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PREPARATS PER GUANYAR EL FUTUR 
 

RESOLUCIÓ POLÍTICA DEL NOVÈ CONGRÉS DEL PSC 
BARCELONA, 18 DE JUNY DE 2000 

 
Els i les socialistes catalans estem preparats i preparades per governar. Quan 
al nostre voltant es produeixen canvis extraordinaris i el món es transforma a 
un ritme vertiginós, Catalunya necessita un projecte polític ambiciós, modern i 
integrador. Un projecte que sigui capaç de fer fructificar el talent i les capacitats 
dels nostres homes i dones.  
 
Els i les socialistes catalans tenim confiança en el futur i ens adrecem a tots 
aquells i aquelles que tinguin el coratge necessari per canviar les coses, per 
lluitar i guanyar un futur millor en una societat fonamentada en els valors de la 
llibertat, la igualtat i la justícia, les oportunitats per a tothom i la responsabilitat. 
 
Els i les socialistes catalans som fills i filles de la llarga i rica tradició del 
progressisme català. Som continuadors i continuadores dels que varen lluitar 
per la dignitat i la justícia, dins el moviment obrer de la Catalunya industrial, 
dels rabassaires, del moviment llibertari, del republicanisme liberal i del 
catalanisme progressista. Les nostres arrels són plurals i profundes i han estat 
enriquides amb l’aportació de molts homes i dones que, sense haver nascut a 
Catalunya, li han donat el millor de les seves vides.  
 
Som el partit que millor representa els valors de la Catalunya oberta, moderna, 
plural i activa, la que ens ha convertit en el primer partit de Catalunya i ens ha 
erigit successivament en el partit més votat a les eleccions locals, 
autonòmiques, generals i europees.  
 
Ser el primer partit de Catalunya és per a nosaltres un honor i una 
responsabilitat. Ens obliga a un esforç permanent de formulació de noves 
polítiques, de cercar solucions a problemes canviants, i a ser alhora els 
principals valedors de la idea que a Catalunya, per damunt de tot, cal mantenir 
la unitat civil del nostre poble.  
 
Per a tots i totes els que formem el PSC, el nostre partit no és cap finalitat en si 
mateix, sinó un instrument al servei de Catalunya, que serà més gran quan 
més útil i proper a la ciutadania es mantingui. 
 
Els nous temps, amb la nova economia i la nova societat, reclamen una nova 
política, que vol dir també cercar un nou model i noves funcions per a les 
organitzacions polítiques. 
 
Per aquest motiu volem fer una política més oberta i participativa. Ja hem 
donat passos en aquesta direcció quan ens hem obert a la participació dels i 
de les nostres simpatitzants, hem convocat eleccions primàries per designar 
els nostres candidats i candidates, hem fet més plural la nostra alternativa a 
Catalunya mitjançant l’aliança electoral amb Ciutadans pel Canvi, i també als 



 

municipis amb les candidatures de progrés municipal, però volem anar més 
enllà innovant en la forma de fer i entendre la política a Catalunya. 
 
Com a tasques més immediates, ens proposem: 
 

1. Ser el partit dels ciutadans i ciutadanes 
 

En el futur les línies polítiques del PSC seran el resultat d’un procés 
d’àmplia consulta en el qual es cercarà la participació de milers de 
ciutadans i ciutadanes i grups socials. Les organitzacions socialistes 
seran les dinamitzadores d’un procés de debat sobre aspectes decisius 
que afecten el futur de Catalunya, el resultat del qual serà el material de 
base que serà analitzat i aprovat en les nostres futures Conferències 
Anuals. Cada Conferència girarà entorn a una política estratègica, i la 
primera en ser convocada, per a l’octubre de l’any que ve, tindrà com a 
eix l’educació i el treball.  

 
Volem fer de l’obertura, la modernitat i la innovació un senyal inequívoc 
de la nostra cultura política que distingeixi tant les nostres formes de 
treball com la nostra agenda reformadora. 

 
Ens adrecem als treballadors i treballadores que volen una feina de 
qualitat i una bona educació pels seus fills i filles, a les dones que volen 
tenir feina sense renunciar a la seva realització personal i familiar, a la 
gent jove que està preparada com mai i ha de tenir oportunitats a 
l’abast, als emprenedors i emprenedores que tiren endavant els seus 
negocis treballant de valent, a les famílies que necessiten ajuts i serveis 
públics de qualitat, als universitaris i universitàries que aspiren a ser el 
ferment de la creativitat i la innovació del país, i a la gent de pagès, que 
ha de ser tinguda en compte en la Catalunya del futur. A totes aquestes 
persones els diem que compartim l’ambició de fer de Catalunya el millor 
país d’Europa, en pau amb si mateix i amb els altres, capdavanter en la 
nova economia -com va ser-ho en la industrialització- i socialment 
avançat. 

 
 
 

2. Ser el primer partit de Catalunya 
 

Tenim la vocació de constituir-nos en un partit que sigui el primer pels 
seus resultats, el primer pel seu nombre d’afiliats i afiliades i el primer 
per la seva implantació homogènia en tot el territori. Volem doblar el 
nombre dels nostres afiliats i afiliades i arribar fins als 60.000, obrint-nos 
fonamentalment cap a les dones, la gent jove, els emprenedors i 
emprenedores i la Catalunya interior. La nova direcció del partit farà de 
la política d’obertura i expansió una de les seves prioritats, amb l’objectiu 
de fer del PSC el partit central de la política catalana, en el que es pugui 
identificar una amplíssima majoria dels nostres ciutadans i ciutadanes. 
 



 

 
Estem preparats i preparades per governar i comptem amb el programa que 
Catalunya necessita per fer front als desafiaments del nou segle. Després de 
20 anys d’autogovern, Catalunya ha aconseguit redreçar les seves institucions 
polítiques i recuperar el seu orgull i identitat, però no n’hi ha prou.  
 
Catalunya no pot continuar en mans d’un govern políticament i personalment 
esgotat, que fa temps va perdre les idees per passar a defensar exclusivament 
els privilegis dels seus beneficiats i beneficiades. Un govern que es limita a 
intentar canviar, amb ridícules campanyes d’imatge, els seus continuats errors 
en la política de relacions amb Espanya.  
 
En els propers mesos assistirem a l’agonia d’un govern on tot es supedita a les 
ambicions personals dels aspirants a substituir l’actual President, amb el 
quadre de fons del partit principal de la coalició governant temptat per la 
radicalització nacionalista. 
 
Som l’alternativa i estem preparats i preparades per governar, amb una aliança 
plural de forces progressistes cohesionades a l’entorn un programa que té com 
a objectius: 
 

1. Impulsar l’Espanya federal  
 

Volem contribuir a la construcció de l’Espanya plural i resoldre de forma 
satisfactòria la relació de Catalunya amb Espanya. 
 
La nostra proposta federal es basa en el reconeixement explícit de la 
realitat plurinacional d’Espanya, en l’extensió de l’autogovern polític als 
àmbits judicial, cultural i fiscal, i en l’estabilitat, l’equilibri i l’eficiència del 
model competencial i financer. 

 
Els i les socialistes catalans declarem, de forma explícita, la nostra 
voluntat de formar part d’un projecte comú amb la resta de pobles 
d’Espanya, de la mateixa manera que valorem la riquesa lingüística i 
cultural comuna, tot reclamant que el català sigui considerat com una 
llengua també patrimoni comú, i per aquest motiu, defensat i protegit. 

  
Cap partit polític no té el monopoli de la catalanitat. Nosaltres tampoc no 
el tenim. Per aquest motiu cerquem la màxima unitat de les forces 
catalanes per plantejar una reivindicació que ha de ser motiu d’unió civil i 
mai de divisió. Aquest és l’esperit de l’Entesa Catalana de Progrés al 
Senat, i aquesta serà la marca distintiva del catalanisme integrador i 
responsable que defensarem sempre. 

 
No volem una Catalunya aïllada, sectària, replegada sobre si mateixa. 
Ben al contrari, la volem emprenedora a Espanya i a Europa. No volem 
condicionar la política espanyola, sinó ser-ne part activa i dirigent.  
 
La política del regateig amb els successius governs de Madrid que CiU 
ha portat a terme ha representat per a Catalunya un total fracàs, amb 



 

costos interiors en forma de divisió entre els catalans mateixos, i 
exteriors en forma d’imatge negativa vers a Espanya.  
 
Som un partit que va néixer amb l’objectiu de governar a Catalunya i que 
ha fet de si mateix el millor exemple del que significa la unitat civil del 
poble català, superant diferències d’origen. Representem per tant, 
també en aquest aspecte, la realitat central del poble de Catalunya, que 
és fruit d’una suma d’orígens que hem de respectar. 
 

 
2. Fer de l’educació i del treball la principal prioritat  

 
Fa anys que els i les socialistes repetim que la millor inversió per a 
Catalunya és la que es fa en l’educació dels seus homes i dones. Sense 
altra riquesa natural que la capacitat de treball i creació de la nostra 
pròpia gent, únicament ens obrirem pas en l’economia del futur si 
figurem entre els pobles amb més nivell educatiu del món.  

 
Les noves tecnologies i l’economia vinculada a la societat de la 
informació són avui les locomotores del creixement i de la creació 
d’ocupació amb més valor afegit. Catalunya necessita més inversió 
educativa i una atenció preferent a l’ensenyament professional i la 
formació contínua de la nostra força de treball. 
 
Cada pesseta invertida avui en educació es multiplicarà demà en forma 
de nous llocs de treball qualificats. El problema més important no és la 
disjuntiva entre escola pública i escola privada. El veritable repte és com 
aconseguir una escola de qualitat, accessible en condicions d’igualtat a 
tots els nostres nens i nenes i gent jove.  

 
Per aconseguir-ho, posarem d’acord escola pública i privada per tal que 
la darrera entomi la seva part de responsabilitat en els costos de la 
integració social de la joventut i de la immigració, i millorarem el prestigi i 
l’autoestima de l’escola pública. Al mateix temps, farem que els 
ajuntaments, dotats de recursos i competències, tinguin cura de les 
escoles i promoguin la participació dels emprenedors i emprenedores en 
la seva gestió.  

 
 

3. Convertir Catalunya en capdavantera en recerca 
científica i en el camp de les noves tecnologies 

 
La globalització ofereix grans oportunitats, però únicament a aquells i 
aquelles que sàpiguen aprofitar-les i apostin per la innovació i la recerca.  

 
Hem d’aprofitar a fons la potencialitat de les nostres universitats i l’alt 
nivell que ja tenim en biomedicina, química, disseny industrial i 
automòbil, però també estimular la innovació dins les nostres empreses i 
el compromís empresarial amb la recerca.  



 

 
En telecomunicacions ens trobem encara per darrera d’Europa, i no 
existeix una estratègia catalana per desenvolupar Internet com a 
instrument de progrés social i creixement econòmic.  
 
El nostre objectiu és aconseguir que Catalunya dediqui a recerca 
científica el 2,3% del seu PIB, i que totes les famílies catalanes tinguin 
accés a Internet i correu electrònic des de casa.  
 
Cap ciutadà ni ciutadana ha de restar al marge dels beneficis de les 
noves tecnologies. Així com en el passat va ser necessària 
l’alfabetització de tota la població, ara cal universalitzar l’accés a 
Internet.  

 
 

4. Posar en marxa una estratègia econòmica per a 
Catalunya  

 
Som una gran regió econòmica i industrial dins d’Espanya i Europa, però 
perdem oportunitats i poder de decisió econòmic. La nostra posició 
únicament es pot mantenir si realitzem un esforç continuat d’atracció 
d’inversions, competitivitat i innovació, emmarcat en un entorn d’inversió 
pública potent i intel·ligent i de polítiques de govern creadores de 
condicions afavoridores de l’activitat econòmica.  

 
La insuficient inversió pública en ports, aeroports, carreteres, ferrocarrils 
i transport públic metropolità és una de les principals amenaces a la 
nostra competitivitat econòmica. La Catalunya del segle XXI ha de ser 
una xarxa integrada de ciutats, mai a més de dues hores de viatge en 
qualsevol direcció del país. 
 
Hem de reduir la inflació a Catalunya, que té un diferencial superior que 
perjudica les nostres empreses, i hem d’abaratir els costos dels serveis 
bàsics com ara els elèctrics i els telefònics, establint un marc de 
competència efectiva entre les empreses. 
 
Cal enfortir el sector financer català, i que aquest sigui un element clau 
en el nostre desenvolupament, a més de promoure la internacio-
nalització de les nostres empreses.  
 
Els i les socialistes comptem amb la demostrada capacitat del nostre 
empresariat i apostem per fer créixer una nova generació d’emprenedors 
i emprenedores. Crear una empresa a Catalunya ha de ser molt més 
fàcil del que és ara, i és responsabilitat del govern català que els 
emprenedors i emprenedores tinguin facilitats per fer realitat les seves 
iniciatives. 
 

 



 

5. Equilibrar el territori. Cap a la Catalunya de les 
regions  

 
Amb una població concentrada en la franja costanera, Catalunya té 
l’obligació de posar en marxa polítiques que assegurin la viabilitat de les 
comarques interiors, estimulant una agricultura econòmicament 
productiva que garanteixi el nivell de vida de la gent de pagès, a més 
d’eliminar els dèficits de comunicació que encara perduren i tenir cura 
dels boscos i del patrimoni natural del país.  

 
Posar en valor el territori com a espai econòmic, sigui productiu o 
turístic, és la seva millor defensa.  

  
Les persones que en millors condicions es troben per posar en marxa 
noves estratègies territorials són els i les que viuen en els territoris en 
qüestió. Per aquest motiu considerem necessària una nova divisió 
territorial, més realista. Amb set noves regions amb governs regionals 
que siguin el punt de trobada i cooperació entre els poders locals i el 
govern autonòmic.  
 
 

6. Establir una nova política de família 

 
El govern conservador de Catalunya ha viscut d’esquena a la realitat 
dels canvis familiars i les noves formes de convivència. Patim un 
endarreriment extraordinari en serveis bàsics com llars d’infants i atenció 
a la gent gran. 
 
En el passat, les dones suportaven el pes de l’atenció a la canalla i a la 
gent més gran. En el present, les dones reclamen la seva part en la vida 
social i laboral del país, i això requereix nous serveis i més suport a les 
famílies.  
 
La taxa d’activitat femenina a Catalunya està encara per sota de 
l’europea, i cal preveure que augmentarà amb la incorporació al mercat 
de treball de noves generacions de dones amb un nivell educatiu més 
alt. Els i les socialistes estimulem l’entrada de les dones a l’activitat 
laboral i preveiem alhora les conseqüències que això tindrà. 

 
Volem posar en marxa una política inequívoca de suport a les famílies 
que volen tenir fills i filles. Les mares treballadores tenen el dret de 
poder formar també les seves famílies, i això requereix suport i 
polítiques laborals innovadores i molt més flexibles, i suport públic en 
forma de serveis, com ara guarderies o ajut domiciliari per a les 
persones grans. 
 
Catalunya no es pot permetre el seu actual dèficit demogràfic, ni en 
termes humans ni econòmics. Si volem continuar essent competitius, 



 

hem de poder assegurar que en els propers anys tindrem prou gent jove 
en edat del treball.  
 
 

7. Treballar per un país socialment cohesionat 
 

El PSC vol ser, alhora que el partit de l’eficiència econòmica, el partit 
que posi en marxa polítiques que assegurin oportunitats i suport a tots 
els ciutadans i ciutadanes en tots els moments crítics de l’existència. 

 
De res no serveix el creixement econòmic si no porta més benestar i 
més seguretat en el futur a un nombre cada vegada més alt de 
persones.  
 
L’accés a serveis sanitaris de qualitat per a tots els ciutadans i 
ciutadanes és un dret bàsic. Per aquest motiu ens proposem posar en 
marxa una nova política de salut que tregui el màxim profit dels recursos 
ja existents, que eixampli els seus serveis a l’atenció dental infantil i que 
redueixi dràsticament els temps d’espera per a les intervencions, que 
són avui un problema d’organització del treball hospitalari, més que de 
recursos.  

 
Les modernes societats postindustrials corren el risc de crear societats 
duals en les quals un sector de la població sigui condemnat a la 
marginació, bé pel seu nivell cultural, bé pels seus baixos ingressos. El 
nostre deure és assegurar que cap ciutadà ni ciutadana de Catalunya 
caurà en la marginació, ni per no tenir un nivell educatiu, ni per ser gran, 
ni per haver-se quedat sense feina. 
 
Volem reformar l’actual Estat del Benestar perquè sigui més complet i 
més capaç de brindar solucions justes als problemes socials, però volem 
alhora que creixi la cultura de la responsabilitat individual de cadascú.  

 
 

8. Practicar una política més propera als ciutadans i a 
les ciutadanes 

 
No entenem la democràcia com un simple mandat per exercir el poder 
que els i les governants reben periòdicament. Per als i per a les 
socialistes, l’exercici democràtic significa un diàleg permanent entre els 
ciutadans i ciutadanes i les institucions, significa proximitat, control dels 
actes dels i de les governants, i transparència en les seves actuacions.  

 
Proposem introduir a Catalunya reformes democràtiques que acostin la 
política als ciutadans i ciutadanes, entre les quals figuren una nova llei 
electoral que permeti l’elecció directa dels diputats i diputades de cada 
territori; convertir el Parlament de Catalunya en el centre del debat polític 
i en un instrument eficaç d’impuls i control del govern; reformar 
l’administració de la Generalitat per redreçar l’actual deriva cap a la 



 

ineficiència burocràtica; descentralitzar noves competències en els 
ajuntaments, particularment les que tenen a veure amb l’ensenyament 
primari i opcionalment el secundari, les polítiques actives d’ocupació i els 
serveis socials i, finalment, aconseguir uns mitjans públics de 
comunicació al servei de tota la ciutadania, respectuosos amb la 
pluralitat del país, controlats pel Consell de l’Audiovisual i dirigits per 
professionals independents. 
 

 
La tardor passada el poble de Catalunya ens va atorgar la majoria del vot 
popular a les eleccions autonòmiques. Considerem que aquesta confiança 
majoritària ens obliga a treballar amb força renovada perquè, ben aviat, 
Catalunya tingui un govern progressista, dirigit per Pasqual Maragall, un govern 
que faci realitat el programa de reformes i innovació econòmica i democràtica 
que Catalunya necessita per assegurar el seu futur.  
 
Tenim un compromís amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i estem 
preparats i preparades per portar-lo a terme, mirant cap al futur sense por, amb 
confiança i il·lusió. 
 
La mateixa il·lusió que compartim amb tots aquells homes i dones que, des de 
qualsevol racó del món, treballen per a una humanitat més lliure, més justa i 
més solidària. 
 



 

1. CONSTRUÏM EL FUTUR AFIRMANT ELS NOSTRES VALORS 
 
 

Tenim uns ideals i uns valors 
 
Els i les socialistes catalans defensem un conjunt d’ideals i valors que ens 
diferencien d’altres maneres d’actuar i pensar. Són ideals històrics que han 
evolucionat contínuament amb les diferents circumstàncies de la societat per 
tal de donar resposta als seus desafiaments. Aquests ideals i valors són el 
nostre nord per guiar els nostres passos cap a una societat més justa i 
igualitària en oportunitats i prestacions socials; una societat en llibertat, 
democràtica, en pau i benestar per tothom. Una societat en què es pugui 
garantir el dret de la igualtat de drets per a tota la ciutadania. 
 
Els i les socialistes som hereus de les tradicions històriques que han lluitat per 
l’emancipació de les persones i els pobles. Aquestes són les nostres tradicions, 
que ens identifiquen i marquen els nostres objectius avui. La unió, la promoció 
de la igualtat en la llibertat individual i col·lectiva és a la base del pensament 
polític del socialisme democràtic i la força dels partits socialistes. La lluita per la 
llibertat, la igualtat i la fraternitat resumeixen de forma molt expressiva els 
nostres ideals, que són sempre actuals, i que mai seran suficients ni 
insuperables. I precisament per això sempre estan i estaran vigents. 
 
El nostre pensament socialista és plural i divers. Som oberts i solidaris. Volem 
la diversitat i la trobada de pensaments. El socialisme democràtic convida al 
diàleg que permet entendre i assumir els pensaments progressistes de la 
nostra societat. Volem incorporar en la nostra identitat els valors dels homes i 
de les dones que esperen una societat millor, més justa i més solidària. I això 
s’ha de fer amb solidaritat amb les generacions futures, deixant per a elles un 
món, una natura i uns recursos amb una qualitat similar a la dels que nosaltres 
hem heretat. Una societat oberta al futur, on els criteris de sostenibilitat 
esdevenen nous valors que es concreten en noves formes de fer política, amb 
un major respecte pel medi ambient com a element de solidaritat i progrés. 
 
 

Defensem la igualtat, la llibertat i la solidaritat 
 
Defensem la igualtat i la llibertat com els nostres principals valors. Sense 
igualtat no hi ha llibertat, i sense democràcia no poden desenvolupar-se les 
persones. Però també ens reconeixem hereus i hereves de l’esperança de 
justícia social, de solidaritat, de voluntat de progrés i del sentit de 
responsabilitat que han estat i són els referents de molts homes i dones. Ens 
sentim hereus històrics dels objectius de llibertat, igualtat i fraternitat de la 
Revolució Francesa, dels valors dels drets socials, polítics i solidaris del 
moviment obrer i de la lluita pels drets cívics i la igualtat per raó de gènere del 
moviment sufragista. Aquests principis formen part del referent que orienta el 
nostre compromís polític. La nostra tradició de pensament arrenca al segle 
XVIII, amb els anhels d’aquelles persones que volien superar el sistema feudal 
mitjançant la instauració d’un model social que propugnava la igualtat de drets 
civils. A la segona meitat del segle XIX els mateixos ideals van protagonitzar un 



 

altre gran canvi social i polític: la instauració de la igualtat de drets polítics. Les 
desigualtats de la nova societat industrial van donar lloc al moviment sindical, 
cooperativista, obrer i democràtic, radical socialista i llibertari, que va 
comprendre la necessitat d’una correcció de les desigualtats, no tan sols en les 
oportunitats, sinó també en els resultats. Les fites d’aquests moviments eren 
estendre el dret a vot a totes les persones, superant l’exclusió dels que no 
tenien propietats i de les dones, i aconseguir la llibertat d’expressió i 
d’associació per a tothom. 
 
 

Defensem el progrés 
 
En el decurs del segle XX els i les socialistes vam impulsar, conjuntament amb 
la majoria de la societat, una nova onada de progrés en la definició de la 
ciutadania i en el model d’organització social. Als drets proclamats en etapes 
prèvies s’hi afegien altres drets de caràcter social i econòmic. Els i les 
socialistes vam generalitzar el model de l’Estat del Benestar com a la manera 
política de donar resposta a les demandes d’una societat més cohesionada, 
socialment més justa i igualitària.  

 

 

La societat ha canviat: obrim-nos a aquesta part de la societat 

progressista 
 
La nostra societat ha canviat i està canviant profundament. En aquests 
moments és necessari que els i les socialistes ens replantegem les qüestions 
relatives al nostre projecte, i explicar, molt clar, la nostra posició davant 
d’aquests canvis i comportaments. 
 
A partir dels anys vuitanta, les condicions de l’economia han canviat. La 
globalització econòmica, l’augment de la mobilitat internacional de capitals i 
l’obertura dels mercats han reduït el marge d’autonomia de les polítiques 
econòmiques i han fet més evident la necessitat d’una política i uns poders 
públics internacionals que tinguin capacitat de regular els mercats econòmics. 
La nova situació requereix noves respostes. 
 
Els drets socials i econòmics de la ciutadania del segle XXI exigeixen als i a les 
socialistes mantenir el principi d’intervenció pública essencial sobre l’economia 
per aconseguir l’efectivitat d’aquests drets. Però som conscients que la relació 
entre l’Estat i el mercat, entre allò que és públic i allò que és privat, és més 
complexa i menys esquemàtica del que sovint ha reflectit el pensament 
econòmic de l’esquerra. No sempre les relacions entre allò que és públic i allò 
que és privat són estrictament contradictòries. Tot i acceptant que l’Estat ha de 
sortir d’aquells processos econòmics en què actuava com a un agent més, 
moltes vegades com a agent monopolista o privilegiat, els i les socialistes 
continuem reivindicant el paper progressista de l’Estat quan actua com a 
regulador dels processos econòmics, vetllant per l’interès col·lectiu. Els i les 
socialistes respectem l’economia de mercat, però no volem una societat de 
mercat; propugnem l’impuls de la competència en els mercats i, aíxí mateix, 
pensem que la societat és quelcom més ample i més important que el mercat.  



 

 
A finals del segle XX ens hem adonat que el creixement econòmic controlat per 
les lleis del lliure mercat crea desigualtats econòmiques i socials i provoca un 
deteriorament irreversible de les condicions ambientals del món, posant en 
perill el futur de noves generacions.  
 
El pensament socialista ha d’incorporar la sostenibilitat al mateix nivell dels 
grans principis històrics de llibertat, igualtat i fraternitat, ja que aquests no són 
possibles en una societat que espolia els seus recursos naturals. Els i les 
socialistes del segle XXI no podem continuar pensant que el creixement 
econòmic, per si sol, comportarà la millora de les condicions de vida de la gent. 
Hem de ser conscients que el creixement econòmic sense límit pot comportar 
l’esgotament dels recursos per a les noves generacions; per això hem de 
propugnar un nou model econòmic que considera que el creixement econòmic 
s’ha de subordinar a la perdurabilitat dels recursos. 
 
 

Integrem nous valors de progrés 
 
El PSC és el resultat d’un llarg procés d’unitat que, a través de diverses fases, 
va anar aplegant una vasta pluralitat d’accents i tradicions. D’aquesta manera 
esdeveníem hereus i hereves d’un ampli ventall de l’esquerra catalana, dels 
sofriments i les esperances de generacions de treballadors, homes i dones 
generosos i sovint heroics. Són els nostres companys i companyes en el 
temps. Aquesta és una herència que, a diferència d’altres herències, no ens 
reté en el passat ni en cap immobilisme, sinó que ens obliga a anar més 
endavant. Volem –i cal– emular els nostres predecessors.  
 
