants democràtics assumeixin la seva responsabilitat i es posin a treballar per 

fer possible un nou acord bilateral entre Catalunya i el conjunt d’Espanya; per establir 

un nou contracte que pugui ser referendat pels catalans i catalanes a les urnes dins 

d’un procés amb totes les garanties democràtiques. 

Així doncs, tots els esforços del socialisme català s’han de dirigir a crear les condicions 

que permetin la recuperació del diàleg entre les institucions catalanes i espanyoles, i 

entre el conjunt de les forces polítiques, teixint les aliances necessàries amb aquells 

que volen treballar dins la legalitat per superar el bloqueig actual i per avançar en la 

construcció federal.  

Tenim la certesa, que la solució per refer els ponts entre Catalunya i la resta 

d’Espanya passa per la construcció d' un Estat federal, ja que és l’única via per 

aconseguir que es reconegui i respecti, amb total normalitat, la singularitat de 

Catalunya, les nostres institucions, la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres 

necessitats d’un finançament just.   

I entenem que aquest nou contracte entre Catalunya i la resta d’Espanya ha de partir i 

incorporar necessàriament, per tal que sigui creïble i assumible per part de la majoria 

dels i les catalanes, els següents elements bàsics:  

 

• El reconeixement de Catalunya com a nació i de la pluracionalitat d’Espanya. 

Espanya és un Estat plurinacional que, de forma natural, ha d’evolucionar cap 

un Estat completament federal, que reconegui i promogui la seva pluralitat 

lingüística i cultural, projectant-la a nivell europeu.  

• L’assoliment d’un nou model de finançament que garanteixi els recursos 

suficients per a Catalunya, que inclogui la coresponsabilitat fiscal real, i faci 



compatible la solidaritat interterritorial amb un tracte fiscal equitatiu, just, 

transparent i que respecti el principi d’ordinalitat. 

• Una nova cultura federal en les relacions entre les diferents institucions, basada 

en el respecte, la cooperació, la lleialtat i el diàleg; que assumeixi amb 

normalitat l’actual escenari de sobiranies compartides, interdependències i 

globalització creixent.  