Per això, farem del nostre partit l’instrument polític transformador que la 
societat catalana del present i del futur necessita. Farem un partit fort. En la 
seva pluralitat i en la seva concepció radicalment democràtica. En la seva 
capacitat d’innovació política i en la seva manera crítica i participada 
d’entendre el poder. En la seva voluntat d’obertura a les noves aportacions que 
vulguin sumar-s’hi i, sobretot, als diversos sectors socials interessats en una 
perspectiva de progrés. En la seva capacitat de formular i impulsar el projecte 
que ha de refer Catalunya i situar-la en el futur. 
 
Avui, els i les socialistes hem de saber comprendre els canvis que s’estan 
produint en la societat i que són fruit, en algunes ocasions, de la transformació 
que el propi socialisme democràtic ha ajudat a produir. Això fa que els valors 
de progrés es manifestin de formes diferents, però continuen sent en essència 
els mateixos. 
 
 

Governem per transformar 
 
Tenim ideals i valors que formen part del nostre patrimoni, com també en forma 
part la nostra experiència de govern i d’oposició. L’experiència de govern ens 
permet afirmar que el futur que ideem és possible, perquè ja l’estem construint 
en el present, i la nostra experiència d’oposició ens permet oferir un futur a la 



 

societat actual, un pacte per construir aquesta realitat diferent i millor que 
l’actual. Ni volem ni podem cedir el present i el futur a les forces conservadores 
de Catalunya o d’Espanya. 
 
Volem transformar la societat, perquè volem que les persones puguin 
desenvolupar-se plenament. 
 
 

Volem una nova coherència 
 
Defensem una manera concreta de fer les coses, d’actuar i de governar. Hem 
de saber ser pragmàtics, però no sacrificar els nostres ideals i valors en el nom 
fals d’un exercici de responsabilitat. El socialisme democràtic és una recerca 
permanent de coherència entre els nostres ideals i els mitjans emprats per fer-
los possibles. 
 
El nostre esforç permanent és i ha de ser el de no perdre mai el sentit dels 
nostres valors i trobar els mitjans que més ens permetin acostar-nos-hi. 
Aquesta ha de ser la nostra coherència; trobar aquest equilibri entre els valors i 
les mediacions polítiques i tècniques.  
 
Els i les socialistes hem de manifestar que podem millorar, que estem 
compromesos a millorar. Podem i volem construir una majoria de progrés per 
continuar canviant la societat. Per això no hem d’oblidar mai la utopia de 
construir un futur proper, una societat cada cop més justa i igualitària, una 
societat més cívica, però, sobretot, més oberta en allò que és diferent i 
respectuosa amb la diversitat. 
 
 

Lluitem per una societat més justa, lliure, igualitària, fraternal i solidària 
 
Som hereus i responsables dels valors i dels ideals de les persones que van fer 
del socialisme una esperança. Els i les socialistes creiem que en la nostra 
societat encara perduren importants injustícies i desigualtats. No volem 
resignar-nos-hi ni fer cas dels qui ens proposen el seu oblit. Afirmem el nostre 
combat per una societat diferent, més justa, igualitària, fraternal i solidària. 
Volem una societat on es visquin plenament aquests valors, en lloc dels 
proposats per la societat de mercat. Perquè són aquests valors de la societat 
de mercat els que són a la base de les desigualtats, la marginació i l’origen del 
sofriment de moltes persones i pobles. 
 
 



 

 

2. UN MÓN EN CANVI 
 
 
2.1. UN NOU MARC DE REFERÈNCIA: LA GLOBALITZACIÓ 
 
 

La globalització: un gran repte per a la humanitat 
 
Estem vivint un moment de globalització de l’economia i de la societat, causat 
per la integració de les relacions econòmiques, socials i culturals en un sistema 
transnacional. Aquesta nova realitat podria oferir grans oportunitats per a la 
millora de les condicions de vida de les poblacions –més creixement econòmic, 
més intercanvi cultural i científic, i més llibertat–, però alhora podria comportar 
greus factors de risc –desestabilització política, explotació i desigualtat social i 
econòmica, i degradació mediambiental, particularment al Tercer Món–. Hem 
de saber treure els avantatges d’un procés que va més enllà de la tensió 
centre-perifèria, de la multilateralitat que introdueix la internacionalització o del 
simple canvi d’escala geogràfica que implica la mundialització i, al mateix 
temps, lluitar contra els fenòmens creixents de desigualtats. 
 
La revolució tecnològica dels últims anys ha permès globalitzar la informació i 
el coneixement, els mercats financers i comercials, els processos de producció 
i el desenvolupament cultural. La globalització també ha estat possible perquè, 
amb el final de la divisió del món en blocs geopolítics, les aspiracions dels 
governs han confluït en dos objectius bàsics: la modernització de les seves 
estructures i la introducció (en major o menor grau) de l’economia de mercat. 
Alhora, les velles trames de relació a l’interior dels blocs s’han desintegrat 
progressivament. 
 
Tots els beneficis que es deriven de la globalització encara estan pendents de 
ser presents al Tercer Món. Els i les socialistes ens comprometem a 
desenvolupar propostes adreçades a incorporar els països del Tercer Món en 
els beneficis de la globalització. 

 

 

Crisi dels Estats-nació i dels organismes internacionals 
 
La noció de sobirania nacional, en crisi des de la fi de la Segona Guerra 
Mundial i la instal·lació de la política de blocs, queda perforada tant des de baix 
–perquè empreses, organitzacions socials, individus i entitats subestatals 
estableixen relacions transnacionals al marge dels seus Estats– com des de 
dalt –a causa de l’aparició de problemes globals, l’imperatiu de la competitivitat 
econòmica que qüestiona les vies nacionals cap al desenvolupament, etc.–. La 
globalització comporta, tanmateix, l’augment de la cooperació com a pauta 
bàsica de relació entre els diferents actors del sistema internacional, copsada 
en la creació creixent d’organitzacions i règims internacionals, d’abast regional 
o mundial.  
 
 



 

Cal recuperar el sentit de la política, tant en idea com en acció 
 
Per més que l’economia s’estengui i ompli tots els espais socials, creiem que 
és ara, més que mai, quan cal recuperar el sentit de la política. La política ha 
de dirigir el procés de globalització. La transformació del mercat mundial 
exigeix repensar quina és la relació que cal establir entre mercat i poders 
públics, i quin és l’espai que la política ha de tenir en la regulació dels nous 
escenaris mundials.  
 
 

Cal superar la dependència de les crisis financeres 
 
La capacitat financera i tècnica de moltes empreses, unida a la creixent 
desregulació que s’està produint en molts Estats, possibilita la ràpida mobilitat 
del capital productiu d’un país a un altre. Això té una conseqüència doble: per 
una banda, es tracta d’una via per on es pot estendre el desenvolupament 
econòmic i el coneixement tècnic a regions que ho necessiten, però, per l’altra, 
amb la deslocalització o la possibilitat que es produeixi, es dóna, de fet, una 
pressió a la baixa sobre les condicions en què es presta el treball. 
L’establiment d’acords supraestatals que fixin els mínims per a les condicions 
de prestació del treball o una certa regulació flexible en matèria de comerç 
internacional són mesures que s’haurien de tenir en compte a fi d’evitar 
situacions injustes derivades d’aquest fet econòmic. Així mateix, cal avançar en 
la regulació dels moviments internacionals de capitals estrictament financers. 
 
 

Cal una resposta a la crisi de les identitats 
 
La globalització presenta una segona conseqüència: una crisi d’identitat que 
posa en qüestió la pròpia identitat dels pobles i de les persones. 
L’homogeneïtzació cultural desdibuixa les senyes tradicionals de les 
poblacions, provocant respostes xovinistes i xenòfobes.  
 

Cal descobrir els problemes globals 
 
Més enllà de les repercussions internes per als Estats i de les conseqüències 
en les relacions entre els Estats, la globalització també és el plantejament de 
problemes comuns d’escala mundial i, per tant, de resolució comuna i 
consensuada. Són problemes evidents entorn de la sostenibilitat, la seguretat, 
la salvaguarda dels drets humans i l’extensió de la pobresa. 
 
 

Cal repensar el que fem 
 
Estem davant de veritables desafiaments polítics que ens obliguen a 
reflexionar sobre la validesa i l’adequació de les nostres anàlisis i projectes 
d’actuació. Certament, el fenomen de la mundialització ens incita a 
reconsiderar moltes de les reflexions i tesis que els i les socialistes havíem 
mantingut en el passat.  
 



 

Apareixen nous problemes que ens demanen respostes noves. El pensament 
neoliberal troba una coartada perfecta en la globalització per reduir la política a 
una pura gestió de les situacions locals –atesa la suposada impossibilitat 
d’abordar les globals– i per deixar que les forces econòmiques i socials 
s’autoregulin en tots els altres nivells. Però els i les socialistes necessitem 
redefinir un nou marc teòric i polític que ens permeti continuar garantint la 
consolidació i l’avenç de la redistribució de la igualtat i el benestar també a 
escala global. Hem d’avançar buscant l’equilibri dual entre l’acció local i l’acció 
global en un marc regulador internacional que eviti les actuals crisis 
incontrolades i salvatges del capitalisme.  
 

Finalment, cal no menystenir les oportunitats que la globalització, des d’un punt 
de vista internacionalista, ofereix per als nostres objectius de desenvolupament 
i justícia globals. La percepció de problemes comuns per a tothom, la 
vulnerabilitat compartida de tots els Estats enfront dels nous reptes, la millora 
de les comunicacions i el triomf de la democràcia i del bon govern són 
elements que contribueixen a la creació de governabilitat global. Els exemples 
són variats, i van de l’incipient Tribunal Penal Internacional a la creació 
d’organitzacions econòmiques i comercials regionals, passant per la 
convocatòria de conferències sectorials de les Nacions Unides. Per al 
socialisme, es tracta d’una oportunitat que cal aprofitar i liderar, tot adaptant les 
nostres idees i la nostra forma de funcionament a una societat global 
complexa, en mutació, descentralitzada i creativa. 
 
El socialisme també s’ha de comprometre d’una manera ferma amb la reducció 
de la pobresa al món, amb la gestió adequada del deute extern dels països del 
Tercer Món i la lluita per la consolidació de la democràcia en aquests països. 
 
 
2.2. LES GRANS TRANSFORMACIONS SOCIALS  
 
 

La modificació de l’estructura social 
 
Una societat nova està prenent forma en aquest moment. Està naixent una 
societat que trenca la jerarquia social clàssica, però que alhora genera 
desigualtats més sofisticades, en uns moments de gran desenvolupament 
tecnològic i del coneixement. Aquestes transformacions estan afectant, entre 
altres, les relacions d’experiència entre les persones i els grups humans. Tots 
aquests canvis modifiquen l’estructura social que hem heretat de la modernitat i 
la lògica que ha conformat els valors i principis de la nostra personalitat 
individual i col·lectiva. 
 
 

La nova societat en xarxa 
 
Sembla indiscutible que la globalització i la informacionalització són a l’origen 
de les transformacions socials a tot el planeta. Aquests fenòmens estan a 
l’arrel de les importants reestructuracions en el model econòmic capitalista i 
expliquen l’aflorament o el reforçament de diversos moviments socials i 



 

culturals nous (l’antiautoritarisme, la defensa dels drets humans, el feminisme i 
l’ecologisme). Fenòmens que fonamenten la nova societat xarxa, que canvien 
els mecanismes de generació de riquesa, l’exercici de la política i la manera de 
crear els codis culturals col·lectius i individuals.  
 
 

Una nova estratificació social 
 
La societat xarxa suposa una reestructuració social del món del treball, del 
poder i de la riquesa. Ens trobem davant d’un procés de nova estratificació 
social a nivell mundial. Suposa la modificació de les relacions de classe en el 
sentit històric de la paraula. Suposa també la paradoxal convivència de millores 
substancials en les condicions de vida de milions de persones i l’aparició 
paral·lela de noves desigualtats i més polaritzacions socials. Les dualitats 
social i territorial s’aguditzen, encarnant-se en noves posicions socials: 
instal·lats i desinstal·lats. 
 
La societat xarxa, per exemple, situa tant els treballadors i les treballadores 
com les persones emprenedores en el terreny de la planetarització definitiva de 
les activitats i modifica d’una manera substantiva la relació entre l’empresa i els 
treballadors i treballadores. La societat xarxa obliga a treballadors i empresaris 
a fer front a nous conceptes, com ara les noves fórmules de flexibilitat 
organitzativa del treball, les majors exigències de competitivitat i els nous 
processos d’individualització del treball, i a la concentració i descentralització 
simultànies de la presa de decisions. La tendència a cercar la plena ocupació 
ha d’anar acompanyada de l’atenció i l’impuls de l’estabilitat en la feina. 
 
El contracte clàssic de treball, nexe bàsic de relació entre l’empresa i els 
treballadors i treballadores, està sent modificat de manera profunda i, en gran 
mesura, unilateralment. A més, està perdent el seu caràcter de principal i quasi 
únic generador de rol social per als treballadors. La flexibilitat organitzativa, 
circumstancial amb la "societat xarxa", altera radicalment valors i lleialtats, i 
afecta de manera no simètrica els diferents col·lectius, atès que no existeix, en 
paral·lel, una xarxa de seguretat coherent i suficient. La flexibilitat pot ser 
admissible, i fins i tot positiva i amb fonament, si existeix aquesta xarxa de 
seguretat (per exemple, "el contracte d’activitat"). 
 
 

La realitat social canvia 
 
També en molts altres terrenys la societat xarxa està transformant les realitats 
socials que semblaven arrelades. És el cas de l’escola. És el cas del paper de 
les persones ja jubilades. És el cas del temps de la setmana laboral i el treball 
diari, o el temps del període de vacances. És el cas del paper dels Estats i les 
fórmules per mantenir la societat de benestar. És el cas del paper de les 
autoritats locals i el paper de les ciutats en un planeta que ja és –gairebé– una 
xarxa urbanitzada. També és el cas de les noves realitats a la societat rural, 
que exercirà drets d’accés al coneixement conservant el seu paper en la 
diversitat. 
 



 

 

Canvi del sistema educatiu 
 
És en el cas del sistema educatiu on els canvis socials estan exigint una 
transformació més profunda. L’escola està sotmesa a una demanda creixent 
de nous continguts i de revisió dels principis educatius. Els canvis socials 
requereixen que l’educació impliqui els ciutadans i ciutadanes a aprendre a 
processar “durant tota la seva vida”. Les persones han d’aprendre a aprendre, 
a processar l’excés d’informació i transformar-lo en coneixements útils i en 
valors constituents d’una nova manera d’organitzar la convivència social i la 
relació amb la naturalesa. És el pas d’una escola basada en la instrucció a un 
sistema escolar basat en el tractament de la informació i l’aprenentatge en la 
presa de decisions. 
 
 

Grans canvis en la política 
 
La societat xarxa està modificant, també, l’exercici de la política. Disminueix el 
paper central de l’Estat-nació modern. Atès que la democràcia representativa 
s’ha basat essencialment en la idea d’un Estat sobirà, el desdibuixament de les 
fronteres de la sobirania condueix a la incertesa en el procés de delegació de 
la voluntat del poble. Es confirmen, doncs, nous processos de descentralització 
de l’autoritat. Alguns de molt positius: els governs regionals i locals. Altres 
menys assumibles: les grans corporacions multinacionals. Tot plegat configura 
una nova geometria del poder (la xarxa local/regional, l’Estat-nació, les 
institucions supranacionals i les grans corporacions multinacionals). Però 
aquest procés comporta grans oportunitats d’aprofundiment democràtic. 
 
Molts ciutadans i ciutadanes viuen aquest procés com una certa minva del 
poder del sistema polític tradicional. Potser per això, és creixent el nombre de 
persones que observen les transformacions socials amb temors 
multidimensionals. Apareixen lligats en un mateix codi fets i conceptes com ara 
immigració, ètnia, pobresa, assistència social, delicte, pèrdua del treball i altres 
amenaces que proporcionen el conreu d’alguns dels itineraris ideològics 
conservadors i fins i tot reaccionaris que afloren en les societats, especialment 
les més benestants. 
 
 

Global i local es complementen  
 
Gran part de la ciutadania viu amb preocupació, i sense fórmules sòlides, la 
irrupció del multiculturalisme i de la diferència. Saben que afirmar identitats 
tancades i absolutes ja no és possible ni correcte, però tampoc no veuen com 
acollir l’igualitarisme simple i abstracte. Saben que cal construir noves identitats 
que acullin la diferència. Saben que cal evitar la "indiferència" sociopolítica. 
Saben que cal crear nous llaços socials deslegitimadors de la injustícia. Volen 
que la globalització no es tradueixi en una unificació cultural forçada. Desitgen 
que local i global no s’excloguin. Desitgen que allò que és local s’entengui com 
un aspecte més del que és global, i que la cultura global tendeixi cap a nivells 
alts de diferenciació i multicentrisme. En la mesura en què la cultura estigui 



 

unificada, serà extremament abstracta i en sorgiran i s’aïllaran símbols culturals 
i identitats diferents. D’aquesta manera, la diferenciació local serà un dels trets 
característics de la globalització, perquè correspondrà a necessitats reals i a 
memòries culturals concretes. 
 
Possiblement per aquesta raó és perceptible un dels dèficits de la societat 
capitalista occidental: una certa desacceleració de la tensió cultural. Mentre 
s’ha desenvolupat tota una potent indústria de la cultura, s’han deixat dissoldre 
els aspectes més avantguardistes del fet cultural. S’ha afavorit, així, un 
debilitament progressiu de la cultura i de l’educació, col·locades en un paper 
molt secundari respecte dels altres àmbits que conformen la societat. 
L’empobriment del rol de la cultura ha implicat un menysteniment dels valors, 
de les creences i dels símbols. El comportament humà es degrada si no 
enforteix la seva capacitat de produir significats i de fer ús d’aquests símbols, la 
seva capacitat de narrar històries que generen sentit i identitat en la pròpia 
existència individual i col·lectiva. Per això s’està vivint amb un notable 
desassossec cultural, per això està costant tant modular, malgrat les 
possibilitats latents, una veritable societat del coneixement. 
 
S’afermarà l’obligació de fer una lectura de la creixent i imparable 
transculturalització. La societat viu una multiplicitat d’hibridacions de tota mena 
entre segments de la cultura considerats fins ara com compartiments estancs; 
les societats experimentaran la possibilitat d’apropar-se, cada vegada amb 
menys limitacions espaciotemporals, al cúmul creatiu de la humanitat. 
 
La transculturalització expressarà totes les seves ambivalències. La cultura és, 
per excel·lència, l’instrument clau per afermar lligams entre realitats diferents i 
llunyanes. La globalització cultural és, en si mateixa, un factor positiu. La 
condició per tal que la globalització sigui positiva és que s’efectuï sobre les 
cultures nascudes en tots els territoris del globus, a partir de totes les 
col·lectivitats culturals del món. 
 
Malgrat tot, la difusió i creació cultural lligada a les noves realitats i als nous 
llenguatges poden permetre uns fils vertebradors de cohesió social davant les 
temptacions totalitàries i feixistes. 
 
Només les actituds més tancades podran continuar esgrimint l’existència d’una 
contradicció entre cosmopolitisme i identitat. Les estructures culturals ja són, i 
seran, del tot universals. S’han universalitzat amb les xarxes informàtiques, que 
han aportat la possibilitat d’escoltar, mirar i ser a qualsevol indret del planeta. 
El món ja és global i la cultura de cada regió o país parteix d’una xarxa que 
tendeix a compartir idees, estètiques similars i emocions properes. Però això 
no significa –ans al contrari– que hagi de minvar la dimensió local (entesa com 
a regional, o vinculada a les cultures nacionals), que és des d’on es creen els 
estils i es recreen les tradicions. Justament, més que mai, allò local pot tenir 
aspiracions universals. La importància de les xarxes informàtiques no rau en el 
consum cultural que permeten, sinó en la possibilitat que allò local tingui 
presència universal i les interaccions que això permet. 
 
 



 

Canvis profunds en les relacions entre les persones  
 
Aquesta societat, òbviament, també està transformant les relacions 
d’experiència entre les persones. La incorporació de la dona al mercat de 
treball ha provocat la indiscutible crisi del model patriarcal de la societat 
moderna. En conseqüència, s’està produint una redefinició de la família, de les 
relacions de gènere, de la sexualitat i, per tant, es pot dir que de la 
"personalitat". El qüestionament de l’autoritat patriarcal desvetlla nous 
embrions de famílies més igualitàries. En alguns casos, les xarxes de persones 
–sobretot en el cas de les dones– substitueixen cada cop més la família 
tradicional com a forma primària de suport emocional i material.  
 
La recomposició de la família sembla fonamentar-se en un canvi en els 
paràmetres culturals de molts homes i en el treball amb les dones per trobar 
noves formes de compartir la vida i educar i formar els fills i les filles. La 
reconstrucció de la família sota formes igualitàries és, alhora, un procés pràctic 
de reconstrucció de la societat de baix cap a dalt, i s’està convertint en una de 
les principals proveïdores de seguretat psicològica i de benestar per a les 
persones. Està implicant, lògicament, una redefinició fonamental de les 
relacions de gènere en tota la societat.  
 
La reconstrucció de la família s’ha de basar en el principi de compartir. 
Compartir família i treball. Compartir els drets i les obligacions. Els i les 
socialistes apostem per la democràcia paritària com a instrument del nostre 
model de família, impulsant les mesures corresponents. 
 
 

Cal harmonitzar la pluralitat de segments socials 
 
Globalment la minva dels objectius emancipadors ha obert el camí a 
nombrosos discursos morals que conviuen sota el mateix sostre de la societat 
liberal-capitalista. Una societat escindida en segments socials, cadascun 
governat per les seves pròpies regles i legitimat només pel principi pragmàtic 
de l’eficiència.  
 
La societat xarxa està generant una nova cultura: la cultura de la virtualitat. 
Una cultura on la mateixa realitat està plenament immersa en un escenari 
d’imatges virtuals, en un món de representació, en què els símbols no són 
només metàfores, sinó que constitueixen l’experiència real. Som en un sistema 
que, de forma progressiva i exponencial, es dirigeix cap a l’estreta convivència 
del món exterior amb l’univers digitalitzat. 
 
 

Internet: exemple d’una profunda transformació social 
 
La societat xarxa té la seva màxima expressió a Internet. Internet, a més de 
servir d’accés a la informació global, és un nou mitjà de comunicació que 
permet la constitució de noves comunitats sense la limitació de la distància ni 
del sincronisme temporal. Afegeix, a més, un factor nou: la interactivitat, que 
ens permet a tots ser emissors i receptors. De fet, els actuals mitjans de 



 

comunicació (informàtics, telemàtics, etc.) són causa i reflex a la vegada de 
transformacions socials més profundes. Internet és l’exemple d’una 
transformació social més profunda. Els enllaços socials entre les persones no 
s’articulen només en els àmbits tradicionals de la cosa pública (parlament, 
partits polítics, escola). 
 
Tot plegat també tindrà una gran repercussió, per exemple, en l’àmbit de les 
llengües. Només una dotzena, d’entre les sis mil llengües que es calcula que hi 
ha al món, és parlada per més de cent milions de persones. S’aconseguirà 
mantenir-les vives, com a expressió de la diversitat cultural de la humanitat, 
davant de la creixent fortalesa de les llengües vehiculars, aquelles que 
sostenen la comunicació internacional? Hauríem d’aconseguir-ho. 
 
 

Apareixen noves creences, nous pensaments 
 
La societat actual està constituint, doncs, nous mecanismes d’articulació de 
creences i de pensaments. Són mecanismes possiblement més volàtils, on la 
frontera entre la realitat i la ficció, entre la veritat i el simulacre, és més difusa. 
Els enllaços entre les persones provenen de l’àmbit de les imatges, dels 
ensonyaments, de l’àmbit no discursiu. 
 
Per això moltes persones se senten allunyades dels espais tradicionals de la 
política i senten una creixent indiferència per les institucions que contrasten 
amb la força de les demandes cívico-polítiques dels nous moviments 
ciutadans. En són un exemple la construcció de noves famílies igualitàries, 
l’acceptació generalitzada del concepte de desenvolupament sostenible, la 
construcció d’una solidaritat intergeneracional, la mobilització en defensa dels 
drets humans, la reivindicació d’una nova política, el desig d’una revolució 
tecnològica i informacional de dimensió humana, l’exigència d’una autopista de 
la informació descentralitzadora i interactiva... N’és un exemple la demanda de 
governs responsables en el marc d’una societat més educada, culta i 
responsable. 
 
Dit d’una altra manera, la ciutadania és conscient de l’abast de les 
transformacions socials que s’estan produint. Saben que tot plegat està incidint 
en les seves vides i també en la dels seus fills i filles. Volen un debat a fons 
sobre les conseqüències socials i mediambientals de tot plegat. Saben que les 
possibilitats que s’obren són realment extraordinàries. Volen unes institucions 
públiques capaces d’organitzar la veu col·lectiva davant la complexitat. 
 
 
2.3. LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT  
 
 

Valor estratègic del coneixement 
 
Al llarg de la història, l’ésser humà ha utilitzat la seva capacitat de generar, 
transmetre i aplicar coneixement per progressar en tots els àmbits. L’actual 
revolució tecnològica, però, ha comportat un salt qualitatiu tan gran que el 



 

coneixement ha passat a ocupar un lloc absolutament estratègic en la vida de 
les persones i en la societat. No en va, la societat que n’emergeix ha passat a 
ser nomenada societat del coneixement. 
 
Com totes les grans transformacions, la que ens porta cap a la societat del 
coneixement s’emmarca dins l’àmbit econòmic, i és indubtable que tindrà 
conseqüències per a la nostra societat, positives i negatives, d’un abast que 
podria arribar a ser molt més transcendental que el de la Revolució Industrial. 
En aquesta etapa de trànsit cap al segle XXI, la revolució tecnològica o del 
coneixement ha pres el relleu de la Revolució Industrial. 
 
Les tecnologies de la informació actuen com a motor de creixement econòmic i 
d’una transformació social molt més àmplia; també estan modificant la relació 
de les persones amb l’espai i el temps, amb la qual cosa canvia radicalment la 
seva vida quotidiana i els seus hàbits de treball i de consum; finalment, també 
multipliquen les opcions i, amb això, l’espai de llibertat de cada individu. I 
augmenten les diferències socials per la manca d’igualtat en la capacitat per 
accedir a aquesta societat del coneixement. Ens dirigim cap a una societat que 
pot produir més analfabets que mai, si no hi incorporem elements correctors. 
 
 

Les noves tecnologies al servei de les persones 
 
Allà on les diferències entre la madura societat industrial i l’emergent societat 
del coneixement semblen més clares és en els seus possibles riscos i efectes 
negatius. Si l'impacte més negatiu de la indústria es produeix bàsicament en 
l’entorn físic (el territori i les ciutats), en forma de contaminació, congestió, 
destrucció ambiental, etc., l’impacte de les tecnologies del coneixement podria 
ser un increment de la desigualtat i, sobretot, de l’exclusió de persones. El baix 
cost i la capacitat de transmissió són característiques centrals de les 
tecnologies de la informació, que permeten disposar d’una eina per arribar a 
amplis sectors socials i millorar les seves condicions de vida. 
 
És un fet que l’actual revolució tecnològica va estretament unida a dos 
fenòmens clau del món actual, com són la globalització i el liberalisme 
econòmic, tal com hem vist abans. El món, bàsicament la seva economia, 
funciona cada cop més com un sol sistema. I és així gràcies a les tecnologies 
de la informació i de les comunicacions, i a la universalització d’un model 
econòmic on s’accentuen velles desigualtats i se’n donen de noves. Si les 
grans multinacionals poden deslocalitzar processos productius cada cop més 
sofisticats és perquè hi ha una tecnologia que ho permet, però també perquè 
es donen diferències de renda per càpita cada vegada més grans entre els 
països i també dins de cada país. 
 
La societat del segle XXI té davant seu un món ple de possibilitats si posem el 
desenvolupament tecnològic al servei de les persones. Les tecnologies són 
eines formidables per a l’avenç del coneixement, que atresoren un potencial 
enorme per al progrés de la humanitat. L’acció política és un dels factors clau 
que pot i ha de decidir sobre el desenvolupament, el sentit i l’ús de la 
tecnologia i del coneixement que se’n generi. L’acció política en l’àmbit del 



 

coneixement ha d’assumir la nova realitat aprofitant aquelles coses realment 
positives que té qualsevol avenç científic i evitant o reduint al màxim possible 
les seves conseqüències negatives. 
 
Com ja hem dit, l’aparició de la societat del coneixement comporta un perill 
objectiu d’augment del risc de la desigualtat i l’exclusió. Per tant, es fa 
necessari, com a contrapès, un reforç de la política per a la igualtat, assumint 
com a objectiu número u garantir l’accés universal a la formació i al 
coneixement. Malgrat que la capacitat d’adaptació de la societat als nous 
avenços científics és molt gran, ha d’haver-hi un esforç públic suplementari per 
facilitar l’adaptació del conjunt de la societat a aquests avenços. Serà 
fonamental capacitar els ciutadans i ciutadanes per viure en la societat del 
coneixement. Això vol dir entendre i saber aplicar els nous codis i llenguatges 
en els diferents àmbits de la vida. 
 
 

Cal regular el mercat de les telecomunicacions 
 
Per altra banda, considerem que els i les socialistes s’han de definir 
rotundament a favor d’un mercat de les telecomunicacions obert i universal, 
perquè entenem que afavoreix el desplegament del coneixement arreu del món 
i dins de cada societat. Però els poders públics no poden caure en la temptació 
i l’error de voler controlar la societat del coneixement. La regulació pública 
continua sent legítima i necessària si s’utilitza per evitar la creació de grans 
monopolis de la informació que puguin arribar a determinar la velocitat dels 
avenços i la seva aplicació discrecional en benefici de corporacions financeres i 
mediàtiques, lliures de qualsevol tutela democràtica.  
 
 

Cal universalitzar l’accés a les noves tecnologies 
 
Una de les prioritats polítiques ha de ser, doncs, la universalització de l’accés a 
les noves tecnologies i els nous coneixements, facilitant al mateix temps pautes 
d’orientació en la seva utilització. Cap país ni cap persona no es poden quedar 
al marge d’aquests avenços, perquè amb ells es configurarà la nova realitat. 
Per això cal donar prioritat al seu aprenentatge i ús en l’etapa formativa, des de 
l’escola primària fins als estudis superiors; i també cal assegurar que la manca 
de recursos no sigui mai un impediment per accedir al coneixement. L’impuls 
de les noves tecnologies ha de ser l’equivalent al que van ser les lluites contra 
l’analfabetisme als segles XIX i XX. La potenciació de l’ensenyament públic i la 
seva extensió és l’eina primordial per lluitar per la igualtat de la societat digital, 
juntament amb l’extensió de l’accés universal a la xarxa. 
 
Per altra banda, és del tot necessari que els agents socials, les empreses, les 
universitats, les administracions públiques i també les entitats del tercer sector 
adaptin ràpidament les seves estructures i processos a les noves tecnologies. 
A les organitzacions en general, però sobretot en l’àmbit de les administracions 
públiques, les noves tecnologies hi poden tenir un impacte molt positiu. A 
mesura que aquestes es vagin introduint en el treball del dia a dia, l’accés a la 
informació ja no prefigurarà l’estructura jeràrquica de les organitzacions; ben al 



 

contrari, serà la capacitat de compartir coneixement allò que mesurarà la 
potencialitat d’una organització.  
 

En l’àmbit laboral, la societat del coneixement també imposa una nova visió de 
les coses. La mobilitat creixerà cada vegada més i el coneixement de les 
tecnologies serà decisiu en la qualificació professional i per evitar la precarietat 
laboral. La tecnologia està configurant ja una dualitat molt marcada entre 
treballadors i treballadores qualificats i no qualificats, fet que caldrà afrontar 
amb una oferta adequada de formació al llarg de la vida i amb polítiques 
actives d’ocupació. El coneixement de les tecnologies serà una condició 
necessària per evitar la precarietat laboral, però no suficient. A la societat 
neoliberal també existeix precarietat i substitució de capacitats entre persones 
amb un bon nivell de coneixements (especialment als extrems de l’edat 
laboral). La dualitat no és fruit només de la tecnologia; també ho és del tipus de 
demanda de treball existent per a certs col·lectius d’edat.  

 

En l’àmbit familiar i personal, també cal promoure l’ús de les tecnologies de la 
informació, no tan sols per augmentar la capacitat de rebre informació d’arreu 
del món, sinó també per diversificar l’oci i les oportunitats de millora de 
l’economia familiar i personal. 
 
En l’àmbit laboral, s’ha d’estudiar la problemàtica derivada dels treballs 
relacionats amb les noves tecnologies, com ara el teletreball. D’una banda, cal 
una regularització laboral específica que s’adapti a aquesta nova situació. 
D’altra banda, promocionar aquests tipus de treball pot ajudar a descentralitzar 
i desconcentrar el mercat laboral i afavorir l’estabilitat del nivell de població en 
les zones rurals i de muntanya, reduir els problemes derivats del transport 
(comunicacions) al lloc de treball (contaminació, saturació de les carreteres...). 
Tanmateix, pot crear una problemàtica important: inestabilitat laboral, aïllament 
dels teletreballadors, etc. 
 
 

Oportunitat per ampliar la democràcia 
 
Les tecnologies de la informació i de les comunicacions, en tant que permeten 
la comunicació i l’accés a la informació a un cost ínfim, també ens ofereixen 
una oportunitat per afrontar la crisi de legitimitat que pateix la democràcia 
representativa. Amb un ús adequat de la tecnologia, s’ha de poder facilitar la 
participació directa dels ciutadans i ciutadanes en la política, a través d’una 
millor informació, de la consulta directa amb els seus representants polítics, de 
la deliberació pública i, fins i tot, de la decisió en referèndum sobre alguns 
temes importants. No es tracta de substituir l’actual democràcia representativa, 
sinó de complementar-la i reforçar-la amb elements de democràcia directa, per 
fer-la molt més participativa i oberta. 
 
La societat del coneixement no representa, en si mateixa, un model de societat 
perfecta i sense problemes, però certament planteja oportunitats per construir 
una societat més rica, justa i diversa. Si no hi intervenim políticament, les 
noves tecnologies poden fomentar únicament l’individualisme i l’aïllament 
social.  



 

 
La generalització de l’ús de les noves tecnologies de xarxa i la universalització 
del seu accés han de ser objectius perseguits pels i per les socialistes i 
promoguts pels poders públics, ja que l’accés universal a aquestes les 
converteix en una important eina potencial per a la generació de mecanismes 
de democràcia de base. En el futur, la interrelació democràtica i participativa en 
xarxa ha de complementar, i no substituir, els mecanismes de democràcia 
representativa. 
 
 
2.4. ESTAT I MERCAT 
 
 

Impulsem la competència contra els monopolis i la concentració de poder 

econòmic 
 
Tal com hem dit abans, els i les socialistes propugnem l’impuls de la 
competència en els mercats, una economia oberta i sense abusos de posicions 
dominants de qualsevol tipus, perquè aquesta és la millor garantia de progrés i 
creació de riquesa. Lluitar per la lliure competència és avui un objectiu 
progressista. Alhora som partidaris de les regulacions socials i polítiques 
favorables a la majoria i, en especial, de la defensa i promoció dels més febles. 
 
Vivim en una societat on el mercat té un paper important i hem de saber 
aprofitar les seves oportunitats per a tothom. Especialment hem de saber 
aprofitar les oportunitats per assegurar el desenvolupament de les persones, 
de les societats i dels pobles. Però també defensem que cal regular el mercat 
per evitar el seus efectes indesitjats. Creiem que els poders públics han de 
vetllar perquè el mercat no impedeixi el desenvolupament en llibertat i igualtat 
de les persones. Així mateix, les associacions de consumidors i usuaris poden 
tenir un paper molt important, tot cooperant en la transparència i publicitat dels 
mercats i en la defensa dels drets tant dels consumidors i consumidores com 
dels usuaris i usuàries.  
 
Juntament amb el fenomen de la mundialització de l’economia i la 
preeminència del capitalisme financer, ens trobem, especialment en el nostre 
país, davant d’un nou fenomen impulsat pels governs de la dreta: les 
privatitzacions de monopolis i d’empreses amb posició de domini al mercat. Les 
actuals polítiques econòmiques de la dreta espanyola comporten estendre la 
privatització del sector públic empresarial a àrees on no és recomanable 
privatitzar i on no es fa a la majoria de països de la Unió Europea, com l’àrea 
de serveis públics, on encara hi ha situacions de monopoli o domini de mercat. 
Aquesta estratègia comporta l’enriquiment escandalós d’uns pocs, la pèrdua de 
patrimoni públic i la progressiva venda d’aquests actius a persones vinculades 
al mateix poder, la qual cosa dóna origen a l’aparició d’uns grups privats molt 
influents.  
 
 

Calen noves formes d’intervenció pública sobre els mercats 
 



 

Els governs conservadors han confós, deliberadament, privatització amb 
liberalització. Amb la privatització de grans empreses operadores en sectors de 
serveis públics on encara no hi havia condicions de competència, el govern ha 
transferit monopolis públics al sector privat. I un monopoli és un monopoli, sigui 
públic o privat, i com a tal, tindrà la temptació d’abusar de la seva posició 
dominant i d’efectuar una competència deslleial.  
 
És tan tòpic, i per tant fals, afirmar que el sector privat ho fa tot millor que el 
sector públic, com creure el contrari. El que en realitat importa és avaluar quins 
són els àmbits propis de la intervenció pública i quins són els propis del sector 
privat. I, a més, avaluar-ho permanentment, perquè els canvis en la tecnologia i 
en les circumstàncies socials fan que les fronteres entre el que és públic i el 
que és privat siguin canviants i tinguin contorns difusos. 
 
Des de les orientacions neoliberals, es planteja la privatització i la desregulació 
com el final de la intervenció de l’Estat sobre l’economia. Per als socialistes, 
aquesta és una posició políticament equivocada i estèril en la pràctica. Per a 
nosaltres, el que cal fer és revisar permanentment l’estil d’intervenció pública 
sobre l’economia, per tal de distingir clarament entre la desregulació, la reforma 
regulatòria, la liberalització i la privatització, i dur a terme en cada circumstància 
la política que serveixi millor els objectius generals de la societat. Per tant, 
volem mantenir en l’àmbit públic totes aquelles activitats en què això sigui 
necessari: establir línies permanents de col·laboració entre el sector públic i el 
privat quan aquesta sigui la manera més eficient de prestar serveis de tot tipus 
als ciutadans i ciutadanes; i contribuir al bon funcionament del mercat quan 
aquesta opció sigui la més eficient des del punt de vista social i es detectin 
problemes que impedeixen l’assoliment dels nivells de competència econòmica 
socialment desitjables. 
 
El sector públic té un paper important en la correcció dels efectes desigualitaris 
del mercat. Així, des de l’acció pública es pot contribuir al fet que les persones 
tinguin la condició efectiva de ciutadans i ciutadanes. Una de les mancances 
més importants del mercat, quan actua sense control, és la seva incapacitat 
per produir resultats equitatius i els seus efectes contraris a la igualtat. La 
universalització de la condició efectiva de ciutadania exigeix lluitar sense 
descans contra els fenòmens d’exclusió i marginació social, i establir sistemes 
que garanteixin de manera duradora la igualtat d’oportunitats per a tothom i la 
continuïtat de les rendes d’aquelles persones que, per qualsevol motiu, han 
quedat fora del mercat de treball. Aquestes actuacions, per les seves 
característiques tant pel que fa als objectius que persegueixen com als mitjans 
que utilitzen, han de ser protagonitzades pel sector públic.  
 
La nova dimensió globalitzada dels mercats i el consegüent redimensionament 
dels agents privats que hi intervenen requereixen que la intervenció dels 
poders públics es desenvolupi també des d’instàncies de nivell superior al dels 
Estats. En aquest sentit, les agrupacions econòmiques regionals i els 
organismes econòmics supranacionals han de desenvolupar part de les 
funcions reguladores dels mercats que tradicionalment s’han ubicat en els 
Estats. Perquè això pugui ser efectiu i sigui acceptat per la ciutadania, és del 
tot necessari introduir els mecanismes adients per superar els dèficits 



 

democràtics d’aquests agents públics. 

 

 

Cal establir noves relacions Estat-mercat 
 
Per portar a la pràctica aquestes correccions, pot ser positiva una col·laboració 
més estreta entre el sector públic i les institucions privades. Això ofereix moltes 
possibilitats, especialment pel que fa a aquells serveis públics en què és 
compatible el guany d’eficiència derivat de la implicació del sector privat amb la 
universalitat garantida per la presència de l’Estat. En general, cal trobar espais 
de complicitat entre l’Estat i el mercat en totes aquelles activitats en què sigui 
viable i positiu distingir entre la responsabilitat política de proveir determinats 
béns i serveis i l’activitat econòmica de produir-los. 
 
La competència en el mercat és un factor clau per tal que la ciutadania pugui 
disposar de mercaderies i serveis mercantils en quantitats, qualitats i preus 
raonables. Però en algunes ocasions, el lliure funcionament del mercat no 
garanteix que la competència sigui efectiva. L’estructura del mercat pot afavorir 
actuacions monopolístiques d’una empresa dominant o actuacions restrictives 
de la competència quan unes poques empreses poden controlar el mercat. 
Això obre un espai de complicitat entre l’Estat i el mercat. Mitjançant el foment 
de la competència, el sector públic pot contribuir al fet que els resultats de la 
innovació tecnològica, les noves maneres d’organització de les empreses i 
l’augment de la productivitat beneficiïn finalment els consumidors i 
consumidores. 
 



 

3. ELS DESAFIAMENTS 
 
 
3.1. NOVES OPORTUNITATS: PROGRÉS ECONÒMIC I BENESTAR SOCIAL  
 
És necessari fer palès que el nivell de riquesa aconseguit pel nostre país 
permet, amb total seguretat, garantir a tothom, sense exclusions, un nivell de 
subsistència digne i un rol reconegut socialment (no és un problema econòmic 
ni de manca de recursos, sinó de simple redistribució i de voluntat política). 
Aquest és l’objectiu bàsic del nostre model de benestar. 
 
3.1.1. Progrés econòmic, educació i ocupació 
 

Reduir la desigualtat i les diferències 
 
Com hem vist, part de la humanitat es troba davant d'una societat canviant fruit 
d'una transformació estructural de les relacions de producció, en les relacions 
de poder i en les relacions socials. En l'economia global, la productivitat i la 
competitivitat són processos essencials que es basen en la innovació, la 
flexibilitat i la transformació de la gestió empresarial i en la capacitat 
emprenedora de les persones. Les conseqüències d'aquests fenòmens en les 
relacions entre les classes socials són profundes i complexes.  
 
Tots aquests canvis convergeixen cap a la transformació dels fonaments de la 
vida social, de l'espai i del temps, per bé que roman, sota noves formes, la 
divisió primordial de classes socials i la tensió dialèctica entre elles. 
 

Cal defensar i promoure la igualtat d'oportunitats 
 
Si som conscients de la magnitud del canvi que vivim, ens hem de plantejar 
com el socialisme ha de potenciar el progrés econòmic i la política d'igualtat 
d'oportunitats en aquest nou escenari. Però res d'això és inexorable. La 
desigualtat i la polarització poden contrarestar-se i evitar-se mitjançant 
polítiques públiques integrals que, al mateix temps, promoguin la 
responsabilitat individual. Cal considerar que la pluralitat i la diversitat de les 
persones en una societat són enriquidores, i hem de ser conscients que durant 
aquest mil·lenni que tot just comencem, seran encara més generalitzades. Cal 
que els diferents àmbits socials internalitzin aquesta realitat, molt especialment 
en l’àmbit laboral i de protecció social, mantenint com a referent constant la no-
discriminació per raó d’origen, ètnia, sexe i circumstàncies personals. 
 
Els i les socialistes defensem un procés que consisteix a ampliar les 
alternatives de la humanitat possibilitant que totes les persones, sense 
exclusions, gaudeixin d'una vida digna en totes les seves dimensions, llarga i 
en llibertat. 
 

El valor social de l'educació i la formació 
 
En la nostra societat, el sistema educatiu ha de constituir la base de tot 
l’entramat social que legitimi les persones per la via de la igualtat 



 

d’oportunitats. És la font del capital humà, social i cultural que pot assegurar, 
per una banda, l’estabilitat del sistema, i per l’altra, la seva capacitat de 
transformar-lo. Aquesta transformació es podrà produir amb la formació de 
persones lliures i crítiques davant de la societat que estan construint. Parlem, 
doncs, d’una democratització de l’educació. 
 
L’educació ha de transmetre així mateix un patrimoni cultural comú 
(coneixements, valors i símbols) que consolidin el sentiment de col·lectivitat i 
pertinença. Aquesta responsabilitat social compartida (família, centre educatiu, 
institucions i la política) exigeix la revaloració de les funcions del sistema 
educatiu, el reconeixement de les tasques docents, la gestió dels recursos 
materials i personals... Convé potenciar les vies de connexió i interrelació entre 
totes les parts implicades en el sistema educatiu. La col·laboració del sistema 
educatiu públic amb el sector privat, a través de la concertació, no pot 
qüestionar l’interès global. La concertació ha d’implicar per al centre concertat, 
com a contrapartida, l’assumpció dels valors del sistema públic. L’expressió de 
la llibertat d’educació no rau en el finançament a través de recursos públics 
dels centres educatius privats, sinó en la possibilitat de la seva existència. La 
concertació ha de comportar un major control en les subvencions. 
 
Dins d’aquest marc de societat educadora, cal donar prioritat a una educació 
pública de qualitat assegurant-ne el finançament, de manera que garanteixi la 
igualtat d’oportunitats de ciutadans i ciutadanes. 
 
Educar és donar importància a la transmissió de valors i de normes de 
comportament. Educar no és només capacitar per saber utilitzar les noves 
tecnologies, és abans que res la capacitat que donem als individus per 
desenvolupar una vida autònoma i responsable, conscient dels drets de 
cadascú per exercir-los activament. 
  
Conseqüència d’això és contemplar l’educació permanent i l’educació d’adults 
com a aspectes equilibradors de cohesió social i potenciadors d’igualtats 
d’oportunitats, inserint-se de forma normalitzada en el sistema educatiu. 
 
La formació permanent constitueix, a la nova societat de la informació, un 
mecanisme bàsic de desenvolupament personal i una eina imprescindible per 
garantir la inserció continuada dels treballadors i treballadores en el món 
laboral. El sistema educatiu i les empreses han d’establir els mecanismes que 
facilitin la formació continuada. Això requereix tant l’increment de la flexibilitat 
del sistema formatiu, com la integració en el nucli bàsic dels drets laborals dels 
treballadors i treballadores d’aquelles fórmules que facilitin l’accés a aquest 
tipus de formació. 
 

Una cultura a l'abast de totes les persones 
 
No perdre posicions en la societat del coneixement imposa atorgar un paper 
central a aquelles persones, entitats, empreses, projectes públics o centres 
educatius que generen continguts, idees, serveis i productes innovadors i amb 
valor afegit. Les persones, serveis i empreses generadors de continguts són el 
principal capital del futur. 



 

 
Al costat d'això, el país i el fet cultural hauran d'establir complicitats més 
àmplies -o més estretes, segons com es miri- que permetin desenvolupar totes 
les dimensions del fet cultural: el paper de la creativitat com a factor bàsic de 
desenvolupament; l'ampliació de la participació com a element de cohesió i 
democratització del fet cultural i social; el foment de la pluralitat cultural, de 
l'acceptació de la diversitat d'idees i de les maneres de veure la realitat, com a 
clau per afrontar una societat complexa; i l'enfortiment de la formació 
continuada com a estri permanent per tal que una part dels ciutadans i 
ciutadanes no quedi al marge de les innovacions i els reptes tecnològics. 
L'objectiu últim de la civilitat com a referent essencial és que doni sentit al fet 
cultural mateix i a la vida col·lectiva: valors, sostenibilitat, diferència. 
 
La cultura popular, des d’una posició clara del socialisme català i des d'un 
catalanisme que dóna primacia als valors democràtics de la ciutadania, 
caracteritza els drets culturals com a drets de les persones i així, són les 
persones que viuen i treballen a Catalunya les que confereixen el caràcter de 
catalanitat a la cultura que s'hi produeix. 
 
Cal passar del concepte de pluralitat de cultures al de cultura plural, rica en 
tradicions de diferents procedències: Catalunya ha estat, és i continuarà essent 
un gresol de cultures i de pobles, i la cultura popular que a cada moment la 
identifica és un reflex de les successives aportacions rebudes, que el poble 
crea i recrea dialècticament a través dels temps. 
 
És hora, doncs, d'impulsar una cultura popular catalana integradora de valors i 
d'expressions diverses i d'incorporar-hi les joves generacions, capaces de 
descobrir noves formes d'identificació i de projectar creativament el patrimoni 
cultural de la Catalunya actual cap al tercer mil·lenni. 
 

Cal millorar l'ocupació 
 
L’ocupació és la prioritat dels socialistes. Sols en una societat vertebrada 
mitjançant l’ocupació hi existirà l’autèntic benestar. El treball continua essent un 
instrument de socialització de la persona i de cohesió de la societat. 
 
Una de les qüestions que afecten la cohesió de la nostra societat és l’encara 
alta taxa de desocupació i la relativament baixa taxa de població activa. 
Després d'un període de 6 anys consecutius de creixement econòmic, a 
Catalunya hi ha massa persones, més d'un quart de milió, que no tenen cap 
possibilitat de crear riquesa, i encara n’hi ha més que no tenen manera 
d’aconseguir-ne la part que en justícia els correspon. El problema d'exclusió 
social d'aquestes persones sense feina es veu agreujat per la persistència 
d’aquelles amb més dificultats per competir i/o per accedir al mercat de treball. 
La reducció de la seva capacitat d'ocupar-se s'accentua pel fet que quasi 6 de 
cada 10 d’aquestes persones fa més d'un any que no treballen, i 4 de cada 10, 
en fa més de dos. 
 
D'altra banda l'excés de temporalitat en la contractació, agreujat per l’ús 
incorrecte de les modalitats de contractació i de les ETT, l'increment de la 



 

precarietat en les condicions de treball (salaris, jornada i salut laboral), i una 
manca d'adequació de la formació professional oferta en relació a la 
demanada, són trets que defineixen la situació del món laboral actual, així com 
la falta de vigilància del compliment de la legislació vigent. 
 
Considerem necessària l’aplicació dels principis de subsidiarietat amb els ens 
locals i els sectors socials per millorar la concertació social i les condicions de 
treball. Des de la proximitat es podran pal·liar la precarietat i l’exclusió social. 
 

Cal un creixement econòmic equilibrat i sostenible 
 
El creixement econòmic i la conseqüent generació de riquesa són condicions 
necessàries, però no suficients, per a la creació d'ocupació en prou quantitat 
per incrementar el nombre de persones amb treball i reduir el nombre de 
persones aturades, o per garantir una distribució social de l’ocupació. És per 
això que els i les socialistes, a més a més de propugnar la necessitat d'un 
creixement econòmic que sigui equilibrat, equilibrador i sostenible, defensem 
també la necessitat d'una actuació dels poders públics per resoldre els 
problemes que el funcionament del mercat, per si sol, no pot resoldre. 
 
La col·locació s’està transformant a la societat de la informació. Avancem cap 
a una societat d’alt nivell tecnològic que demana una mà d’obra altament 
qualificada. Això ens obliga a invertir i fer canvis profunds en l’educació. 
 
La creixent internacionalització dels mercats i la nostra pertinença a un espai 
obert fa que l'estratègia de competitivitat necessària per al nostre teixit 
econòmic i productiu hagi de basar-se, prioritàriament, en els factors qualitatius 
i de desenvolupament tecnològic (qualitat, Recerca, Desenvolupament i 
Innovació (R+D+I), formació, etc.) i no exclusivament en factors estrictament 
quantitatius (nombre d'hores de treball, salaris nominals, etc.). 
 
Els i les socialistes creiem que, tot i que és imprescindible tenir present la 
dimensió global de l'economia, l'actuació transformadora ha de desenvolupar-
se a partir de l'àmbit local on creixement econòmic, productivitat i competitivitat 
són conceptes que no exclouen els de reequilibri, sostenibilitat i cohesió social. 
Tot al contrari, tots ells són complementaris entre si. És a nivell local on és 
possible conèixer millor les necessitats i les potencialitats generadores 
d'ocupació, establir compromisos de corresponsabilitat entre els agents 
econòmics i socials i els poders públics, i establir la col·laboració entre el sector 
públic i el privat per orientar el creixement econòmic vers la reducció de l'atur i 
el foment de la cohesió social.  
 
 
3.1.2. Convivència i multiculturalitat 
 

L’educació multicultural 
 
Una de les característiques de la nostra societat és la creixent pluralitat de 
realitats socials que, amb els seus respectius models culturals, de relacions i 



 

de comunicació, conformen una manera d’entendre el món i de viure, a 
vegades semblant, a vegades diferent. 
 
L’educació, en ser l’instrument a través del qual es transmet la cultura, haurà 
de respondre a la vegada als imperatius de la integració global i nacional i a les 
necessitats específiques de comunitats concretes que tenen cultures pròpies. 
L’educació, doncs, té una responsabilitat particular en la construcció d’un món 
més solidari. 
 

Cal una convivència harmònica i vertebradora  
 
El nou context de mundialització aconsella assumir, com a element superador i 
clau de convivència harmònica i vertebradora, la noció de ciutadania entesa 
com aquella condició que comparteixen les persones lliures i iguals, que 
participen dels mateixos drets i comparteixen les mateixes obligacions a 
l'empara de la llei. Els i les socialistes som ciutadans i ciutadanes d’aquest 
món, i les divisions ètniques i administratives són quelcom que cal superar. 
 
Sense dubte estem en un moment crucial del que pot dependre l’aparició d’un 
model de convivència cohesionat i estable, o bé d’un model que derivi cap a 
una societat dual que admeti l'exclusió com un fet inevitable. Tot això es fa 
evident, de forma especial i en tota la seva profunditat, en relació al tractament 
de la immigració, que és un dels temes més importants que el país ha 
d’abordar seriosament sense demora. A més, és una qüestió sobre la qual, des 
d’una posició progressista, cal fer una bona síntesi per garantir la dignitat de 
les persones que arriben al nostre país i, en conjunt, els interessos col·lectius. 
 
La nova realitat exigeix, a més de les necessàries millores a les respostes 
tècniques i jurídiques que regulen l'estrangeria, nous plantejaments i nous 
objectius en la concepció global del model de societat i per tant respostes 
globals a aquests problemes. Cal caminar amb seguretat cap a una societat 
cohesionada i assentada sense fissures sobre els valors democràtics i 
solidaris. Per aconseguir aquests objectius, una de les eines bàsiques és 
l’educació. Per tant, cal treballar d’una manera decidida en aquest camp, 
perquè només garantint la igualtat d’oportunitats per a tothom serà possible 
una societat cohesionada i integradora. 
 
En definitiva es tracta de reconèixer la dimensió política, social i econòmica de 
les migracions i del mestissatge, i d’entendre que els reptes que ens planteja 
se situen al nucli central dels fonaments de la democràcia i la seva 
manifestació com a valors de coneixement, tolerància i solidaritat. 
 
L'Estat de Dret es veu confirmat, en els seus principis essencials, per les 
polítiques que sovint es porten a terme per afrontar el fenomen de la 
immigració. Les polítiques parcials o fonamentades en recels tendeixen a 
l'exclusió i tard o d'hora acaben soscavant els principis i valors. Més 
concretament, per augmentar l’eficàcia d’aquestes polítiques cal que siguin 
transversals, sense deixar de banda però les específiques. A Europa ja són 
evidents els riscos d'aquests plantejaments: fractures socials que alimenten les 



 

bases dels partits xenòfobs i totalitaris, fet que suposa un retrocés històric i 
cultural en ple segle XXI. 
 
La diversitat cultural de les societats receptores de migracions pot arribar a 
produir conflictes. Cal promoure el reconeixement de la pluralitat cultural i la 
seva percepció com a factor d’enriquiment mutu. Això és multiculturalitat, que 
no necessàriament vol dir tolerar-se o suportar-se sense relacionar-se, ni 
tampoc que s’hagi de fer una política d’aparador que amagui les diferències. 
Cal promoure la interculturalitat: una pluralitat cultural que s’interrelaciona, que 
interacciona, que genera espais comuns i mestissatges. I cal acompanyar-la 
necessàriament d’unes polítiques efectives d’igualtat, de cohesió social, 
articuladores d’una sola comunitat de ciutadans i ciutadanes iguals i diversos 
alhora. 
 
En la dimensió internacional, les migracions han de ser situades en el context 
de la globalització. En la vessant econòmica, la globalització ha determinat un 
increment dels desequilibris i les desigualtats, i també ha posat en relleu que 
l'exclusió és el problema comú i compartit pel Nord i pel Sud, encara que en 
proporcions ben diferents. 
 
La redistribució del desenvolupament i de la riquesa ha de ser prioritària més 
per raons de justícia i solidaritat que no pas com a hipotètica contenció de 
fluxos migratoris. La dimensió política de l'emigració exigeix també que les 
polítiques d'immigració siguin desenvolupades sobre la base del consens social 
i polític més ampli possible. Consens sobre els elements substancials i 
estructurals bàsics de la política d'immigració que eviti convertir les persones 
en objecte de confrontació política i ideològica, i n’eviti la mercantilització i 
instrumentalització en contra de tothom. Un consens capaç de transmetre els 
elements econòmics, culturals i socials positius i dinàmics que la immigració 
aporta als països receptors. Aquest és un àmbit idoni per exercir la pedagogia 
que també és la Política. Aquests àmbits de la pedagogia política i social s’han 
de desenvolupar d’una manera especial i urgent per incorporar-hi nous valors 
que allunyin el perill de brots xenòfobs entre la ciutadania. Cal garantir els drets 
socials bàsics dels immigrants de la mateixa manera que els dels treballadors i 
treballadores autòctons; és a dir, dret a l’accés a un habitatge digne, a 
l’educació i la sanitat, i naturalment a un salari igual al de la resta de la 
ciutadania. 
 

Cal prevenir i corregir l’aparició de concentracions de població 

estrangera que puguin esdevenir guetos. 
 
Pel que fa als drets polítics dels immigrants, cal promoure un procés que els 
permeti incorporar-se plenament a la nostra societat, amb igualtat de drets amb 
la resta de ciutadans i ciutadanes, i que els permeti exercir el seu dret a vot als 
comicis electorals locals, estudiant a mig termini la possibilitat d’exercir-lo en 
totes les eleccions. 
  
Els immigrants han d’incorporar els valors socials que sustenten la nostra 
societat, la llibertat, la igualtat i la justícia social, contra els que no caben 
conductes contràries, sigui quin en sigui l’origen. 



 

 
Costa acceptar el que és diferent, aquesta diversitat que hem anat anomenant 
cultural. D’alguna manera, no volem reconèixer que som iguals, tot i que la 
màxima “totes les persones són iguals” ha estat el punt de sortida de molts 
altres drets adquirits. 
  
Acceptar la multiculturalitat significa reconèixer les diferències sense abdicar 
de la igualtat bàsica que ens ha d’unir. La igualtat és la condició de la llibertat, 
de la possibilitat de ser diferents. 
 
Reivindicar la diversitat significa el compromís amb la igualtat. Tothom té 
l’obligació de reconèixer la identitat dels altres. En una democràcia hi han de 
tenir espai tots els individus, sigui quina sigui la seva cultura, la comunitat o el 
col·lectiu al qual pertanyin. 
 
El missatge és clar: hem d’aprendre a conviure. L’educació és fonamental 
perquè educar és crear hàbits, costums, crear el caràcter. No tant ensenyar 
teories, sinó produir una pràctica, un “saber pràctic” que no pot distanciar-se de 
la realitat social, política, econòmica i cultural. El saber pràctic de la 
convivència s’ensenya, sobretot, amb l’exemple. Al terreny del que estem 
parlant, el millor exemple és el del mestissatge, és a dir, la interculturalitat. 
 

Moviment Ciutadà i Tercer Sector 
 
Davant els grans reptes que viu la societat, les associacions, els municipis i les 
xarxes ciutadanes poden crear el capital social necessari per fer-hi front. El 
tercer sector és una formulació política i societària que s’ha d’implementar des 
de la política i la societat. La seva força és la connectivitat dels municipis, 
associacions, moviments socials, empreses i xarxes ciutadanes. Pretén 
desenvolupar les competències de la ciutadania fent-la més participativa, més 
responsable i creativa; una manera d’entendre i fer vigent el principi d’efectivitat 
i de renovar l’Estat del Benestar.  
 
 
3.1.3. Enfortir i renovar l'Estat del Benestar 
 

Cal facilitar les oportunitats per a tothom 
 
Els i les socialistes considerem que el benestar individual i el col·lectiu han 
d'anar junts per tal de garantir la cohesió social i la distribució equitativa del 
progrés econòmic, cultural, sanitari, polític i social. Com ja hem esmentat, el 
creixement econòmic és necessari per millorar les condicions de vida de les 
persones i de la societat, però per si sol no garanteix la redistribució de la 
riquesa ni les condicions que han de permetre la igualtat d'oportunitats. En 
aquests moments hi ha nombrosos factors que condicionen la igualtat 
d'oportunitats de les persones. A la nostra societat hi ha oportunitats, però no 
arriben a tothom. Velles causes i nous factors són encara motiu de desigualtat 
social i de desequilibri territorial. Els nivells de rendes, el gènere, l’ètnia, el 
coneixement, l'accés a la salut, l'educació i la formació, les possibilitats de l'ús 
de les tecnologies de la informació i de les comunicacions poden ser 



 

importants elements d'exclusió social. La cohesió social i la distribució efectiva 
de la riquesa impulsen el creixement econòmic i permeten aprofitar i 
desenvolupar el capital humà.  
 
Una part dels factors i dels recursos que permeten la igualtat d'oportunitats es 
troben en mans del mercat i de les estructures supranacionals, cercles de 
poder cada cop més reduïts, opacs i impermeables al control democràtic. Per 
aquest motiu els i les socialistes afirmem la necessitat que l'Estat i les 
polítiques de govern garanteixin l'equitat en les oportunitats de les persones i 
els territoris. Volem que les polítiques socialistes serveixin, fonamentalment, 
per avançar en la igualtat d'oportunitats i la justícia social, i el reequilibri 
territorial i la redistribució efectiva. 
 

Enfortir i innovar l'Estat del Benestar 
 
Els i les socialistes defensem un enfortiment i innovació de l'Estat del Benestar 
perquè suposa la confirmació que els valors de la solidaritat i la igualtat són 
posats a la pràctica mitjançant l'acció política. La societat del benestar que 
volem els i les socialistes es basa en un nou pacte social que permeti la 
redistribució de les rendes i la generació de polítiques que garanteixin la 
igualtat d'oportunitats. 
 
Si mirem el nostre passat, constatem que la construcció d'un sistema de 
pensions i prestacions econòmiques, juntament amb la universalització de 
serveis com la sanitat i l'educació, han suposat un dels pactes socials més 
importants de la nostra història per disminuir les desigualtats i augmentar la 
cohesió social.  
 
L'Estat del Benestar necessita, per afermar-se, afrontar reformes que han de 
combinar un reforçament del consens social i una garantia de la viabilitat 
financera, així com establir mecanismes que n’evitin els abusos i els 
corregeixin. Per mantenir l'Estat del Benestar necessitem l’existència d’una 
generació de riquesa que el faci suportable, un sistema de finançament que no 
penalitzi l’ocupació, que sigui útil a l’objectiu de redistribuir aquesta riquesa de 
forma solidària, així com un rigorós seguiment de la fiscalitat. Així mateix, les 
prestacions socials han d'aportar als ciutadans i ciutadanes, cada vegada més 
conscients i responsables, seguretat i serveis de qualitat, per tal que les 
polítiques socials siguin valorades com a prioritàries i no derivin cap a sistemes 
de provisió privats no universals. Ens cal aconseguir una millora substancial de 
l'eficiència i l'equitat en l'actuació de l'Estat. 
 
Ara bé, l’exigència de tots aquests drets ens ha de fer més exigents amb els 
valors de la responsabilitat social, perquè no podem mantenir separats els 
drets inherents a la ciutadania de l’imperatiu de responsabilitat mútua per part 
dels individus i les institucions: els drets de què gaudim són indestriables dels 
deures que tenim, ja que els deures sense corresponsabilitat minen l’Estat del 
Benestar.  
 

Un nou pacte social 
 



 

És imprescindible en aquest pacte oferir qualitat perquè les creixents classes 
mitjanes no en desertin en ares d’un model de previsió privat. Sense el 
recolzament majoritari de la població, només hi ha beneficència. 
 
A més, si no volem reduir el debat al voltant de l’Estat del Benestar a una 
qüestió de viabilitat financera i sempre des d’una perspectiva de mínims, cal 
que abordem seriosament quin ha de ser el nou model d’Estat de Benestar.  
 
L’Estat del Benestar català i espanyol està poc desenvolupat degut a l’herència 
històrica del franquisme, que es va caracteritzar per una gran repressió i per 
tenir poca sensibilitat social. La despesa social per càpita a la mort del dictador 
era la més baixa d’Europa Occidental (junt amb la de Grècia i Portugal). Molt 
es va aconseguir durant la democràcia. Però avui Espanya i Catalunya són 
encara els països de la Unió Europea que tenen una despesa social per càpita 
més baixa. Molts ciutadans del nostre país han nascut gaudint de l'actual 
model d'Estat del Benestar sense interioritzar suficientment el pacte social que 
aquest suposa. No revisar i adaptar l'actual model d'Estat del Benestar als 
nous temps seria condemnar-lo a una agonia lenta, perquè deixaria de donar 
resposta als objectius fonamentals per als quals fou creat: assegurar la igualtat 
d'oportunitats i la redistribució de la riquesa. Però ara hem d’actualitzar, 
assegurar i ampliar el model d'Estat del Benestar per combatre les propostes 
de la dreta conservadora que defensa un model afeblit i amb poca preocupació 
social. 
 

Cal una renovació i un aprofundiment del compromís ètic 
 
Defensem una renovació i un aprofundiment de l'Estat del Benestar per 
compromís ètic i perquè és garantia de cohesió social. Els i les socialistes no 
volem un model d'Estat del Benestar que actuï ignorant les necessitats i les 
esperances de les persones, i que estigui només atent als interessos 
econòmics i de pressió. Els objectius de l’Estat del Benestar són avui pensions 
dignes, educació, sanitat, suport a la família (escoles bressol, atenció a 
domicili, suport a les persones drogodependents), ocupació i habitatge, així 
com promoure els drets dels ciutadans i ciutadanes com a consumidors i 
treballadors, i protegir el medi ambient. També ha d’atendre satisfactòriament 
els problemes derivats dels nous fenòmens migratoris.  
 

Cal fomentar la responsabilitat compartida 
 
No defensem un model d'Estat totalment desregulat, perquè això significa 
passivitat i desatenció vers els problemes de les persones. La legitimitat del 
nou model d'Estat del Benestar passa per la seva capacitat de ser eficaç per 
atendre i resoldre els problemes reals de les persones. Hem de relegitimar 
l'Estat a través de la seva capacitat de garantir activament el benestar dels 
ciutadans a partir de la responsabilitat compartida tant per l'Estat com per les 
persones. Ningú no ha de sentir-se’n exclòs, però tothom ha de ser 
responsable del seu futur.  
 
L'Estat ha de garantir positivament que les oportunitats arribin a tothom i que 
tothom pugui fruir-ne amb responsabilitat. L'Estat mai no podrà eliminar 



 

aquesta responsabilitat de la llibertat personal. L'Estat del Benestar ha de 
seguir garantint les oportunitats educatives, de la sanitat, de les pensions, del 
treball, de l’habitatge i de l'accés a tots els drets socials que facin les persones 
més lliures i autònomes.  
 

Sorgeixen noves necessitats socials 
 
En els darrers temps les necessitats socials també han sofert canvis als que 
l'Estat del Benestar ha de fer front. L'atur estructural i les dificultats per a la 
plena ocupació afecten una important part de la població. L'alta precarietat 
laboral no permet a les persones independitzar-se i consolidar el seu projecte 
vital. Tenim un gran debat pendent respecte de com els poders públics -les 
polítiques públiques-, han d'impulsar el creixement econòmic garantint alhora la 
igualtat d'oportunitats. Els i les socialistes hem de saber combatre les noves 
desigualtats i desequilibris territorials que poden aparèixer associades a 
l'educació, a la sanitat, als serveis d'atenció a les drogodependències, a 
l'habitatge, al transport o a l'accés a les noves tecnologies de la informació i de 
les comunicacions. Es donen canvis importants en el model de família per la 
progressiva i necessària incorporació de la dona al món laboral remunerat, així 
com un augment de les llars monoparentals i de les unipersonals. Coneixem un 
progressiu envelliment de la població en els països rics i desenvolupats per la 
molt baixa natalitat de la nostra societat. Assistim a un increment dels fluxos 
migratoris, a escala mundial, des de països en vies de desenvolupament a 
països industrialitzats, amb els canvis i les dificultats d'adaptació que es 
presenten en les societats receptores. 
 
Davant de tots aquests canvis històrics i de les noves necessitats socials, que 
estan configurant una nova societat per al present i per al futur, els esquemes 
clàssics de l'Estat del Benestar no donen la resposta precisa i necessària. Els i 
les socialistes proposem definir les noves bases del nou model de benestar en 
funció de les següents prioritats. 
 

Promoure les oportunitats 
 
Els i les socialistes defensem un model d'Estat que garanteixi la igualtat 
d'oportunitats a l'origen, però també la defensa d'una redistribució de la riquesa 
que arribi a aquells que no tenen suficients recursos per viure dignament i amb 
les necessitats vitals assegurades. Els i les socialistes defensem que tothom 
pugui aprofitar les oportunitats que hi ha a la societat. No volem que aquestes 
siguin excloents, de manera que només beneficiïn uns quants. Les persones 
han de sentir-se segures per aprofitar les oportunitats que la societat els 
presenta, i en cas de fracàs, això no ha de significar cap motiu d'exclusió o de 
marginació. Aspirem a un model d'Estat del Benestar orientat a acompanyar 
les persones i a enfortir-les amb les eines de la cultura, la formació i els valors 
cívics que els permetin superar les situacions negatives, però sense alliberar-
les per això de les seves responsabilitats i deures.  
 
L'ocupació ha de ser la nostra màxima prioritat per garantir la integració social 
per a tothom. L'educació i la formació de qualitat, al llarg de tota la vida, ha de 



 

ser un instrument bàsic per a la promoció i el desenvolupament personal i per a 
l'accés a la llibertat individual i a la igualtat social.  
 
Els i les socialistes confiem en les capacitats de les persones i creiem que, 
amb una igualtat d'oportunitats real i responsable, les persones poden 
desenvolupar els seus potencials. Però també afirmem que ningú no ha de 
sentir-se’n ni quedar-se’n exclòs en el cas que no hagi sabut aprofitar bé les 
seves oportunitats. Considerem que cal obrir el debat respecte als ingressos 
mínims garantits com a dret de ciutadania junt amb mecanismes per no 
potenciar la cronicitat en aquesta situació. De forma complementària, cal donar 
un suport prioritari a la capacitat emprenedora.  
 
També creiem que el sistema públic ha d’assegurar unes condicions de vida 
amb dignitat a les persones amb dependència -persones grans, persones amb 
disminució, persones amb malalties cròniques d’invalidesa o amb malalties 
mentals– be sigui mitjançant la prestació directa dels serveis adequats, bé 
augmentant la protecció social, les prestacions econòmiques i els beneficis 
fiscals de suport a les famílies de forma que els asseguri el finançament del 
suport sociosanitari necessari. 
 
Per assegurar aquestes prestacions caldrà plantejar la possibilitat d’impulsar 
una llei de drets bàsics que garanteixi la cobertura de necessitats socials, 
independentment del territori on es resideixi, avançant en els drets europeus. 
És necessari fer efectius com a drets aquests aspectes de manera que 
garanteixin els drets universals a les prestacions socials. 
 

Crear un nou model de relació públic-privat 
 
Ens cal debatre, a fons i amb realisme, el model de col·laboració i de 
complementarietat entre el sector públic i el sector privat en la provisió de 
pensions i de serveis per garantir l'assegurament dels riscos previsibles i d'una 
jubilació digna. 
 
Els i les socialistes no estem contra l’existència de sistemes complementaris de 
pensions o assegurances de risc, per una altra banda congruents amb el 
model de protecció social que estableix la nostra Constitució, sinó contra el fet 
que aquests sistemes es desenvolupin sobre el deteriorament del nivell de 
dignitat de les pensions i de les prestacions del sistema públic. La col·laboració 
del sector privat en l’Estat del Benestar és per complementar-lo, no per 
debilitar-lo, anul·lar-lo o eliminar-lo. 
 
Tot això sense que el dret a un pensió de jubilació digna (o a una pensió 
suficient per als que no hagin pogut generar el dret a la mateixa i no estiguin en 
condicions de treballar) deixi de ser mai un dret universal, garantit per les 
Administracions Públiques. 
 
La defensa de l'Estat del Benestar no comporta reclamar un nou 
intervencionisme dels poders públics que anul·li les iniciatives autònomes de la 
societat civil i de les persones. Els i les socialistes hem de reconèixer, estimular 
i potenciar amb recursos públics el paper estratègic que tenen el voluntariat, 



 

les organitzacions no governamentals i altres moviments i associacions que 
assumeixen en la pràctica el principi de la subsidiarietat. El qual substitueix el 
vell assistencialisme per una política d'acompanyament que permet que les 
prestacions i els drets socials arribin a un major nombre de persones. 
 
En cap cas l’actuació desitjable de les Organitzacions No Governamentals 
(ONG) i d’altres entitats ha de substituir la responsabilitat que tenen les 
Administracions Públiques en el desenvolupament de les polítiques socials que 
aprofundeixin en la cohesió social i en la solidaritat entre les persones, els 
pobles i els països. 
 
Un model de col·laboració entre els sectors públic, privat i el tercer sector, al 
qual l’Administració exerceixi un paper de lideratge clar, és un instrument que 
cal explorar en l’àmbit social i cultural i en el desenvolupament econòmic local.  
 

Prestar serveis públics de qualitat 
 
La qualitat dels serveis ha de ser un objectiu polític de l'Estat del Benestar. 
L'educació, la salut, els serveis socials i l'habitatge són tan o més importants 
que els subsidis econòmics per a la promoció de la independència individual, 
per generar seguretat i per prevenir la pobresa i l'exclusió social.  
 
És imperatiu desenvolupar un sistema de serveis socials universalitzats, a 
l’abast de tothom i amb mitjans econòmics i professionals suficients, que 
treballi les velles i noves problemàtiques socials amb qualitat. En el 
desenvolupament d’aquest nou model, les Administracions Locals jugaran un 
paper essencial i estaran dotades dels recursos professionals i econòmics 
necessaris per portar a terme programes i intervencions socials. Aquesta tasca 
dels serveis socials es desenvoluparà de manera transversal amb la promoció 
econòmica, l’habitatge, la sanitat, la cultura i l’educació, etc. Els i les socialistes 
creiem en la necessitat de canviar l’actual model existent a Catalunya i 
d’impulsar un marc legislatiu a nivell estatal que emmarqui el conjunt 
d’iniciatives de les Comunitats Autònomes. El desenvolupament de serveis 
socials de qualitat per a les necessitats actuals és una font de creació de llocs 
de treball i de desenvolupament econòmic. 
 

El paper de la família 
 
La transformació de la societat i els seus nous desafiaments exigeixen 
desenvolupar noves polítiques socials en els àmbits de les famílies, de les 
dones, dels infants i joves, de les persones grans i de les persones 
drogodependents. Hem de reconèixer el paper primordial que tenen les 
estructures familiars per contribuir a mantenir la cohesió social.  
 
Per fer possible que la família sigui un element fonamental a la nostra societat, 
cal donar resposta des del poder polític a les fortes pressions a les que es veu 
sotmesa: no poden estar en contradicció els drets del treball de les dones i el 
manteniment de la cohesió familiar per la manca d’escoles bressol, cal donar 
suport a les famílies monoparentals, cal reforçar la responsabilitat del pare, cal 
valorar la participació dels avis en la família, cal alliberar la família, i en 



 

especial les dones, de les càrregues que es deriven de la manca de resposta 
dels poders públics davant de problemes com l'envelliment o l'existència de 
minusvalideses entre els membres de la família. Si volem que la família 
mantingui els valors de cohesió social i hi jugui un paper central, l'hem 
d'alliberar, i en especial els seus membres més dèbils, de càrregues que no 
poden sostenir sense el suport de societat, sobretot en els sectors socials més 
necessitats. Les polítiques socials han de permetre que tots els components de 
la família puguin desenvolupar totes les seves potencialitats individuals. 
 

Afirmar l'àmbit local com a espai per a la política social 
 
Per desenvolupar polítiques de cohesió social s'han d'impulsar accions 
concertades d'ocupació, educació, salut, serveis socials i habitatge, més enllà 
de les prestacions econòmiques. L'àmbit local és l'idoni per portar a terme 
accions conjuntes de corresponsabilitat pública i privada, per treballar 
conjuntament amb la societat civil, amb la societat que participa, amb la que 
pren protagonisme i que es compromet per construir la societat del benestar 
des de la proximitat, perquè permet l’aplicació individualitzada de les polítiques. 
 
Els i les socialistes ens comprometem a donar seguretat a les famílies, 
garantint el dret d’accés als serveis d’ajut a la família per contribuir al 
desenvolupament potencial de tots els seus membres i per facilitar la integració 
de la dona en el mercat de treball, contribuint tant a resoldre el problema de la 
baixa natalitat com a incrementar la taxa d’ocupació. 
 

Promoure la prevenció i la seguretat com a garantia de l’Estat del 

Benestar 
 
Cal plantejar-nos l’elaboració d’una política integrada i prestadora de serveis a 
la ciutadania pel que fa a la prevenció i a la seguretat. 
 
La nostra opció política és construir una societat tolerant, solidària, participativa 
i corresponsable amb les polítiques públiques de seguretat. Quant a la 
delinqüència, l’avenç cap a una societat més lliure estarà en relació amb la 
nostra capacitat per recuperar socialment tant els seus autors i autores com les 
víctimes. En aquest sentit, volem manifestar que quan els i les socialistes 
parlem de seguretat, ho fem pensant en la llibertat i els drets dels ciutadans i 
ciutadanes, i és en aquest àmbit que defensem l’adopció de polítiques que 
s’adrecin a impulsar un compromís permanent de la Comunitat amb la 
resolució dels conflictes. 
 

Promoure una major responsabilitat fiscal 
 
La millor garantia que les oportunitats arribin a tothom és tenir una política 
fiscal que permeti, a través de la redistribució de la riquesa, assegurar la difusió 
de la igualtat d'oportunitats en tota la societat. L'Estat del Benestar ha de 
finançar-se a través dels impostos generals: per això hem de combatre el frau i 
promoure la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes. Hem de generar més 
confiança entre la ciutadania i mostrar-li que els seus impostos es destinen a 
necessitats reals de tots els sectors de la població. És imprescindible la 



 

transparència per donar seguretat als contribuents, a la vegada beneficiaris i 
usuaris dels serveis públics. 
 
És necessari, en el tema fiscal, passar d’actituds defensives a actituds més 
defensives: restablir la jerarquia ètica entre impostos directes i indirectes, 
revalorar el pagament d’impostos com a forma bàsica d’afavorir la solidaritat 
socialment necessària. Això no està renyit amb prendre la iniciativa i proposar 
determinades rebaixes selectives d’impostos directes, o en les cotitzacions de 
la Seguretat Social de determinats col·lectius. 
 
Periòdicament, els responsables públics han de justificar i fer percebre a la 
ciutadania l’ús que es fa dels impostos per aconseguir els objectius de les 
seves actuacions. 
 
El debat en profunditat que proposem els i les socialistes sobre el nou model 
d'Estat del Benestar ha de propiciar la ratificació d'un nou contracte entre 
poders públics i ciutadans i ciutadanes: un nou pacte social. No es pot deixar 
fora de l'Estat del Benestar cap sector de la societat, ni el sector privat ni, fins i 
tot, el mercat -cada vegada més proveïdor d'ocupació, de capital, de noves 
tecnologies i d'informació-  sense generar exclusió. Aquest nou acord va molt 
més enllà d'un pacte entre classes. Es tracta d'un nou acord entre generacions, 
entre gèneres, entre cultures, entre regions, entre països, que ha de permetre 
la concreció de les accions polítiques i socials per mantenir, millorar i 
universalitzar l'Estat del Benestar, en un context on la globalització dels 
mercats i de la informació han de proporcionar noves oportunitats. 
 
 
3.2. SOSTENIBILITAT  

 

Apareixen forts desequilibris ecològics i nous riscos ambientals 
 
La transformació accelerada de l'economia i de la societat en la segona meitat 
del segle XX, els progressos tecnològics i les seves quasi infinites aplicacions, i 
els processos productius dispersos sense límits pel planeta globalitzen 
l'economia, però també agreugen les diferències entre zones riques i pobres. 
Tots aquests grans canvis han tingut, durant moltes dècades, el medi natural 
com a subjecte passiu. 
 
En els darrers anys s'ha incrementat el grau de preocupació de la societat civil i 
també del món científic pels desequilibris ecològics i territorials que comporta 
aquest model de creixement econòmic.  
 

Cal treballar per un creixement sostenible 
 
La intensificació de les activitats econòmiques i socials -algunes amb impacte 
sovint irreversible sobre els territoris- ha convertit en indestriables els 
conceptes de desenvolupament, prosperitat i sostenibilitat. Perquè si no afegim 
el coneixement i la sensibilitat mediambiental al creixement econòmic, no es 
pot parlar de desenvolupament. Els i les socialistes rebutgem el concepte de 
“creixement pel creixement”. Els i les socialistes reivindiquem i treballem per al 



 

progrés humà, i per tant social. Un progrés que té en el seu àmbit de respecte 
ambiental l’element diferenciador de les polítiques conservadores, ja que no hi 
ha desenvolupament sense tenir en compte no només els guanys presents, 
sinó també els futurs. 
 
En els darrers anys ha aparegut el concepte de sostenibilitat. És un projecte 
social de present i per al futur, i alhora extraordinàriament necessari. El 
desenvolupament sostenible significa que, per garantir el futur de les properes 
generacions, les actuals no hem d'emprar els recursos i l'energia com si fossin 
béns de lliure i infinit ús. S'ha de garantir el funcionament de la Terra amb bona 
salut ambiental i l'existència de recursos per al futur. Per tant, una activitat 
sostenible vol dir que es pot continuar indefinidament. S’ha d’aplicar el principi 
bàsic d’economia de béns escassos a qualsevol tipus de recurs i entendre que 
aquests esdevenen estratègics per a la supervivència de la societat humana. 
 
El desenvolupament sostenible esdevé un nou valor que entronca amb els 
valors i principis històrics del socialisme. No tenir en compte aquest concepte i 
la llei no escrita del màxim benefici econòmic és el que ha portat a la humanitat 
a la situació actual de sobreexplotació o degradació del recursos naturals. 
 

Volem un nou model de desenvolupament 
 
Sostenibilitat és buscar l’equilibri entre el respecte per la natura i el medi i el 
desenvolupament econòmic i social. Sostenibilitat vol dir que tothom tingui 
aigua a casa seva i que alhora els rius portin aigua neta, que es puguin usar 
els recursos dels boscos i que alhora se’n mantingui la flora i la fauna, que 
tinguem frigorífics o altres avenços per al  confort sempre que no afectem la 
capa d'ozó, que ens puguem desplaçar tot el que calgui sense que això 
signifiqui, pel sistema emprat, produir l'escalfament global de la Terra. La 
sostenibilitat per tant no nega el progrés, ans al contrari, el complementa, 
reclama la reflexió profunda per no acceptar com a inevitables els interessos 
tècnics o econòmics si aquests poden produir efectes negatius sobre el nostre 
hàbitat. 
 
Sostenibilitat és també pensar en el present, promoure noves pautes de 
producció i de consum que facin disminuir les desigualtats socials i 
econòmiques existents entre persones i territoris, evitant-ne l’explotació i 
degradació a favor del creixement dels més rics. 
 
Sostenibilitat és mesurar la nostra vida per a la vida dels nostres fills i filles, i 
dels seus descendents. Acceptar, doncs, el desenvolupament sostenible com 
el model de desenvolupament social que cal propugnar i defensar és una gran 
aportació a la solidaritat intergeneracional que podem fer. Gestionar les nostres 
vides i institucions amb aquest concepte bàsic indestriablement incorporat és 
obligació de tota força progressista en aquest inici del segle XXI. Una política 
vers la sostenibiliat és una nova forma de fer una política més democràtica i 
sobretot més participativa, en la mesura que la sostenibilitat és participació 
ciutadana tant en la denúncia com en el compromís que comporta.  
 



 

Fer compatible el creixement econòmic amb la preservació de l’entorn, dels 
diferents ecosistemes i de la biodiversitat forma part d'una idea bàsica de 
progrés que marcarà en bona part una de les grans transformacions o canvis 
de la societat del segle XXI. 
 
Les possibilitats d’èxit davant aquest repte crucial depenen, entre d’altres 
coses, que siguem capaços de dotar-nos d’autoritats democràtiques amb prou 
força per corregir la tendència dels mercats a operar sota la lògica hegemònica 
del benefici. Caldrà també comptar amb un sistema públic capaç de revertir a 
la natura una part suficient dels beneficis empresarials obtinguts de l’explotació 
dels seus recursos, anant més enllà del principi “qui contamina, paga”.  
 
La greu crisi ambiental que pateix el planeta, amb el deteriorament de la 
qualitat dels paràmetres ambientals i de l’ús dels recursos renovables i no 
renovables, fan del tot imprescindible la integració sistemàtica de la 
conservació del medi ambient i del desenvolupament. De fet aquesta integració 
va ser la conclusió més important de la coneguda com a "Cimera de la Terra", 
en la que es va plantejar l'agenda 21 com un programa d'acció per al 
desenvolupament i per a la instrumentació d'una política mediambiental 
mundial que té com a objectiu últim garantir la sostenibilitat dels processos de 
desenvolupament econòmic. 
 

Per una producció neta 
 
Ara bé, això planteja la incorporació de nous conceptes de política ambiental 
en els processos de producció, de consum i d'obtenció d'energia. D'una política 
basada en la correcció dels impactes negatius ha de passar-se a una política 
de minimització, de reutilització, però també d'introducció de noves tecnologies 
que possibilitin l'objectiu de producció més neta possible, com per exemple les 
energies alternatives eòlica i solar. 
 
És necessari desenvolupar els instruments fiscals i els mecanismes reguladors 
necessaris perquè els agents productius internalitzin els costos vinculats a 
l’eliminació i/o generació dels impactes mediambientals no desitjats de la seva 
activitat.  
 
L'ús de l'energia esdevé una qüestió central en aquest plantejament. Al voltant 
de l'energia giraran els acords més significatius sobre la protecció del medi 
ambient. Les noves tecnologies hauran de desenvolupar-se tenint present el 
problema energètic i impulsar decididament noves propostes tecnològiques 
que redueixin les emissions nocives a l'atmosfera i que assegurin tant els 
necessaris recursos energètics com la rendibilitat d'energies renovables i 
netes. Atesos els ja coneguts i inacceptables riscos i problemes associats amb 
l’energia nuclear, hem d’elaborar un pla energètic de transició que es 
fonamenti en l’estalvi energètic i la cancel·lació progressiva de totes les 
centrals nuclears en funcionament. En aquest sentit, s’ha de facilitar la 
implantació de la producció d’energia a tots els nivells, cases particulars, 
municipis i regions, aprofitant els mitjans òptims per a cada cas i situació 
(plaques solars per a particulars, minicentrals en petites poblacions) mitjançant 
ajuts per a la implantació d’aquests sistemes i facilitant que qualsevol usuari 



 

pugui vendre l’energia que produeix i no consumeix. Això podria ser una bona 
aportació a la reducció del consum energètic. 

 

Volem un creixement responsable i solidari 
 
La conjunció entre activitat i rendibilitat econòmica i medi ambient s'ha de 
fonamentar en criteris de responsabilitat. Però també ha de basar-se en criteris 
de solidaritat en un món en el que existeixen greus desequilibris i en el que 
gran part de la població viu en estat de pobresa. És per això del tot necessari el 
debat sobre noves polítiques per a la sensibilització, és a dir, per al 
desenvolupament de nous valors ecològics entre la ciutadania que facin 
socialment acceptables les polítiques fiscals que gravin la utilització de 
recursos naturals així com el consum d'energia, la generació de CO

2
 i d'altres 

gasos amb efecte hivernacle, i que permetin articular un fons per al clima que 
compensi els països poc desenvolupats. Aquests països no poden conservar o 
utilitzar racionalment els recursos naturals perquè sovint són la seva única font 
de riquesa. 
 
Els criteris de solidaritat han de possibilitar també les imprescindibles 
transferències de tecnologia Nord-Sud, ja que els països menys desenvolupats 
no poden afegir al seu insuportable deute extern l'elevat cost de les noves i 
netes tecnologies necessàries per a uns processos de producció sostenible. Un 
bon inici seria la condonació del deute extern. 
 
El subdesenvolupament provoca crisis cada cop més greus, i això no ha de ser 
un problema aliè a les societats avançades. Serà necessària una sensibilització 
efectiva així com la implicació dels i de les socialistes en la generació de les 
solucions i en la definició d’una nova organització dels organismes 
internacionals. 
 

Un projecte integral 
 
No creiem que la sostenibilitat hagi d'anar lligada únicament a l'àmbit de 
l'economia. Les intervencions sobre el territori, les grans infraestructures, la 
nova arquitectura i la nova era de l'oci i del lleure han d'incorporar també 
criteris mediambientals d'equilibri ecològic. Hem de respectar els corredors 
biològics, els espais naturals com a referents de diversitat biològica i geològica, 
el cicle integral de l'aigua i els nous dissenys arquitectònics amb criteris 
bioclimàtics, d'aprofitament d'energies renovables i d'estalvi energètic, que han 
de correspondre's amb el binomi “pensar globalment, actuar localment”. Cada 
intervenció sobre el mateix ha de tenir en compte no sols la titularitat jurídica 
(pública o privada), sinó també aquesta nova titularitat social col·lectiva. 
 

El món rural té un paper rellevant en ser part integrant del projecte 

integral 
 
La nova societat ha de ser incentivada per una educació ambiental que 
introdueixi una nova metodología consistent en el que es comença a 
denominar seducció ambiental, per tal que les persones quedin captivades per 



 

la natura i esdevinguin veritables agents actius en la protecció del medi 
ambient i del desenvolupament i benestar sostenibles. 
 
Una política de sostenibilitat és també obrir les possibilitats de viure i gaudir 
dels espais naturals i educar en el seu respecte i defensa. 
 
 
 
 



 

 

4. GOVERNAR EL FUTUR 
 
 
4.1. DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ POLÍTICA  
 
 
4.1.1. L'objectiu estratègic: la necessitat d’enfortir la democràcia 
 

Reivindiquem la primacia de la política 
 
En el moment d'entrar en el segle XXI, volem reivindicar la primacia de la 
política i els seus instruments, partits, moviments socials i institucions 
democràtiques, com a defensors de la societat civil i dels drets dels ciutadans i 
ciutadanes. Ho fem afermant-nos en el valor de la llibertat, arrel mateixa del 
moviment socialista. Però ho fem també convençuts, més que mai, de la seva 
validesa, de la seva imperiosa necessitat. 
 
Sols des dels valors que donen sentit a la política i des de l’acció que intenta 
portar-los a la pràctica podem afrontar els reptes del futur, tot millorant el 
present dels nostres conciutadans i conciutadanes i de la nostra societat. 
 
La ciutadania és, doncs, subjecte i objecte de l'acció política. Som ben 
conscients que la legitimitat de l'acció política i la seva eficàcia real dependran 
en gran mesura de la participació, de l'existència d'una ciutadania conscient, 
crítica i activa. Aquesta participació ciutadana, tot i quan les solucions 
concretes hagin de provenir i implantar-se a través de partits polítics i 
institucions democràtiques, pot adoptar múltiples formes basades en la lliure 
associació dels ciutadans i ciutadanes al voltant d’idees i interessos legítims 
que vetllin pel repartiment del progrés i la justícia social des d’una perspectiva 
democràtica. 
 
Sols des de la política i a partir dels seus instruments, partits i institucions 
democràtiques, podrem també garantir la cohesió de la nostra comunitat 
nacional. Nació és, sobretot, la voluntat de viure plegats sense atrinxerar-se en 
uns trets nacionals immutables, amb un esperit obert que faciliti la integració de 
les persones, vinguin d’on vinguin, acceptant la diversitat de cultures amb el 
mateix respecte amb què volem que sigui tractada la nostra. Aquesta voluntat 
de viure plegats s’expressa mitjançant la política, i esdevé el projecte de 
societats convivents. 
 
La política no te raó de ser si des de l’esquerra no som capaços d’impulsar una 
participació de la ciutadania en la solució de llurs problemes. Aquesta 
participació es dóna a través dels mecanismes de què la democràcia es dota: 
els partits, els sindicats i les institucions. D’aquesta manera garantirem una 
autèntica cohesió social. 
 
Sols des de la política es poden afrontar els problemes més immediats de la 
nostra societat i del món que ens envolta: atur, precarietat, deshumanització de 
les relacions socials, exclusió social, desigualtats entre les persones, dificultats 



 

d’integració de persones immigrants, aparició de manifestacions de racisme i 
xenofòbia, desequilibris entre els territoris, manca d'oportunitats per als joves, 
deteriorament del medi ambient, conflictes bèl·lics, manca d’igualtat real de 
drets, deures i oportunitats entre homes i dones, l’abisme creixent entre els 
països rics i els països pobres, etc. 
 
És bàsicament des de la política (des de la seva vessant nacional i 
internacional) des d’on es poden afrontar també els problemes de fons: la 
creixent dificultat d'ajustar els mecanismes econòmics de la globalització a la 
satisfacció de les necessitats i aspiracions humanes, el fet que els Estats-nació 
són cada dia més insuficients per garantir els drets socials de les persones, o 
la dificultat de guiar la creixent complexitat de les nostres societats, incloent-hi 
la seva transformació multiètnica. 
 
A partir dels instruments polítics, partits i institucions democràtiques, així com 
de les organitzacions cíviques, podrem organitzar la convivència. Una 
convivència marcada, entre d'altres coses, per la diversitat fruit de la mutació 
social i de la constant innovació tecnològica que estem experimentant. Una 
mutació que posarà a prova la nostra capacitat de viure plegats, d'unir 
esforços, de definir en comú i de defensar amb eficàcia l'interès general. 
 

Afirmem el predomini de la política i de la democràcia 
 
Les propostes socialistes van més enllà de les mesures de correcció de les 
limitacions del mercat. Afirmem el predomini de la política democràtica sobre 
l'economia, tant perquè els problemes plantejats per la globalització del mercat 
exigeixen solucions polítiques, com perquè la nova societat emergent cada cop 
més complexa requereix immediatament propostes i respostes polítiques a 
problemes nous. Necessitem aprofundir en els processos democratitzadors: 
ens proposem aconseguir-ho amb un projecte dirigit a fomentar la màxima 
participació de la ciutadania, a promoure una major cultura cívica que 
afavoreixi una major responsabilitat i implicació de tothom en els afers de 
l'activitat pública. Així mateix ens proposem desplegar a fons el principi de 
proximitat o subsidiarietat que serveixi per fer més pròximes les institucions i 
més transparents les decisions. 
 
D'aquesta manera la política democràtica trobarà els mitjans per respondre als 
nous desafiaments que presenta la societat de mercat i afavorirà un major 
control democràtic dels actuals processos de globalització. 
 

Els partits polítics són claus per a la democràcia i per al progrés 
 
Els partits polítics tenen, entre altres funcions, un paper decisiu per a la 
democràcia: són l'espai de la participació política. Davant dels poders polítics i 
econòmics, la societat necessita uns espais on posar en comú i interrelacionar 
la diversitat d'interessos, de desitjos, de tarannàs, d'accents que conflueixen en 
una determinada perspectiva estratègica. La democràcia no és només l'Estat 
de dret. És també una cultura basada en la igualtat dels ciutadans i ciutadanes, 
en la seva capacitat de participació política i en la necessitat que aquesta es 
produeixi perquè la democràcia gaudeixi de bona salut.   



 

 
La participació política és una necessitat vital per a les esquerres, per al 
conjunt de realitats socials i culturals que apunten cap a una perspectiva 
transformadora i que, per definició, no disposen d'un altre poder social que no 
sigui la seva capacitat de confluència política, de suma de forces darrera d'un 
projecte compartit. Una funció bàsica de tot partit d'esquerres és esdevenir 
l'espai, la cultura comuna, l'àgora, el laboratori on es reuneixin, dialoguin i 
discuteixin els voluntaris i les voluntàries que elaboren un projecte 
transformador, exponents de les diverses realitats socials que aquest ha 
d'expressar.  
 
Cal una opció decidida per l'enfortiment dels partits polítics. Una opció que 
naturalment ha de venir de la mà d'una renovació valenta de formes i de 
mètodes, de manera que els vells partits siguin capaços d'oferir, al costat d'una 
tradició irrenunciable que els uneix als combats emancipadors del passat, un 
model de participació diversificada i oberta, radicalment democràtica, a l'altura 
dels nous requeriments socials. 
 

Cal aprofundir la democràcia 
 
Volem reafirmar i dignificar la democràcia. Manifestem novament el nostre 
compromís per una societat oberta i defensem el valor de la democràcia. Hem 
d'evitar avui que els poders econòmics i mediàtics anul·lin o impedeixin els 
espais socials i les expressions democràtiques. Cal, al mateix temps, 
aprofundir i millorar les formes democràtiques de les organitzacions i 
institucions.   
 
Davant la intensificació del pes dels poders no democràtics que pretenen incidir 
en la definició de l'interès general, hem d’estendre la cultura i les dinàmiques 
democràtiques vers tots els àmbits de l'activitat social, econòmica, professional 
i cultural. El socialisme no és més que la plena democratització i la disposició 
d’espais on la ciutadania pot exercir els seus drets de participació en els 
processos de presa de decisions. La democràcia és el govern de tots i totes en 
tot. Com a socialistes, hem d’apostar per una democràcia integral 
desenvolupada plenament en les seves dimensions político-representativa, 
econòmica i social. 
 
Aprofundir en la democràcia passa per millorar els mecanismes de 
representació i de presa de decisions en les institucions polítiques i socials, 
amb la modificació dels sistemes electorals i altres mesures legislatives que 
donin més poder a l’elector i l’electora. En les eleccions als parlaments caldrà 
avançar cap un sistema mixt que combini circumscripcions unipersonals -bé 
sigui a dues voltes, bé amb pactes previs- amb llistes proporcionals d'àmbit 
més global.  

 

En el cas dels ajuntaments, caldrà avançar cap a mètodes que garanteixin la 
governabilitat i estabilitat dels equips de govern (elecció directa dels alcaldes / 
alcaldesses i regidors/regidores en llistes obertes). Tanmateix caldrà promoure 
les mesures legislatives adients per tal de definir la limitació de mandats en els 
càrrecs públics, possiblement amb la modificació dels sistemes electorals i 



 

altres mesures legislatives, i també s’haurà d'estendre de manera efectiva una 
democratització de diferents institucions de la societat que, tot i tenint un paper 
molt important en la dinàmica social, queden en mans de petits grups d'interès. 

 

L'anhel de renovació ha impregnat la societat i el nostre propi partit. Convé 
afavorir-lo, i el nostre partit ha emprès darrerament operacions de gran volada 
en aquest sentit: la creació de la figura del simpatitzant, la convocatòria de 
primàries o la incorporació d'independents a les llistes en són prova fefaent. 
Convindria també incidir en altres aspectes que afavoririen aquesta renovació: 
aquells que tenen a veure amb la dedicació de les persones electes, en la línia 
que des de fa anys han encetat les pròpies organitzacions municipalistes. 

 

Ètica i política van unides  
 

Només l'ètica i l'honestedat dels polítics en particular, i de les forces polítiques 
en general, poden retornar la confiança de la ciutadania vers l'exercici de la 
política com a instrument essencial dels sistemes democràtics. 

 
L'ètica determina la rectitud, el sentit del comportament humà, segons uns 
principis normatius dels quals es deriven uns deures i unes obligacions. L'ètica 
implica doncs un compromís que ha d'ésser present en l'exercici professional i 
polític. I evidentment com a actitud personal. La política és un instrument per a 
la millora de les llibertats i la qualitat de vida de les persones, assegurant 
alhora la convivència cívica. La política ens ha de servir per millorar el futur de 
les persones. Construir el futur és parlar de política, parlar dels valors que han 
de presidir les relacions interpersonals. La política no pot ignorar els ideals i els 
valors. Des del nostre partit, ens encoratgem a nosaltres mateixos a mantenir 
una actitud ètica, solidària, justa i coherent, i adquirim un compromís públic 
amb la societat de la qual som part. 
 
D’altra banda, la política democràtica ha d'establir una nova racionalitat en les 
relacions socials, per evitar que el populisme o la demagògia la facin inoperant 
i l'acabin destruint. La racionalitat política es garanteix a través del lliure debat, 
del pluralisme dels mitjans d'informació i opinió, del respecte a les minories i de 
l'estímul de la llibertat de crítica, sense la qual no hi ha llibertat efectiva. 
 

Cal un llenguatge clar i entenedor 
 
Hem de parlar amb un llenguatge pedagògic i entenedor. No hem de parlar 
únicament entre nosaltres i per a nosaltres. El nostre llenguatge no pot ser el 
llenguatge de sempre, sovint fosc i poc comprensible. Volem dirigir-nos al 
conjunt de la societat. La nostra credibilitat política es basa, fonamentalment, 
en la nostra capacitat d'entendre les persones, d'escoltar-les i dialogar-hi amb 
un llenguatge clar. Hem de saber entendre els problemes de la gent. Mentre la 
dreta fomenta la passivitat i indiferència de la gent pels assumptes públics, 
nosaltres hem de fer tot el contrari. 
 
Els i les socialistes hem de realitzar un esforç per apropar-nos més als 
moviments i sectors socials més actius, arribant a fer-los extensible el nostre 



 

missatge, i perfeccionant el nostre mecanisme d’acció política amb la seva 
col·laboració. No és possible parlar i fer-se entendre sense actuar. 
 
Però la nostra credibilitat es contrasta amb la nostra capacitat de fer les coses, 
d'actuar políticament. Hem de demostrar a la societat que sabem fer les coses i 
que les fem d'una altra manera. Diem el que volem fer, i ho fem. Hem de 
cercar i posar en pràctica fórmules per evitar que es repeteixin els errors del 
passat. 
 

Volem més proximitat i innovació en la participació democràtica 
 
Tot i mantenir els nostres principis de llibertat, igualtat i solidaritat, no volem 
repetir velles propostes i alternatives del passat. Volem una acció política 
renovada i innovadora, tant en el si del partit com en la nostra presència en la 
societat. Els problemes són nous i calen solucions noves i diferents. 
 
Ens cal proposar reformes del nostre sistema polític per tal d'acostar més la 
política als ciutadans i a les ciutadanes. Necessitem una profunda renovació 
dels fonaments democràtics de la nostra societat per tal d'avançar cap als 
aspectes més participatius de la democràcia. Tenim una democràcia feble en 
participació i hem de ser els primers a marcar els camins per reforçar-la. 
Correm el risc que forces no legitimades democràticament ocupin els espais 
democràtics de la societat. Només amb un aprofundiment de la democràcia 
evitarem aquest risc. 
 

Apostem per la proximitat i el municipalisme 
 
La renovació de la vida democràtica en una societat creixentment complexa, 
fragmentària i global pot venir de l’aplicació general del principi de 
subsidiarietat. La participació només és possible en aquests àmbits, prou petits 
perquè la ciutadania pugui avaluar l’impacte de les seves iniciatives i 
propostes, i controlar-ne directament els resultats. L’experiència municipalista 
és una prova evident d’aquest principi. En aquest sentit, seria convenient 
assajar noves fórmules de comunicació política i de representació d’interessos 
públics mitjançant l’aplicació de la democràcia directa en àmbits 
inframunicipals de districte, barri o comunitat veïnal. 
 

Cal més democràcia i transparència 
 
Ens cal més que mai impulsar les polítiques destinades a enfortir els processos 
democràtics i acostar-los a la ciutadania. Aquesta renovació democràtica 
respon a les necessitats pròpies del nostre país, així com a la necessitat de 
donar respostes polítiques progressistes als nous problemes plantejats per la 
globalització. La millor resposta a la nova situació passa per enfortir una 
democràcia des de baix, transparent, sense l’existència de zones opaques de 
difícil control democràtic. Els mitjans de comunicació, els mercats financers i 
les grans corporacions tecnològiques estan posant en crisi la democràcia tot 
just a l’inici del segle XXI. Cal doncs que redefinim els àmbits que han d’estar 
subjectes a control democràtic per tal de garantir que les normes del joc 
democràtic continuen respectant-se i que la majoria progressa. 



 

 

Vers una democràcia paritària 
 
És fonamental per al conjunt de la societat que els homes i les dones tinguin 
una participació més igualitària i comparteixin responsabilitats en tots els 
àmbits de la vida pública, de manera que s'arribi a una igualtat des de la 
perspectiva de gèneres. 
 
Per assolir aquest objectiu caldrà implementar mesures que facilitin la 
participació efectiva de les dones, així com treballar perquè es produeixi el 
canvi cultural necessari. 
 
És necessari estendre a la societat les fórmules de discriminació positiva per 
tal de propiciar la participació de les dones en tots els àmbits, perquè homes i 
dones comparteixin de forma paritària les tasques i responsabilitats en l’àmbit 
privat. Els i les  socialistes pretenem la incorporació real de la perspectiva de 
gènere al conjunt de la vida política. 
 

La nova etapa a Catalunya 
 
A Catalunya, després de vint anys de funcionament de les institucions 
autonòmiques -que valorem positivament- que han permès la recuperació de la 
personalitat de Catalunya i de les seves institucions d'autogovern, cal donar un 
pas endavant en la democratització de les institucions, en la seva proximitat als 
ciutadans i ciutadanes i en l’eficàcia de la seva actuació. La política i les 
institucions representatives han de ser vistes com a instruments d'organització 
de la convivència en llibertat i de solució als problemes de la societat, sobre els 
principis constitucionals i de valors com la integritat, la participació democràtica 
i l'interès públic. 
 
A partir de l'actual realitat institucional hem de desenvolupar un programa 
d’innovació democràtica que tingui com a objectiu bàsic fer més efectiva la 
llibertat i la participació de la ciutadania, i controlar de manera transparent els 
poders públics. 
 
 
4.1.2. Una prioritat: impulsar la participació social i política en el nostre país 
 

Participació i democràcia 
 
Sense participació no hi ha democràcia. La democràcia requereix la 
participació de la ciutadania; participació activa, a través del compromís que 
duu a treballar activament per defensar interessos comuns o per difondre 
ideals o objectius al conjunt de la societat, o participació més passiva, de 
simple suport més o menys compromès. L'objectiu és propiciar la participació 
directa dels ciutadans i de les ciutadanes en les organitzacions socials i 
polítiques, i esforçar-se especialment en combatre l'abstenció, que acaba 
convertint-se en un factor que resta legitimitat al propi sistema. 
 

Cal fomentar la proximitat 



 

 
Hem de fomentar la proximitat entre les institucions polítiques i els ciutadans i 
ciutadanes. En primer lloc facilitant la proximitat entre electes i electors i 
electores, amb la ferma voluntat d’aprofundir el sistema democràtic i vivificar-lo. 
En aquesta direcció, cal insistir en l’aplicació del principi de subsidiarietat i de 
les reformes del sistema electoral.  
 

Catalunya és un país amb una gran tradició associativa 
 
En el curs del temps han proliferat associacions dedicades als objectius més 
diversos. Ni tan sols el franquisme va poder estroncar l'entramat associatiu a 
l'entorn de diverses causes cíviques. Aquesta forta presència associativa en el 
si de la societat catalana ha estat considerada tradicionalment com un 
indicador de l'esperit cívic del nostre poble. 
 

Fomentar i potenciar la xarxa associativa  
 
L'evolució del model associatiu va estretament lligada, però, a l'evolució de la 
societat i als avatars socials. La normalització democràtica, el canvi social, les 
noves formes de vida i l'accés generalitzat al món de la informació estan 
provocant canvis importants en els interessos i en les conductes de les 
persones. S'han deixat de banda algunes motivacions, però n'han sorgit 
d’altres igualment potents -que, a voltes, no son més que l'actualització de les 
anteriors- que exerceixen el mateix estímul en les noves generacions que el 
que va motivar els seus avantpassats. El pacifisme, el feminisme, l'ecologisme 
i la cooperació internacional constitueixen estímuls associatius molt importants. 
Fomentar i potenciar la xarxa associativa continua essent un objectiu de primer 
ordre per a l'enfortiment de la democràcia. I dins d’aquest complex entramat 
associatiu, els partits polítics hi tenen un paper molt especial. Potenciar la 
interrelació associativa i el treball en xarxa ha de ser un motor de la 
democràcia participativa. Els nous i els vells models associatius han de ser 
escoles de participació en la nova societat xarxa, posant a l’abast de tothom les 
noves tecnologies. 
 

Recuperar el paper central de la política democràtica 
 
En els darrers anys, però, l'interès per la política ha decaigut molt. Després de 
l'efervescència dels primers temps de democràcia, la participació política no 
acaba de tenir l'empenta que necessita. És com si l'accés a la normalitat ens 
hagués fet més indiferents. No és que els ciutadans i les ciutadanes hagin 
perdut la seva capacitat de compromís -solament cal veure la implicació dels 
joves en les ONG- ni que hagin deixat d'interessar-se pels assumptes públics 
que els afecten i que, naturalment, repercuteixen en les seves pròpies vides, 
sinó que l'acció dels polítics i dels partits és vista com el resultat d'una actuació 
poc transparent, poc escrupulosa, poc compromesa amb l'interès general, en la 
qual importa més la lluita pel poder que la solució dels problemes. Hem 
d’entendre que, als ulls d’aquesta societat, la lluita pel poder i la llarga 
permanència en els llocs de responsabilitat creen una imatge d’acomodament 
que en cap moment respon a la nostra idea de la política. 
 



 

Els escàndols protagonitzats aquí i fora d'aquí deterioren la imatge i el prestigi 
social de la política, dels polítics i dels partits en general. I en canvi, és obvi 
que els partits continuen essent peces bàsiques del sistema democràtic, 
instruments essencials per a la participació i l'acció política. No els únics, 
certament, però sí els més significatius en el marc d'un sistema de democràcia 
representativa. Educació per a la participació. Sense cap mena de dubte, un 
dels instruments que han de permetre l’enfortiment democràtic és l’educació. 
La democràcia requereix ciutadans i ciutadanes que reconeguin i apreciïn els 
valors democràtics, i que el major nombre possible d’aquests ciutadans i 
ciutadanes esdevingui actiu i participatiu. Per això el sistema educatiu ha 
d’afegir als seus objectius formatius la cultura de la democràcia.  
 
D’altra banda, és precís ser conscient que el desprestigi de la política, igual 
que la tesi que pronostica la fi de les ideologies o de la història, serveix 
objectivament als interessos dels grups dominants i té una arrel profundament 
conservadora. En el cas espanyol, això es veu agreujat pels vestigis que 
encara perviuen de l’època de la dictadura.  
 
 
4.2. NOU PACTE SOCIAL 
 

Cal cercar un nou pacte social 
 
La nova societat que propugnem és aquella en la que tothom, sense exclusió, 
tingui garantits una subsistència digna i un rol socialment reconegut. Aquesta 
societat, que és econòmicament viable en el nostre país, alliberarà els seus 
ciutadans i ciutadanes de pors, angoixes, humiliacions i anomia. Això permetrà, 
a la vegada, alliberar tot el seu potencial creatiu i potenciar una flexible i plena 
utilització del seu capital humà, cosa que redundarà en major profit econòmic i 
una major cohesió social. 
 
Com hem vist, els canvis que s'estan produint en el nostre entorn i els 
desafiaments que estem vivint ens porten a la necessitat de cercar un nou 
pacte social que ens permeti assegurar el progrés i la cohesió de la societat 
catalana. Com ja hem dit, aquesta veritable mutació que estem vivint ens porta 
a un món, a la vegada globalitzat i fragmentat, que forma noves estructures de 
producció i d'ocupació. Aquestes estructures capgiren les estructures actuals 
de cohesió social, limiten i transformen les competències dels Estats i 
afavoreixen el desenvolupament de formes d'individualisme egoista, a la 
vegada que sorgeixen noves formes de comunicació. Per sobre dels països 
s'ha generat un nou espai social que es transmet a l'interior de les societats 
existents.  
 
Aquestes noves relacions socials generen unes noves desigualtats, desvetllen 
la consciència d'unes altres i reformulen les tradicionals. Hem entrat en una 
nova etapa de desigualtats caracteritzada per la multiplicació de les fractures 
socials. I també hem entrat en una fase d'àmplia mobilització de totes les 
capacitats d'innovació. Mai la riquesa disponible al món no havia estat tan 
gran, i alhora la seva explotació tan intensa i depredadora. Mai les possibilitats 
de llibertat no havien estat tan altes i mai la interrelació entre els pobles de la 



 

terra no havia estat tan forta, i alhora les dependències de subjugació tan 
evidents i fins i tot oficialitzades. 
 
Tot i els guanys aconseguits en la implementació de polítiques d’igualtat 
d’oportunitats per a les dones, aquests han estat insuficients atès que no han 
suposat un qüestionament dels models i estructures dominants d‘ordre 
patriarcal. Per fer front a aquest problema de fons, cal un nou contracte social 
entre homes i dones. Perquè aquesta igualtat de gèners sigui efectiva, cal que 
porti a una reformulació del contracte social que tingui com a conseqüència 
que les dones aconsegueixin les mateixes oportunitats de realització personal i 
social, i mitjançant el qual homes i dones es comprometin a compartir les 
responsabilitats familiars, el treball i el poder, superant els rols sexistes, en una 
societat on tant ells com elles puguin desenvolupar les seves capacitats i 
s’enriqueixin en la vida familiar i social. L’impuls per compartir la gestió del que 
és privat, del treball i de les responsabilitats públiques suposa el salt qualitatiu 
de les reivindicacions històriques de les dones del que és sectorial al que és 
general. A diferència d’altres canvis històrics i els seus pactes socials que han 
mantingut l’exclusió de les dones, avui el socialisme pot contribuir a aquesta 
consecució històrica en el camí cap a la igualtat efectiva entre els homes i les 
dones. 
 

L'economia al servei de les persones 
 
El nou pacte social ha de servir, en primer lloc, per situar el desenvolupament 
de l'economia al servei de les persones i orientar la innovació empresarial a la 
millora del benestar del conjunt de la societat. Hem de fer que les diverses 
oportunitats presents en la societat contribueixin a augmentar la justícia, 
millorar l'equitat i defensar la pròpia igualtat d'accés a aquestes oportunitats.  
 
Aquest nou avanç social té també un component polític. Ha de servir perquè la 
majoria dels sectors socials de la societat es comprometin al sosteniment del 
model renovat d'Estat del Benestar. Ens cal un ampli acord per readaptar 
l'Estat del Benestar a les noves condicions del mercat de treball, a l'atenció de 
les noves necessitats, a assumir les noves responsabilitats socials i garantir el 
desenvolupament sostingut i sostenible, tant a nivell econòmic i social com 
ecològic. 
 

No a la societat de mercat 

 
El nou pacte social ha de construir-se sobre un consens dinàmic en el que 
estiguin representades les distintes forces i components de la societat. En 
aquest sentit, el paper dels sindicats ha de ser essencial, en tant que 
instruments de representació i defensa dels interessos dels treballadors i 
treballadores. 
 
Quan diem "sí a l'economia de mercat, no a la societat de mercat" volem 
afirmar que la realitat de la vida no es pot reduir al mercat. Volem dir que la 
societat humana va molt més enllà de les estructures del mercat, que la 
societat humana tal com l'entenem implica l'accés de tothom a la salut, a 
l'educació, a la cultura, a un medi ambient ben conservat... Volem dir que, per 



 

a nosaltres, la societat humana es regeix per uns principis i uns mecanismes 
que ofereixen les mateixes d'oportunitats perquè tothom pugui créixer i 
progressar en llibertat i viure amb dignitat. 
 

Cal lluitar contra l'exclusió 
 
Aquesta recerca d’un nou pacte social passa per tres objectius: igualtat 
d’oportunitats, justícia redistributiva i desaparició de l’exclusió. Aquests són els 
nostres reptes. Cal afavorir el desenvolupament de les entitats ciutadanes per 
tal com són instruments de vertebració de la societat i que contribueixen a 
garantir la cohesió i la convivència social. 
 

Sorgeixen noves desigualtats 
 
S'han obert nous processos de generació de desigualtats. Les "noves" 
desigualtats resulten més difícils de codificar i semblen més aviat difícils de 
resoldre amb projectes generals uniformes. El motiu d’això és que les 
desigualtats han canviat de naturalesa i se n'han diversificat els destinataris i 
les destinatàries. Les diferències i les jerarquies socials s'interioritzen en els 
individus, s'individualitzen i configuren una àmplia varietat d'estatuts personals. 
 

El tercer sector és històricament una proposta política i societària 
 
El tercer sector és una proposta arrelada ideològicament i històrica a Catalunya 
que ha de fomentar l’autoorganitzaicó i l’autonomia econòmica dels col·lectius i 
de les persones. Es configura com a espai de la democràcia participativa, de 
l‘associacionisme i de les xarxes ciutadanes. 
 
Les associacions i les xarxes són instruments per trencar barreres i establir 
acords societaris de convivència. 
 
El tercer sector té com a principi desenvolupar les competències de la 
ciutadania, fent-la més activa i participativa, més creativa i responsable. 
 

Hem d'aprofundir en la societat de benestar 
 
El nou pacte social que passa per aprofundir en la "societat del benestar" és un 
compromís permanent. Un pacte social suposa unes opcions generals sobre 
allò que considerem prioritari, i una selecció dels objectius estratègics més 
importants a assolir en cadascun dels nivells on es produeix una solidaritat 
transversal. Un contracte social ha d'aspirar a fer possible un país 
econòmicament més avançat, i alhora, socialment més avançat. No n’hi ha 
prou amb fer una política millor o administrar millor, sinó que també es tracta 
d'empènyer una ciutadania més lliure i socialment més justa. Cal treballar per 
assimilar els indicadors socials d’èxits a valors diferents dels que dicta el 
mercat. 
 

Apareixen noves línies d'actuació 
 



 

Aquest nou pacte social ha de fonamentar-se en tres grans línies d'actuació, 
totes igualment importants: per un costat, apostar decididament per la 
modernització econòmica i social i per situar o resituar el país en el mapa dels 
lligams i dels fluxos de relacions internacionals que ens permetin avançar; per 
l'altre, apostar per l'eliminació de les desigualtats heretades i de les noves 
desigualtats emergents. I en tercer lloc, es tracta d’aprofundir en els valors que 
facin que els ciutadans i ciutadanes se sentin lliures, segurs, responsables, en 
particular en l’àmbit de l’activitat econòmica i de les empreses, que han viscut 
aquests darrers anys transformacions profundes i dinàmiques, obrint noves 
possibilitats de progrés en l’àmbit de la democràcia econòmica i social i amb 
capacitat de generar iniciatives de convivència i de solidaritat social. 
 

Cal crear espais socials dinàmics 
 
En aquest sentit, caldrà promoure a Catalunya la creació d'espais socials 
dinàmics, habitables i solidaris que redueixin les desigualtats i garanteixin la 
solidaritat de tothom, i enfortir el nostre marc democràtic per fer possible una 
major participació del poble i dels seus i les seves representants en la 
determinació de les decisions que afecten la col·lectivitat en front dels poders 
privats que actuen més enllà de les normes i dels territoris. D'altra banda, es fa 
del tot necessària la defensa dels valors socials col·lectius que generen 
responsabilitats, identitats i solidaritats entre els seus membres, i molt 
especialment ens cal fomentar la unitat civil de Catalunya com un sol poble, 
assegurant-ne el pluralisme i la convivència i afermant-ne els mecanismes de 
cohesió social. 
 
 
4.3. GOVERNAR LA GLOBALITAT: PER A UN PROGRÉS GLOBAL 
 

Cercar un progrés global per a la humanitat 
 
Ja ha passat una dècada des de la caiguda del mur de Berlín, un moment de 
canvi polític dràstic: una transformació profunda del sistema internacional en 
un temps ben curt (la fi de la guerra freda i de la política de blocs) que se 
sobreposà a d’altres tendències de durada més llarga, la majoria de les quals 
s'iniciaren a la dècada dels setanta. I tot i així, n’hi ha que és avui quan 
apareixen en tota la seva magnitud, per exemple l'abisme entre nord i sud o la 
crisi mediambiental. 
 
Avui tenim ja prou perspectiva per clarificar aquestes tendències, el temps curt 
i el temps llarg de la nostra història recent, i extreure’n les repercussions sobre 
l'agenda del socialisme contemporani. Aquest progrés global de la humanitat 
ens porta a destacar com a prioritat central la lluita contra la pobresa, la fam i el 
subdesenvolupament, lluita que està estretament lligada a la lluita pels drets 
humans i la democràcia.  
 

La globalització provoca asimetries i desequilibris creixents 
 
Les enormes potencialitats de creació de riquesa que representa la 
globalització en aquesta nova etapa, tanmateix, no donen els seus fruïts per a 



 

tots igual. La desigualtat és creixent entre diferents parts del planeta: 
desigualtat en la seva renda i en la seva capacitat d'incidir en les polítiques 
mundials, però també en la manera en què les afecta la globalització, en les 
seves prioritats. El nostre objectiu és canviar l'orientació actual de la 
globalització i utilitzar-la en benefici d'un progrés per al conjunt de la humanitat. 
 
Aquestes asimetries són cada dia més preocupants. De fet, la revolta i la 
contestació a les polítiques de l’OMC i l'anomia del mercat que esclatà a 
Seattle revelarien, des del punt de vista dels instruments, la necessitat de 
recuperar la política entesa com a eina de transformació, i per tant, com a 
mecanisme correctiu del mercat. Menys explícita però igualment present, 
s'expressava l'aposta per la redistribució no sols de la riquesa sinó també, i 
sobretot, del bon govern, l’aposta per la necessitat d'unes regles de joc clares, 
transparents i equitatives per a tothom com a garantia de les llibertats i de les 
oportunitats individuals i col·lectives de desenvolupament, que és la direcció en 
què s'orienta ara l'objectiu de la cooperació, la governabilitat com a garantia i 
condició de desenvolupament. 
 

Apareix una pèrdua de capacitat d'acció d’una immensa majoria dels 

Estats 
 
La pèrdua de capacitat d'acció de la immensa majoria dels Estats i, en general, 
la crisi del poder polític tradicional que està en les seves mans front els reptes 
dels poders econòmics, financers, mediàtics i tecnològics, suposa la pèrdua de 
legitimitat i referència dels Estats en un context que requereix formes d'acció 
política supranacionals, i davant una ciutadania conscient de les seves 
mancances, que demana més participació i transparència, i més proximitat i 
respecte a les seves identitats.  
 

Hem de millorar i enfortir la democràcia 
 
Governar la globalització ha d’implicar una millora i un enfortiment de la política 
democràtica, de la seva qualitat i de la participació política a tots nivells, des 
del local fins al internacional. Un món sense compromisos i sense la 
participació democràtica implica desigualtats i fractures socials. 
 

Cal crear nous espais de governabilitat 
 
En general aquest estat de coses planteja un repte al socialisme: contrarestar 
les tendències més negatives del mercat globalitzat i la seva creació ràpida de 
grans zones de pobresa i marginació. Un objectiu que no es pot plantejar des 
d'una instància política ja existent, ja que no hem fet res per disposar de 
mecanismes mundials d'acció política i de control democràtic. Per a la creació 
de governabilitat cal reforçar els organismes polítics supranacionals, dotant-los 
de la sobirania i el poder d’intervenció necessaris per frenar la creixent 
influència del poders financers internacionals. A més, cal una potenciació del 
regionalisme obert.  
 

Cal adequar i democratitzar les organitzacions internacionals 
 



 

Això és fonamental per restituir el caràcter polític a la conducció de les 
relacions internacionals i compensar la seva enorme tendència a la 
mercantilització. Unes organitzacions que pateixen problemes greus, 
sectorialització i rigidesa en el cas dels organismes de les Nacions Unides que, 
cada cop més, han de fer front a problemes complexos i multidimensionals que 
superen les barreres administratives clàssiques. 
 

Pau i seguretat 
 
En l'àmbit de la pau i la seguretat, el Consell de Seguretat de la ONU, poc 
representatiu de la realitat territorial, amb una autoritat erosionada per l'activitat 
d'una altra organització defensiva –la OTAN-, i amb una escassa activitat 
preventiva, és incapaç d’actuar excepte quan es tracta d’interessos econòmics. 
És fonamental la transformació d’aquestes organitzacions (la ONU i el seu 
Consell de Seguretat, la OTAN) per tal de dotar-les dels mitjans necessaris i 
sistemes dinàmics de decisió que els permetin actuar sobre els conflictes. 
 

Nous organismes internacionals financers 
 
Ens calen uns nous organismes internacionals financers (FMI, Banc Mundial) i 
una Organització Mundial de Comerç que incorpori al mercat valors socials, 
mediambientals i culturals que permetin un desenvolupament equilibrat del 
planeta i unes relacions comercials no basades en el principi de l’explotació i la 
marginació del ser humà.  
 

Vetllar per una circulació diferent de capitals financers 
 
En els últims anys s'han fet evidents una sèrie de tendències, d'abast 
internacional, que han tingut conseqüències negatives en termes socials: la 
importància cada cop més gran dels moviments de capital a escala mundial i el 
seu paper en els fenòmens de globalització de les relacions econòmiques entre 
Estats; els efectes nefastos en termes econòmics i socials de les recents crisis 
financeres i monetàries a diferents parts del món, i en particular, els costos 
exorbitants d'aquestes crisis per a les economies emergents; i el caràcter 
d'inestabilitat inherent a aquests mercats, degut en part a una cultura creixent 
de l'especulació i dels rendiments a curt termini, en detriment de les polítiques 
d'inversió més orientades a llarg termini. 
 
Això ens ha de portar a reafirmar el paper essencial del finançament de les 
activitats econòmiques reals en front a unes activitats essencialment 
monetàries. Cal garantir per al futur una major estabilitat del sistema monetari, 
financer, econòmic i social a escala mundial, per mitjà del reforçament d'una 
cooperació entre els actors internacionals que porti a la creació d'un marc 
reglamentari capaç de garantir el funcionament i la transparència dels mercats 
financers globalitzats, una vegada alliberats dels seus excessos, és a dir, 
mitjançant una nova arquitectura financera internacional que caldria construir 
sota els auspicis de les organitzacions internacionals esmentades. 
 
Des de la nostra posició a la Unió Europea, caldria dur a terme una reflexió en 
profunditat sobre aquesta qüestió, especialment pel que fa a la necessitat de 



 

perfeccionar el domini o la regulació sobre les activitats més especulatives i 
potencialment desestabilitzadores dels mercats financers per a l'economia real, 
en particular els anomenats "paradisos fiscals", els quals caldria eradicar. 
Aquesta reflexió ha de referir-se també a la viabilitat d'un impost sobre els 
moviments de capital especulatius (el conegut com a impost "Tobin"), així com 
a la possibilitat d'utilitzar les seves rendes per a l'ajuda al desenvolupament 
dels països més necessitats, finançant inversions socialment útils per al medi 
ambient, l'educació i les infraestructures, i per a la lluita contra la pobresa i la 
fam.  
 

Desenvolupar el regionalisme al món 
 
Un element d'enfortiment de la governabilitat global rau en el desenvolupament 
del regionalisme, anticipat per la Unió Europea, com a forma adequada de fer 
front als reptes que superen els Estats nacionals. Europa és una defensora 
ferma de les Nacions Unides i de les seves agències, i en general del 
multilateralisme front l'unilateralisme que, sovint, s'alia amb l'absència de 
respecte al dret internacional. La Unió Europea és per a la comunitat d'Estats 
exemple en una sèrie de qüestions: el respecte als drets humans, la legislació 
ambiental, la cooperació amb els països en desenvolupament... Aquests són 
temes en els quals és capdavantera i demostra que es pot conjuminar 
solidaritat interna i externa, ètica i relacions internacionals. De la mateixa 
manera, les noves entitats regionals no només es relacionaran amb més 
eficàcia en termes comercials i econòmics, sinó que podran representar nous 
equilibris en la política de pau i seguretat, de defensa del medi ambient, de 
transferència de noves tecnologies i d'extensió i afermament dels drets civils i 
socials entre els ciutadans i ciutadanes que en formen part. 
 

Impulsar la construcció europea 
 
Cal que progressivament el govern europeu sigui fruit dels vots dels ciutadans i 
de les ciutadanes, i no dels pactes entre els Estats, i impulsar amb força la 
construcció europea. Per a nosaltres Europa és quelcom més i va més enllà 
del ritme de les forces del mercat. La integració econòmica “necessària i 
convenient” ha d'anar acompanyada de més governació política. En els darrers 
anys, Espanya ha anat perdent influència a la Unió Europea per la 
incompetència i la manca de perspectiva del govern conservador. Els i les 
socialistes volem recuperar la intensitat de participació i la influència a la Unió 
mitjançant el compromís actiu per a la construcció d'una Europa econòmica i 
política i més solidària vers les persones. 
 

Europa multicultural i multiètnica 
 
Una Europa unida no pot tancar la porta als immigrants. La concepció d'una 
Europa Social inclou els i les immigrants com a ciutadans i ciutadanes amb 
drets inalienables. Saber-ho i posar-ho en pràctica és el camí per assegurar la 
nostra dignitat com a societat. Els governs socialistes europeus fomenten 
valors de tolerància i integració per als i les immigrants. Volem que el nostre 
país s'afegeixi a la construcció d'aquest espai de tolerància, respecte, 
integració i futur en comunitat. 



 

 

El Partit dels Socialistes Europeus 
 
Però per estar en condicions d'impulsar aquests canvis, hem de posar els 
nostres objectius en comú amb altres companys i companyes, hem de fer que 
siguin compartits per moltes persones que els facin seus. Per això els i les 
socialistes hem de continuar enfortint els nostres espais partidistes comuns. El 
Partit dels Socialistes Europeus i la Internacional Socialista han estat l'escenari 
d'un canvi qualitatiu en els darrers anys, que ha dut més harmonització i 
coordinació en els manifestos electorals europeus, i una renovació 
programàtica en els plantejaments de la Internacional a través del debat 
endegat per la Comissió «Progrés Global».  
 



 



 

5. L'ACCIÓ POLÍTICA DEL PSC 
 
 
L'acció política del PSC, que té com a objectius la justícia social, la igualtat de 
drets de les persones i reforçar la realitat nacional catalana, consolidant la seva 
identitat plural a Espanya en un món en canvi, se centrarà principalment en 
quatre punts: el primer és aprofundir la democràcia, l'autogovern i el 
federalisme; el segon, afavorir un progrés econòmic per a tothom, potenciant 
noves oportunitats en un marc general de sostenibilitat; el tercer, enfortir la 
cohesió social i la societat de benestar; i el quart, impulsar un progrés global 
per a tota la humanitat. 
 
 
5.1. DEMOCRÀCIA, AUTOGOVERN I FEDERALISME 
 
El document de Progrés Global descriu la necessitat d’un doble procés de 
descentralització, d’acord amb el principi de subsidiarietat. Nosaltres, com a 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d’Espanya i d’Europa, concretem aquest 
procés en el Federalisme, la nostra proposta municipalista i la nostra proposta 
de participació a Europa en el següent sentit. 

 

Nova etapa històrica 
 
Avui, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i Espanya ens trobem en una 
nova etapa històrica. Després de dues dècades de democràcia i d'Estat de les 
Autonomies, hem de fer un pas endavant per tal de respondre a la nova 
situació que vivim i que compartim amb els altres països d'Europa. El nivell 
d’autogovern de què avui gaudeix Catalunya és essencialment el resultat del 
pacte constitucional del 1978, que s’ha desenvolupat segons les seves 
previsions. La globalització ens afecta i ens afectarà cada dia més. És una 
dada clau de la nostra nova realitat. D'altra banda, la construcció de la Unió 
Europea esdevé el signe més emblemàtic d'un procés molt profund de 
transformacions que es duen a terme en el nostre entorn més immediat. 
 
Per tal d'afrontar tot aquest procés, cal impulsar el desenvolupament de l'Estat 
de les Autonomies i consolidar-ne l’articulació perquè esdevingui un autèntic 
estat federal. La precisió en la seva definició i l'establiment sòlid de les seves 
bases és del tot necessari. El federalisme és el fil conductor que ens permet 
cobrir totes les necessitats de la ciutadania en tots els diferents àmbits 
territorials. 
 
El federalisme és el principi organitzatiu que permet instrumentar el principi de 
proximitat i subsidiarietat, i per tant, aprofundir la democràcia. I és alhora el 
millor instrument per traduir en termes constitucionals la pluralitat de pobles 
d'Espanya. 
 
5.1.1. Volem enfortir el poder local 
 
En primer lloc, l'àmbit local. El municipalisme és part essencial de la identitat 
del PSC. Sorgeix de la convicció profunda en les capacitats de les comunitats 



 

locals per donar solució a la major part dels seus problemes a través de 
mecanismes democràtics, sense tuteles externes d'altres nivells de govern, i de 
fer-ho amb alts graus d'eficiència i de suport ciutadà. Per al PSC, el govern 
local constitueix les arrels de l'arbre democràtic. No són contrapoder de ningú, 
sinó la base mateixa sobre la qual s’ha d'assentar qualsevol poder democràtic. 
 
Cal que acabem amb l’actual situació històrica de desconfiança i menyspreu 
vers els territoris locals, provocada pels successius governs de la dreta 
catalana, molt distants de potenciar les energies dels nostres municipis, 
intentant subordinar-los i convertir-los en administracions purament marginals. 
 
Els darrers 20 anys de democràcia han palesat la capacitat dels ajuntaments 
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, havent transformat 
en profunditat ciutats i pobles que abans no disposaven dels serveis més 
bàsics. Molts pobles i ciutats són un exemple viu del que es pot fer quan es 
treballa amb convicció i amb uns objectius estratègics clars. 
 
Però també, després de 20 anys, es fa patent més que mai la necessitat 
d'enfortir el poder local des d'un punt de vista polític, competencial i financer. 
En el fons no es tracta d'altra cosa que d'aplicar el principi de subsidiarietat, per 
tal que sigui l'administració més propera a la ciutadania i als seus problemes la 
que es faci càrrec de tot allò que no sigui imprescindible i realment necessari 
que facin altres nivells administratius superiors.  
 

Enfortir el govern local requereix el sistema local català, la xarxa de 

governs locals 
 
L’objectiu és potenciar aquest sistema, millorant-ne la capacitat i eficiència, i 
dotar-lo d’estructures i recursos que el facin més generador de progrés i 
benestar. 
 
Els ajuntaments han de gestionar una sèrie de competències (amb els 
recursos corresponents) que actualment es troben en l’esfera autonòmica. 
D’una manera unànime els ajuntaments han reclamat la gestió de l’educació 
infantil i primària (i opcionalment la secundària), de les polítiques ocupacionals 
actives i de les polítiques de promoció de l’habitatge. El conjunt d’aquestes 
polítiques representa un 6% de la despesa pública consolidada i, per tant, la 
seva cessió cap al sector local significarà escurçar distàncies en l’objectiu 
proposat pels socialistes: que el repartiment de la despesa pública assoleixi la 
proporció del 40% l’Estat, el 30% la Generalitat i el 30% el sector local català. 
 
Així mateix, en aquest context de “devolució” local, cal retornar la competència 
urbanística d’aprovació de planejament derivat als municipis d’una certa entitat, 
i revisar totes aquelles competències que, durant aquests últims anys, han 
estat reassignades des de l’àmbit local a l’autonòmic, sense que s’hagi guanyat 
en eficàcia ni millora de la qualitat (gestió de l’aigua, serveis socials, salut 
pública, etc.). 
 



 

Un sistema local català que funcioni és la garantia de l’aplicació del principi de 
subsidiarietat a tots els municipis, i viceversa: l’aplicació d’aquest principi és 
inviable sense un sistema de governs locals forts i estructurats. 
 
L’aplicació del principi de subsidiarietat a Catalunya significa l’apoderament 
dels diferents nivells d’administració local. Es tracta del reconeixement del 
poder local català, de la seva majoria d’edat, en la línia de les tendències que 
s’estan imposant a Europa i del camí traçat pel Tractat de la Unió Europea. 
 
El replantejament de la qüestió territorial ha de tenir en compte la filosofia que 
es troba darrere de les reivindicacions del sector local, contingudes en els 
documents originals del Pacte Local, és a dir, una assignació flexible i 
progressiva de competències, serveis i recursos als municipis i a l’administració 
local en el seu conjunt. 
 
Per això, els organismes supramunicipals hauran de tenir un paper important 
com a entitats de suport en tot allò a què els municipis no puguin arribar en 
l’exercici de les seves competències i en la defensa dels interessos municipals. 
Cal tenir en compte però que l’existència d’aquests segons nivells locals no ha 
de suposar una disminució de competències per part d’aquells municipis que, 
per la seva capacitat, sí que poden realitzar les funcions pròpies del primer 
nivell. Per tant, l’atribució i l’exercici de competències a la comarca i la regió 
hauran de ser flexibles, i aniran en funció de la capacitat i voluntat dels 
municipis. 
 
Les característiques del sistema local que volem configurar són les adequades 
per al desenvolupament del principi de subsidiarietat, ja que els municipis que, 
per la manca de capacitat, no puguin fer front a aquestes noves competències, 
podran delegar en la comarca o la regió l’exercici d’aquestes. 
 

El component essencial d’aquest sistema és el municipi 
 
La base de l’administració local són els municipis amb els ajuntaments al 
capdavant, que són els que tenen la representació política mitjançant l’elecció 
directa dels regidors i de l’alcalde. Així mateix, són els municipis els que 
posseeixen en origen el gruix de competències i recursos del món local. Els 
altres nivells de l’administració local haurien de ser instruments al servei dels 
municipis i dels seus ajuntaments. Una de les conseqüències d’aquesta 
adopció és el respecte de l’actual mapa municipal de Catalunya, abandonant 
definitivament qualsevol plantejament de simplificació o supressió dels 
municipis. Es tracta d’abordar les incapacitats de gestió de determinats 
municipis mitjançant el foment de la mancomunicació i la creació d’ens 
intermedis amb un fort caràcter gestor. 
 
La configuració d’un sistema local estructurat persegueix aconseguir un 
equilibri entre la voluntat de mantenir el mapa municipal actual i la necessitat 
de trobar fórmules que permetin prestar els serveis locals amb eficàcia i 
eficiència, promoure el territori i defensar els interessos generals de la 
comunitat. 
 



 

Les comarques com a instrument de gestió mancomunada de serveis 

locals 
 
Els i les socialistes volem unes comarques al servei dels municipis. Les 
comarques han de tenir un caràcter d’administració local i un paper de suport 
al nivell municipal en tot allò que els ajuntaments no puguin fer i estiguin 
disposats a mancomunar. Això implica una naturalesa gestora i administrativa, i 
no política, de les comarques. No es tracta essencialment de crear una nova 
administració, sinó de sumar esforços locals i, mitjançant una certa 
autoorganització (que haurà de ser incentivada per la resta d’administracions), 
afrontar els problemes de planificació i gestió local d’una manera més eficient. 
Això vol dir que les comarques han de servir per: 
 

 Ajudar a resoldre els dèficits de gestió municipal d’aquells municipis que, 
per les seves característiques poblacionals o altres factors, ho requereixin. 

 Aportar eficiència en la gestió d’aquells serveis públics locals que tenen una 
escala real de gestió supramunicipal. 

 Cooperar amb els municipis en la resolució de les problemàtiques que 
plantegen les noves dinàmiques urbanes. Les comarques poden ser, si els 
municipis hi estan d’acord, un àmbit institucional adequat per a la gestió 
d’alguns serveis locals de caràcter territorial que, en línies generals, tenen 
un caràcter supramunicipal. 

 Constituir-se en ens gestors de competències de l’esfera autonòmica 
reclamades actualment pel sector local, en el cas que els municipis del seu 
àmbit així ho aprovin. 

 
Per garantir el seu rol gestor de serveis municipals delegats, i per enfortir la 
seva representativitat democràtica, s’establirà un mecanisme de designació de 
consellers directe i proporcional als vots obtinguts pels partits en les eleccions 
municipals. Per garantir l’autonomia local, s’articularà un sistema que per a 
determinades qüestions requereixi l’aprovació de tots els alcaldes de la 
comarca. 
 
En aquesta manera d’entendre les comarques, l’administració comarcal no 
tindrà competències pròpies sinó que les rebrà delegades dels ajuntaments. 
 

Les Regions com a instrument de polítiques territorials i de cooperació 

local, i garantia de l’aplicació del principi de subsidiarietat 
 
El tercer element del sistema local són les actuals Diputacions i, en el futur, 
quan es regionalitzi Catalunya, els seus substituts, els Consells Regionals. Les 
futures regions, per tant, han de tenir un nivell local d’administració, a més de 
servir de punt de trobada entre l’administració local i l’autonòmica. 
 
L’anàlisi de l’experiència del model actual, on conviuen diferents nivells 
d’administració local, ens fa concloure que el nivell comarcal és massa reduït 
per a determinats objectius recollits en el nostre ordenament jurídic. Aquest és 
el cas de les polítiques locals de cooperació que desenvolupen les Diputacions, 
que tenen per objectiu el reequilibri intermunicipal mitjançant la dotació 
d’equipaments i infraestructures, el desenvolupament local, la gestió 



 

mediambiental, la prestació de serveis en xarxa, la gestió dels espais naturals, 
etc. El sector local requereix, a més, un nivell fort per defensar i promoure els 
seus interessos, i que doni suport a les seves iniciatives davant la resta 
d’administracions. Les Diputacions, i en el futur els Consells Regionals, han de 
tenir com a objectiu fonamental instrumentar polítiques que siguin una garantia 
de cara a l’aplicació homogènia del principi de subsidiarietat i al reequilibri 
intermunicipal i interterritorial. 
 
El procés de nova definició de l’organització territorial de Catalunya ha 
d’implicar el traspàs a la Generalitat de determinats serveis que no 
corresponen a l’esfera local i que hipotequen la capacitat d’actuació local de 
les actuals Diputacions. 
 
Els i les socialistes pensem que la regionalització ha de ser un procés assumit 
pel conjunt de territoris i forces polítiques i socials, i en aquest sentit, la 
delimitació final ha de ser fruit d’un consens ampli. Proposarem, per tant, un 
procés de discussió molt obert on els diferents territoris puguin parlar, però 
l’última paraula la tindrà el Parlament. 
 

Un nou impuls a l’articulació de les àrees metropolitanes 
 
La meitat de la població catalana viu a l’àrea metropolitana de Barcelona, que 
representa el 2% de la superfície total de Catalunya. Els municipis que la 
componen configuren la conurbació més important de l’arc mediterrani nord-
occidental, amb una notable concentració de riquesa econòmica, activitat de 
serveis i infraestructures, així com una apreciable riquesa en espais naturals. 
 
Barcelona i els municipis del seu entorn constitueixen el cor del sistema 
metropolità de la regió metropolitana. Aquesta àrea ja compta amb una llarga 
coneixença i pràctica de col·laboració intermunicipal de més de mig segle, sota 
diferents situacions polítiques i competencials, que han dibuixat una xarxa de 
solidaritat, cohesió i consens del món local metropolità, la qual cosa suposa un 
importantíssim actiu per tal d’estructurar la futura organització regional. 
 
La decisió unilateral adoptada el 1987 per l’executiu presidit per Jordi Pujol de 
suprimir la Corporació Metropolitana de Barcelona, sota la influència mimètica 
de l’actuació partidista de Margaret Thatcher de fer desaparèixer el Consell del 
Gran Londres (avui feliçment recuperat pel nou govern laborista), va donar lloc 
a unes administracions metropolitanes clarament insuficients i que, pel seu 
disseny inicial, no han pogut abordar els grans reptes que l’àrea té plantejats 
per al desenvolupament del territori.  
 
Ara, el nou panorama polític, producte dels recents processos electorals i la 
proposta socialista de regionalització i apoderament del sector local, ens 
permet reobrir el debat i posar en marxa la revisió del disseny institucional 
relatiu a l’organització metropolitana de Catalunya. 
 
La proposta electoral amb la qual vam concórrer a les eleccions al Parlament 
de Catalunya va assenyalar la necessitat que la regió de Barcelona es dotés 
d’un govern local en el marc del procés de regionalització. Ara bé, pensem que, 



 

a més, cal mantenir un nivell local subregional, definit com una entitat local 
plurimunicipal, amb les competències en urbanisme, inversions metropolitanes, 
medi ambient, transport públic, trànsit i seguretat, i promoció econòmica, 
mantenint la tradició local mancomunicada de gestió de diferents serveis 
locals. 
 
A Catalunya però, hi ha altres realitats territorials que tenen característiques 
metropolitanes. Els sistemes urbans de Girona, Lleida i Tarragona-Reus, per 
citar-ne el més significatius, també requereixen governs locals metropolitans. 
En línies generals, l’escala territorial en què es produeixen aquests fenòmens 
és comarcal. 
 
Es tractaria de crear, a partir de la voluntat local, un ens metropolità de gestió i 
planificació per a cadascuna d’aquestes realitats. Aquestes Comarques 
Metropolitanes tindrien delegacions de serveis i competències per part dels 
municipis i de la Generalitat. 
 
5.1.2. Volem el desplegament federal de la Constitució 
 
El nostre federalisme vol invitar els ciutadans i ciutadanes a la construcció d'un 
projecte per a Catalunya, per a Espanya i per a Europa. Catalunya ha 
d’impulsar el procés de transformació d'Espanya. Catalunya és més forta quan 
les seves raons són compreses i compartides pels altres pobles d'Espanya i 
junts avancem en la mateixa direcció. 
 
Creiem que cal continuar en el desplegament federal de la Constitució per 
avançar en una Espanya plurinacional i federal. Si volem anar endavant, és 
necessària la nostra implicació total en la consolidació i aprofundiment de 
l'Estat autonòmic per tal de convertir-lo en un Estat federal. Avançar des de la 
corresponsabilitat i la lleialtat. 
 

Per fer-ho, caldria promoure una reforma de la Constitució que permetés el 
desenvolupament d’aquest estat federal, recuperant el Pacte Constitucional 
que va permetre la transició a la democràcia. A més a més, cal saber fer 
pedagogia davant la societat per explicar els avantatges que suposa per a 
totes les regions d’Espanya un estat federal com el que proposa el PSC. 
 
El federalisme més genuí parteix del reconeixement de les diferències. Els 
catalans i les catalanes expressem el nostre caràcter nacional a partir de la 
història, la llengua, la cultura, el dret i la política. Aquest reconeixement 
indispensable de les diferències ha de suposar també que els ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya puguin exercir plenament el seu autogovern dintre 
d’una Espanya federal. 
 

El compromís federal 
 
La nostra concepció del federalisme es fonamenta en la proximitat, en la 
corresponsabilitat institucional i en la solidaritat social i territorial. Cada govern 
democràtic exerceix la seva quota de responsabilitat en el marc de les seves 
competències, i la solidaritat pretén potenciar l’espai polític comú, per damunt 



 

de les diferències i els interessos. Aquesta responsabilitat s’ha de basar en la 
confiança, la lleialtat i la solidaritat. I si comporta l'acceptació de la unitat 
lliurement assumida, és perquè se'ns accepta la diversitat, perquè se'ns 
respecta i se'ns protegeix la diferència. 
 
La nostra proposta federal contempla els aspectes polítics, fiscals, culturals i 
judicials. 
 

El federalisme polític 
 
Proposem un federalisme polític que parteixi del reconeixement explícit de les 
nacionalitats, que faci del Senat la cambra de representació de les 
nacionalitats i regions d'Espanya i que articuli la presència de les Comunitats 
Autònomes a la Unió Europea, en l’aplicació del principi de subsidiarietat que 
inspira la construcció europea. 
 

El federalisme fiscal 
 
Proposem un federalisme fiscal que abordi el problema del finançament 
autonòmic, conjugant l’autonomia i la capacitat de decisió de la Generalitat i la 
solidaritat entre tots els ciutadans i ciutadanes espanyols, de manera que es 
contribueixi en proporció a la nostra renda i es rebin serveis i inversions 
proporcionals a la població, adoptant mecanismes d’equilibri territorial. 
 

El federalisme cultural 
 
Proposem un federalisme cultural basat en el reconeixement de la pluralitat 
cultural i lingüística d'Espanya. En una política cultural que consideri totes les 
llengües i cultures com a pròpies, les preservi i les promogui, podent utilitzar 
les quatre llengües al Senat, en els documents d'identitat i en altres àmbits. Un 
federalisme cultural basat en l'establiment de polítiques concertades entre les 
autonomies per raons lingüístiques i/o culturals, amb la creació, en el ple 
autogovern cultural, d’un Ministeri de Cultura com a ministeri de cultures. Això 
requerirà una distribució d'una part dels recursos en equipaments culturals de 
caràcter supraautonòmic, que existeixen en les diferents autonomies 
d'Espanya, especialment en el terreny de les indústries culturals i, 
específicament, les de l’audiovisual, on també cal que sigui present el 
pluralisme cultural espanyol. 
 
Som partidaris que l’ensenyament regulat de la història d’Espanya i d’altres 
matèries s’aprofiti per explicar les diferències i singularitats dels diversos 
pobles que configuren l’Estat. Que la riquesa social i política pugui ser 
estudiada a l’escola i es mostri clarament integrada en una visió global i actual. 
És necessari el reconeixement mutu de la identitat de cada poble en la 
perspectiva dels canvis que el segle XXI propicia per tal d’enterrar tòpics, 
malentesos i prejudicis; que el conjunt dels pobles d’Espanya no constitueixi 
només una unió superficial i política, sinó el coneixement recíproc de les 
aportacions comunes a l’organització d’una societat més forta i més àmplia en 
el concert de les nacions europees i, particularment, en el nou marc de la Unió 
Europea. 



 

 

El federalisme judicial 
 
Proposem la federalització de la justícia a fi d’adequar la seva estructura i 
funcionament a l’Estat de les autonomies, d’acord amb les següents propostes: 
 

 Reforma de les lleis orgàniques i ordinàries necessàries per donar plena 
efectivitat a la clàusula subrogatòria de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
en l’àmbit de la gestió de l’administració de justícia, pel que fa al personal al 
seu servei (excepte jutges, magistrats i fiscals), als mitjans materials, a la 
determinació de les demarcacions judicials i a l’impuls de les convocatòries 
per cobrir les places vacants a Catalunya. 

 Configuració dels Tribunals Superiors de Justícia com a Tribunals de 
Cassació, reservant al Tribunal Suprem la funció d’unificar la doctrina. 

 Descentralització de les competències del Consell General del Poder 
Judicial. Separació dels titulars de les presidències del Tribunal Suprem i 
del Consell General del Poder Judicial. 

 Creació de la Justícia Municipal o de Pau a Barcelona i a les altres grans 
ciutats on això sigui necessari per resoldre els conflictes de convivència o 
d’escassa quantia. 

 
Proposem un federalisme judicial que configuri una estructura descentralitzada 
de la justícia, que atribueixi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
algunes de les funcions del Tribunal de Cassació, que permeti crear una 
Comissió de Justícia de Catalunya que exerceixi part de les actuals 
competències del Consell General del Poder Judicial i que faciliti l'adopció de 
les mesures necessàries, fonamentalment una major dotació de personal i de 
mitjans. 
 
Seguint l’argumentació del principi de subsidiarietat d’apropar els serveis a la 
ciutadania a l’administració més propera, proposem la federalització dels 
serveis de seguretat pública, que estan íntimament lligats als de la justícia. Els 
problemes socials derivats de la seguretat pública afecten seriosament els 
principis constitucionals de llibertat, propietat i integritat física. L’enrevessat 
model policial heretat del franquisme fa que la nostra policia, amb quatre 
cossos diferenciats i descoordinats entre si, sigui la més cara d’Europa i la 
menys eficaç. La racionalització del model de seguretat pública ha de ser una 
de les grans prioritats socials i polítiques per garantir la llibertat personal i 
col·lectiva. 

 

La Carta Autonòmica 
 
L'Estatut d'Autonomia ha estat la base jurídica i política de la recuperació de 
les institucions d'autogovern de Catalunya. Proposem que el Parlament de 
Catalunya elabori la Carta Autonòmica com a addició i ampliació de l'Estatut 
d'Autonomia, i que la presenti a l'aprovació de les Corts Generals, amb el més 
gran consens polític i social possible. 
 
Creiem que la Carta Autonòmica ha de palesar una concepció federalista i 
plural de l'Estat. Amb el reconeixement i protecció formals de la llengua i 



 

cultura catalanes com a pròpies de l’Estat i, al mateix temps, de la llengua i 
cultura castellanes com a pròpies de Catalunya. Amb el compromís 
d'aprofundir i difondre una història comuna d'Espanya i dels pobles i nacions 
que la formen. Amb la previsió de fórmules concretes que estableixin una 
major participació i presència de Catalunya en les principals institucions de 
l'Estat. 
 
Per coordinar i contrastar aquells temes de caràcter més tècnic, administratius 
o de gestió, cal que s'articulin paral·lelament uns organismes d'encontre entre 
l'Estat i les CA que no depenguin de voluntats polítiques aleatòries. 
 
La Carta Autonòmica ha de garantir la participació efectiva de Catalunya en la 
Unió Europea en funció de l'interès comunitari, i coherentment amb la seva 
condició de nació amb una cultura i una història pròpies. 
 
Considerem que la Carta Autonòmica ha de fixar també les bases d'una nova 
organització política i administrativa de la Generalitat. Com a trets més 
importants, destaquem l'increment dels poders del Parlament, que no ha de 
poder ser dissolt anticipadament sense la seva conformitat, l’aproximació de la 
legislació electoral cap a un sistema de representació parlamentària més 
equitatiu, que garanteixi la proximitat entre electors i elegits i la limitació dels 
mandats d'aquests, i l'aplicació dels principis de transparència, eficàcia, 
eficiència, descentralització i participació en l'organització política i 
administrativa de la Generalitat. 
 
Quant a aquests últims aspectes, els i les socialistes pensem que la 
regionalització de Catalunya ha de crear unes bases fermes per a una 
definitiva descentralització del Govern de la Generalitat i, al mateix temps, 
estructurar i enfortir l’administració local catalana. Per tant, volem unes regions 
que siguin els àmbits de descentralització del Govern i que a més tinguin, en el 
seu àmbit, unes administracions locals de segon grau: els Consells Regionals. 
 
Les característiques del model que volem configurar impliquen que les 
delegacions regionals del Govern de la Generalitat no tinguin caràcter polític. 
L’existència d’un conjunt local que té representativitat política (els municipis), 
capacitat de gestió supramunicipal (comarques, regions) i capacitat de defensa 
dels interessos locals i territorials (municipis i regions) aconsella aprofundir en 
el caràcter gestor i administratiu de les delegacions regionals del Govern. 
 
El procés descentralitzador del Govern ha de contemplar la delegació de 
serveis i competències cap a l’administració local, a cada nivell en funció de les 
característiques dels serveis i de la seva capacitat. És per això que, diverses 
de les activitats i serveis de la Generalitat haurien de ser objecte de delegació 
cap als Consells Regionals i els Ajuntaments. La nova organització territorial ha 
de donar resposta als reptes que planteja la representació, l'administració i el 
govern d'un territori, el de Catalunya, clarament estructurat per una xarxa de 
ciutats i viles.  
  

L'anomenada societat de les xarxes té a Catalunya un bon exponent 
 



 

Per afrontar amb èxit el "govern de les xarxes" cal, però, introduir algun 
concepte nou. 
  
Flexibilitat i capacitat d'adaptació als reptes canviants. Si les necessitats són 
canviants, les administracions han de tenir capacitat d'adaptació. En aquest 
sentit, l'administració local està ben posicionada per la seva orientació a la 
gestió i per la necessitat de donar la primera resposta a la societat. 
  
Administracions cooperatives en contraposició a administracions competidores. 
El ciutadà i la ciutadana no entenen de competències; cal que, sense que es 
dilueixin les responsabilitats de cadascun dels poders polítics, s'instrumentin 
mecanismes efectius de col·laboració. Els ajuntaments han de ser, en molts 
casos, les "delegacions" de l'administració de la Generalitat i l'alcalde, el seu 
representant. 
  
Lleialtat institucional que implica cooperació i coordinació. El diferent origen i 
sentit de les dues administracions catalanes no ha de ser obstacle per a un 
treball coordinat i cooperador, a partir de l’aplicació del principi de lleialtat i del 
principi de subsidiarietat. 
 

Catalunya i Europa 
 
Europa forma avui part de la identitat i el destí de Catalunya. Bona part del 
nostre futur depèn de l'èxit o el fracàs de la construcció d'Europa. Això ens 
obliga a participar en la definició d'aquest futur. El PSC és un partit de vocació 
europea, i un país com Catalunya ha de ser capaç de conjugar identitat, 
obertura i cosmopolitisme.  
 
L'Europa en què avui vivim, malgrat els seus progressos econòmics, necessita 
encara una definició més clara dels seus objectius, com a ens institucional i 
polític, i una major transparència i democràcia en les seves estructures, i ser 
construïda des de la complexitat cultural i multiètnica dels pobles que l’integren, 
basant-nos més en criteris polítics i no només econòmics, com succeeix 
actualment. 
 
Des de Catalunya volem contribuir a la construcció europea, primer reforçant el 
sentiment europeista a Catalunya, i després actuant políticament al Parlament i 
a les institucions europees.  
 
5.1.3. Més i millor democràcia 
 
Necessitem més i millor democràcia: ens proposem aconseguir-ho amb un 
projecte dirigit a fer més pròximes les institucions, més transparents les 
decisions, més eficaç la gestió i més participativa la política. 
 
Catalunya i Espanya necessiten l’aprofundiment de la democràcia, uns partits 
polítics més transparents, oberts i participatius, una administració pròxima, 
eficient i de qualitat, una justícia independent, responsable i ràpida, una 
seguretat entesa com un dret fonamental de la ciutadania i una garantia de les 



 

llibertats, i uns mitjans de comunicació públics amb pluralitat, neutralitat i 
independència.  
 
A més de retornar la centralitat política als parlaments en la vida institucional 
del nostre país, revisarem el Sistema Electoral, amb el criteri d'apropar els 
electes als electors tot mantenint el sistema proporcional. Promourem la 
democràcia paritària i regularem l'elecció directa dels alcaldes pels ciutadans i 
ciutadanes. Des dels ajuntaments, impulsarem la participació de la ciutadania i 
les entitats cíviques en les preses de decisions que els afectin. 
 
Per recuperar la credibilitat i la dignitat de la política, promourem una 
modificació del marc legal dels partits polítics que garanteixi la plena 
democràcia interna, la participació dels afiliats i un finançament transparent, a 
més a més d’una reducció dels costos de les campanyes electorals. 
 
Aproparem la justícia a la ciutadania a través dels jutges de mediació o de 
proximitat, dotant-los de suports efectius (policia local i de barri reforçada, 
noves competències als alcaldes de barri, serveis socials professionals) per 
permetre l'adopció de procediments de justícia ràpida per accidents de trànsit, 
petita delinqüència, vandalisme, etc. 
 

Ens comprometem a preservar el respecte al pluralisme social, cultural i polític, 
i estem disposats a acabar amb les interferències dels governs en relació amb 
els mitjans de comunicació públics (televisió i ràdio públiques). Amb aquest 
objectiu, treballarem per la creació i correcte desenvolupament d'institucions i/o 
organismes (Consell Audiovisual), a nivell català i espanyol, que garanteixin, 
vetllin i promoguin els principis bàsics que han de regir l'actuació dels mitjans i 
del sector audiovisual públic, però també del privat. 
 
 
5.2. PROGRÉS ECONÒMIC, NOVES OPORTUNITATS I SOSTENIBILITAT 
 

Catalunya i la revolució del coneixement 
 
Les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC), aplicades a les 
organitzacions en el marc d'un procés de globalització de les economies, estan 
comportant un canvi econòmic i social de característiques semblants a les que 
van donar lloc a la Revolució Industrial. Aquesta nova revolució ja es coneix 
com la revolució del coneixement, perquè és el coneixement, el saber de les 
persones, el factor de producció més important. 
 
Les economies s'organitzen en xarxa, mitjançant la xarxa Internet, i cada 
persona i cada país hi tenen un paper més o menys actiu –afegint més o 
menys valor– en funció del seu coneixement i de la seva capacitat d'integrar-se 
en la nova economia. Els capitals també es mobilitzen a través de la xarxa cap 
a aquells territoris més capaços de generar valor. Per exemple, a Europa, 
durant els darrers cinc anys, dos països petits, Irlanda i Finlàndia, han estat 
capaços de generar molta riquesa, que s'ha traduït en renda disponible per a la 
població, gràcies a les seves fortes inversions en sistema educatiu, recerca i 
desenvolupament, xarxes de comunicacions i formació de tota la població. Dos 



 

països pobres en relació amb la mitjana de la UE a l'inici de la dècada dels 90 
s'han situat actualment per sobre de la renda mitjana. 
 
Què fa i què ha de fer Catalunya en aquest marc? Segurament dues coses: 
apostar decididament per la cultura del coneixement, i això vol dir prioritzar les 
inversions en ensenyament, formació i R+D per damunt de totes les altres i, 
especialment, de les inversions en béns tangibles. La primacia de la cultura de 
la informació i del coneixement sobre la cultura de la tona, la cultura de 
l'intangible (coneixement) sobre la de l'objecte físic, pròpia de la societat 
industrial. També és necessari definir una política tecnològica i industrial que 
fomenti la creació d'un teixit empresarial relacionat amb les TIC, sector 
marginal avui a Catalunya. 
 
En aquest context, cal tenir en compte la importància de l'idioma anglès, que 
també explica en part el fenomen dels països com els que s'han referit. Per 
què Catalunya no s'avança al seu temps i declara oficial a tots els nivells els 
idiomes català, castellà i anglès? Si aconseguíssim que, en l’espai de temps 
més breu possible, per exemple, 10 anys, tota la població catalana fos 
perfectament trilingüe, hauríem fet un gran pas endavant. Proposem que el 
congrés del PSC aprovi portar aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. 
 

Catalunya i l’R+D 
 
La recerca i el desenvolupament tecnològic són avui un dels millors indicadors 
del nivell cultural i econòmic d'un país. La cultura cientificotècnica és una part 
integral de la cultura, cada vegada més reconeguda com un fenomen de 
civilització i relacionada amb les diferents manifestacions artístiques i culturals 
d'una comunitat. Alhora, la ciència i la tecnologia, estretament relacionades, 
són un dels factors més importants que determinen el potencial de 
desenvolupament econòmic d'un país. 
 
Les societats més avançades dediquen cada vegada més recursos públics i 
privats a les activitats científiques generadores de coneixement, que es difonen 
pel conjunt de la societat. Les activitats científiques desenvolupades per les 
universitats i centres públics de recerca reverteixen a la societat mitjançant la 
generació de coneixement i la formació de personal especialitzat, que ajudaran 
a generar més coneixement i a transferir aquest coneixement a les activitats de 
les empreses. Aquest conjunt d'activitats i d’institucions i empreses 
interrelacionades formen el que es coneix com Sistema Ciència-Tecnologia-
Indústria, instrument bàsic per determinar el grau de desenvolupament d'una 
societat. 
 
A Catalunya, i al conjunt d'Espanya, el Sistema C-T-I va tenir un fort 
desenvolupament a partir de la Llei de la ciència del 86, però des de principis 
de la dècada dels 90 s'ha estancat i fins i tot ha retrocedit en termes reals. 
Només cal repassar les estadístiques de recursos públics i privats destinats a 
R+D durant els darrers anys per adornar-nos que no es tracta de matèries 
prioritàries, a diferència del que passa a països més avançats. Concretament, 
el Govern de la Generalitat ha mantingut pràcticament la xifra (20.000 M ptes.) 



 

des de l'any 1983. Això significa una reducció de recursos d'un 30% en termes 
reals. 
 
Aquesta situació no es pot mantenir en el futur i és per això que en el programa 
electoral per al Parlament de Catalunya vam proposar que les despeses en 
R+D durant el període 2000-2003 arribessin a un 2,3% del PIB a finals 
d'aquest període. És una fita ambiciosa, però és alhora una fita possible i 
necessària. El grup parlamentari socialista Ciutadans pel Canvi l’ha calculat en 
33.499 milions de pessetes l'any 2000, i 78.200 l'any 2003, xifres importants 
però assolibles en el marc d'una gestió pressupostària que tendeixi a reduir les 
despeses corrents per augmentar les inversions. En qualsevol cas, són xifres 
necessàries si no volem perdre el tren del futur. En la societat de la informació i 
del coneixement, només aquells països capaços de dedicar totes les energies 
a l'educació i a la generació i difusió del coneixement podran tenir un paper 
important a escala mundial. Països petits com Finlàndia, Irlanda, Holanda o 
Dinamarca, entre altres, ho estan fent, i nosaltres creiem que Catalunya també 
ho pot fer. 
 
5.2.1. Un progrés per a tothom 
 
Les propostes socialistes en aquest camp tenen com a objectiu primordial la 
plena ocupació en el marc d’una societat més justa, que hem d’anar construint 
a partir del progrés econòmic i del desenvolupament sostenible i solidari. En 
aquest procés, són tan vitals el pes de la política enfront de les lleis del mercat 
com a úniques reguladores de l’economia, com la formació de les persones, la 
qual és no tan sols un deure de la societat, sinó també un dret dels ciutadans i 
ciutadanes, si volem que tota la ciutadania tingui igualtat real d’oportunitats. 
Avançar vers la plena ocupació exigeix millorar la competitivitat de l’economia 
per mitjà d’actuacions sobre tots els factors que la condicionen, i no solament 
sobre els salaris, les cotitzacions socials o determinats impostos. D’una 
manera particular, actuarem per enfortir la competència, abaratir els preus i 
millorar la qualitat en aquells sectors on la privatització i la liberalització no han 
donat, fins ara, tots els resultats que es podien esperar a favor del teixit 
productiu i dels consumidors i consumidores. 
 

Repartir el progrés 
 
Repartir el progrés: aquesta és la fórmula que el Partit dels Socialistes de 
Catalunya pensa que cal utilitzar. La creació de riquesa, sobretot en etapes 
cíclicament positives per a l'economia mundial, s’ha d’aprofitar per garantir la 
igualtat d'oportunitats per a tothom. Tota política socialista ha de tendir a evitar 
la concentració de capitals i a promoure la redistribució. El principi rector 
d'aquest plantejament ha de ser que l'increment de riquesa dels ciutadans i 
ciutadanes amb més recursos ha d’anar necessàriament acompanyat de 
l'increment de riquesa dels ciutadans i ciutadanes amb menys recursos. 
 

Col·laboració entre empreses, sistema educatiu i territori 
 
Cal estimular la col·laboració entre empreses, sistema educatiu i territori per 
crear sinèrgies i projectes estratègics producte d'aquesta col·laboració. S’ha de 



 

tendir a fer que els estudiants universitaris o de Formació Professional tinguin 
una plaça de becari o en pràctiques amb remuneració mínima i amb dret a 
protecció sindical. Les relacions amb l'Administració Pública també hauran de 
tenir aquest caràcter, de manera que es faciliti la creació d'empreses eliminant 
traves burocràtiques.  
 

Modernitzar els sectors econòmics 
 
Cal obrir i modernitzar tots els nostres sectors econòmics per tal d'aconseguir 
ser més competitius. Només així aconseguirem enfortir el sector econòmic i 
financer de Catalunya i el seu compromís amb el desenvolupament del país, i 
que l'economia espanyola sigui competitiva a nivell internacional. 
 
L'actual Govern de la Generalitat no disposa d'una política econòmica global, 
com tampoc no s'ha preocupat del desenvolupament territorial de Catalunya 
per tal de garantir una igualtat d'oportunitats per a tothom. Cal tenir en compte 
que, sense un equilibri territorial, la igualtat mai no podrà ser garantida.  
 
L'intervencionisme del Govern de Catalunya i l'activitat reguladora no tenen 
sentit si no afegeixen valor a les nostres empreses. Cal donar un tomb a la 
situació i treballar per crear les condicions que han d’afavorir les empreses, per 
créixer i crear ocupació. El nostre model d’intervenció apunta cap a l’impuls 
d’activitats innovadores, d’R+D i de nou coneixement, de manera que 
s’inverteix en un projecte sorgit de la iniciativa privada fins que aquest es 
consolida; després es desinverteix per col·locar els recursos recuperats en un 
altre projecte d’interès. 
 
El sector agropecuari és un dels sectors on la modernització és inajornable. 
L’activitat agrària compleix dues funcions: produir aliments per a la població, i 
preservar el territori i les infraestructures públiques i privades que s’hi han 
construït. Pel que fa a l’activitat productiva d’aquest sector, cal impulsar de 
manera definitiva la modernització de les infraestructures productives agràries, 
donar suport a les associacions de productors, per tal que puguin intervenir en 
els processos de transformació i comercialització. A més, els i les socialistes 
tenim present que hi ha explotacions agràries que mai no podran ser rendibles 
des d’un punt de vista estrictament econòmic. En la mesura en què aquestes 
explotacions fixen població en un territori, cal compensar els seus titulars i 
familiars que hi viuen. 
 
La pesca és un altre sector productiu d’especificitat molt acusada. Els i les 
socialistes hem d’avançar cap a la reforma i modernització de la nostra flota 
pesquera, d’acord amb les condicions dels nostres caladors. Hem de fomentar 
l’aqüicultura i hem de millorar els processos de transformació i comercialització 
dels productes de la pesca. 
 
 
5.2.2. Convertir l’educació i la formació en les primeres prioritats 
 

Volem una escola pública de qualitat  
 



 

El principal actiu de Catalunya no són els seus recursos naturals, sinó els seus 
ciutadans i ciutadanes, perquè d'ells depèn que Catalunya segueixi endavant. 
Perquè això sigui possible, és necessari que es compti amb una escola pública 
de qualitat. Cal garantir aquesta qualitat en tots els nivells de l'educació. És 
especialment important prioritzar la formació professional d'acord amb les 
necessitats de la societat i del mercat de treball. 
 

Coneixement, innovació i creativitat 
 
En la nova economia manen el coneixement, la capacitat d’adaptar-se als 
constants canvis, la recerca, la innovació i la creativitat. Uns i altres depenen 
del fet que es disposi o no d'un sistema educatiu i de formació que permeti a 
tots els individus explotar a fons les seves potencialitats, una formació 
professional de qualitat, conduïda per aquella instància que pot conèixer amb 
més precisió les necessitats immediates de l’entorn econòmic i social. 
 

Gestionar i potenciar la formació professional des dels municipis 
 
El PSC creu que serà tasca dels municipis que ho puguin assumir gestionar i 
potenciar la formació professional, estretament vinculada al món productiu.  
 

Dotar de recursos 
 
Per convertir la formació professional en una prioritat, i per acabar amb el 
menyspreu a què està sotmesa, caldrà que també sigui una prioritat a nivell 
pressupostari, dotant els centres escolars dels recursos necessaris per fer front 
a les noves necessitats formatives, especialment en el terreny tecnològic i dels 
idiomes. 
 

Millorar la coordinació 
 
El sistema educatiu català ha d'apostar per la formació continuada. Ja no es 
pot admetre la descoordinació entre la formació inicial, la formació ocupacional 
i la formació contínua dels treballadors i treballadores. Catalunya necessita un 
sistema de formació integrat. 
 
Cal que el sistema educatiu aposti per la formació continuada, donant prioritat 
als itineraris formatius de les persones al llarg de les diferents etapes del 
sistema educatiu, i a les diferents branques de la formació per a persones 
treballadores, segons estiguin en actiu o sense feina. Cal vigoritzar la figura del 
tutor i orientador, enfortint els serveis per a aquest fi, amb l’objectiu de superar 
en gran mesura l’actual Servei Català de Col·locació en qualitat i en eficiència. 
S’ha de donar un interès especial a la coordinació entre l’ESO i l’FP amb els 
mòduls de Formació Ocupacional, fins avui pertanyents a diferents àrees 
ministerials. 
 
La formació professional no ha d'afectar sols als més joves, sinó també a tots 
aquells ciutadans i ciutadanes que tinguin voluntat d'adquirir nous i actuals 
coneixements. L'educació pública ha de propiciar un marc adient per tal de 
donar una segona oportunitat a tots aquells que no han aprofitat la primera que 



 

el sistema els va donar en la seva joventut. Aquesta iniciativa augmenta la 
competitivitat de la nostra indústria, en recuperar part del capital humà que en 
un altre cas s'haurà perdut. 
 

Millorar l'educació superior 
 
L'educació superior, la formació del professorat de tots els nivells, la innovació i 
la promoció de les polítiques de recerca i desenvolupament constitueixen 
variables estratègiques per al creixement econòmic i territorial i la cohesió 
social.  
 
El sistema universitari català ha de ser una peça clau de la creació científica en 
tots els camps del saber i cal aprofundir en la seva internacionalització. Per 
aconseguir que la formació superior tingui un paper socialment rellevant i 
econòmicament eficaç, cal reformar la llei universitària i l’accés a la funció 
pública, i establir un mapa d’universitats públiques coherent basat en criteris 
socials.  
 
Aquesta reforma ha d'aprofundir l'autonomia universitària, descentralitzar 
competències del Consell d’Universitats i impulsar el triangle universitat-
empresa-societat, advocant per la recerca, la investigació, la innovació i el 
desenvolupament. Així mateix, cal incrementar el finançament de 
l'ensenyament superior per tal de superar el diferencial respecte a la mitjana de 
l’OCDE, i amb l'objectiu de la millora de la qualitat. Això significa un increment 
important de les beques, prioritzant les característiques socioeconòmiques dels 
estudiants, la millora dels serveis universitaris i unes ràtios adequades per a 
una formació pràctica on tingui especial importància l’aprenentatge d’idiomes i 
de les noves tecnologies. 
 
Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés a la universitat, cal impulsar 
un sistema d’ajuts a l’estudi (beques) per tal que la situació econòmica, 
personal i geogràfica no sigui un impediment per a l’accés als estudis 
universitaris, i adaptar els nous plans d’estudis per a aquelles persones que 
hagin de compatibilitzar l’estudi i la feina. 
 

Per assegurar la universalització de l’educació superior, s’ha de crear una 
xarxa de residències d’estudiants a preus i qualitat raonables, que siguin 
susceptibles de ser becades. Avui dia aquesta és una de les traves més grans 
per accedir als estudis superiors. 

 

Impulsar i promoure el Districte Únic Europeu perquè un jove d'un país 
europeu pugui escollir universitat en qualsevol altre país. Amb això es pretén 
fomentar els intercanvis culturals, que són la base per acabar amb els recels i 
les incomprensions. 
 

La comunitat educativa: una política de diàleg 
 
El nostre Partit ha de ser garant de la societat en les decisions polítiques, de 
l’aproximació de la política al poble i als seus representants socials. En el 
terreny educatiu, això és encara més important, atès que és un germen de 



 

conflictes i interessos. Els representants dels professors, el personal 
d’administració i serveis, els pares i els estudiants cal que siguin escoltats i 
atesos, tant ara com quan estiguem al govern. 
 

Implicació del sector empresarial i de les administracions públiques 
 
Aquest major esforç financer serà encapçalat pel sector públic i haurà d'ésser 
complementat amb una major implicació del sector privat, especialment en la 
formació continuada i la recerca aplicada, afavorint la realització de pràctiques. 
 

En aquest sentit, cal insistir en la participació conjunta en la definició dels 
perfils professionals i la seva formació, facilitar les pràctiques dels diferents 
cicles formatius i establir les bases de coordinacions fermes que apostin per un 
treball rigorós que a la vegada afavoreixi les innovacions educatives i/o 
tecnològiques i la investigació. 
 
El PSC, tot mantenint la investigació bàsica, prioritzarà el vincle entre la 
investigació pública i les activitats empresarials, i maldarà perquè les empreses 
situïn la innovació tecnològica com a factor estratègic del seu 
desenvolupament.  
 
D'aquesta manera, impulsarem la recerca universitària amb una vinculació 
clara a les necessitats de desenvolupament del país, amb una vinculació 
estreta al món econòmic i social.  
 
Així mateix, s’impulsaran les formes d’investigació fora dels marcs tradicionals 
de la selecció universitària. 
 
 
5.2.3. Promoure la plena ocupació 
 

Per una contractació estable 
 
El creixement econòmic i el dinamisme en l'activitat empresarial és fonamental 
per a la creació d'ocupació. En els anys 80 i part dels 90 vam afrontar la 
duríssima reconversió industrial, la regulació de plantilles, la renovació dels 
sistemes productius, la incorporació de noves tecnologies... El creixement 
econòmic dels moments actuals es deu en bona part a l’esforç anterior de 
tothom. Aquesta millora ha de beneficiar tota la societat en el seu conjunt, no 
solament a una minoria privilegiada. Aquesta bonança del cicle econòmic ha 
de servir perquè es creïn les condicions per evitar la destrucció d’ocupació en 
èpoques futures, quan el cicle econòmic sigui menys favorable. Així mateix, cal 
vetllar per desenvolupar polítiques de detecció i de promoció de llocs de treball 
vinculats als anomenats nous jaciments d’ocupació. 
 
Sabem que Espanya té un problema d'atur estructural, que no es resoldrà 
només amb el creixement econòmic. Cal resoldre un problema de manca 
d'igualtat perquè les dones s'incorporin al món laboral en les mateixes 
condicions i amb taxes d'activitat similars a les dels homes. Pensem 
especialment en les dones que s'han d'incorporar per primera vegada al món 



 

laboral i en aquelles que obtenen la seva renda de l’economia submergida 
(especialment en el servei domèstic sense cotització) i que no reben el suport 
legislatiu ni administratiu per millorar la seva situació. Es potenciarà la formació 
ocupacional de les dones en camps ocupats majoritàriament pels homes, per 
tal d’obrir-les nous camps laborals on fins i tot existeix un dèficit de 
professionals. 
 
A més, cal actuar contra l'atur de les persones més grans de 45 anys i les 
aturades de llarga durada. Oferir a les persones adultes aturades una oferta 
formativa i/o d’orientació i d’acompanyament a la reinserció ocupacional 
adequada a les seves potencialitats, o una oferta de treball. D’altra banda, és 
imminent la necessitat de portar a la societat el debat sobre la relació entre 
edat i eficiència en el treball. 
 
Ajudar a la contractació estable de les persones adultes. Incloure-les en 
programes d'ocupació i formació que els permetin inserir-se laboralment i 
socialment, així com incrementar la seva competència en matèria de noves 
tecnologies. 
 
Un cas paral·lel és el dels joves. Cal revisar en profunditat la normativa de les 
Empreses de Treball Temporal per tal d’impedir l’explotació a què es veuen 
sotmesos els treballadors i treballadores, especialment els joves, que en molts 
casos tenen una bona preparació però l’accés a un lloc de treball del seu nivell, 
per contra, els és negat. Cal crear un Pla de Foment de l’Ocupació per a joves, 
fonamental com a eina de transmissió d’una cultura d’emprenedors i 
d’autoocupació per als i les joves, que ha de ser primordial per combatre l’atur. 
També cal crear programes específics de formació per a persones socialment 
excloses, de nivell educatiu baix i de zones amb dificultats socials especials, 
perquè puguin aspirar a un futur laboral digne i estable que els permeti gaudir 
d’una vida en les millors condicions possibles. 
 

Transformar noves necessitats socials en ocupació 
 
Una fórmula a tenir en compte és la transformació de les noves necessitats 
socials no satisfetes en ocupació, buscant nous jaciments d’ocupació i donant-
los un estatus socialment i oficial fiable. Desenvolupar, des dels avantatges 
que dóna la descentralització, la proximitat i la iniciativa del territori, el gran 
potencial d'ocupació existent en l'atenció a les persones, especialment les 
depenents (nens, persones grans, malalts o amb discapacitats), les empreses, 
la cultura i l'educació, l'oci i el temps lliure, la preservació del medi ambient, la 
solidaritat i la cooperació, o les relacionades amb la societat de la informació i 
de les tradicions artesanes. 
 

Promourem la responsabilitat individual pel treball 
 
Alhora, impulsarem polítiques que garanteixen el compromís individual per 
l'accés al treball. Situar la relació entre cada persona aturada i els serveis 
públics d'ocupació com un compromís formal, concret i avaluable, en el qual, 
com a contrapartida dels recursos i esforços que hi esmerçarà la societat, la 
persona aturada participi de forma activa en la recerca de treball o en el seu 



 

pla personalitzat per millorar la seva formació i capacitat per accedir al treball. 
El treballador aturat que rebutgi una feina per a la qual estigui degudament 
qualificat hauria de justificar la seva actitud, si vol continuar amb el subsidi 
d’atur. 
 

Jornada laboral de 35 hores setmanals 
 
Des d'un punt de vista més concret, promourem un marc legislatiu que incentivi 
la reducció de la jornada laboral a 35 hores setmanals. Aquest marc legislatiu 
contindrà com a element essencial la reducció de la jornada a partir de la 
negociació entre les organitzacions empresarials i sindicals per sectors de 
producció.  
 

Reduir hores extres retribuïdes 
 
Reduir les hores extres retribuïdes. Afavorint la implantació del sistema del 
"compte d'hores" a les empreses públiques i privades, que suposa l'acumulació 
de les hores extraordinàries i la seva permuta per jornades completes de 
descans, o per l’avançament de l’edat de jubilació.  
 

Potenciar la contractació a temps parcial 
 
Potenciar la contractació a temps parcial estable o permanent. Realitzant-la 
amb igualtat de drets, en especial per a col·lectius interessats o com a fórmula 
d'afavorir l'accés a la jubilació (contracte de relleu). 
 

Equiparar el tractament dels treballadors i treballadores autònoms amb 

els que treballen per compte d’altri 
 
Volem eliminar les desigualtats actuals que es produeixen entre els 
treballadors i treballadores acollits al règim general de la Seguretat Social i els 
autònoms. Ha arribat el moment de valorar com cal el col·lectiu laboral 
anomenat autònom: administradors i administradores de microempreses, 
transportistes, taxistes, metges, informàtics, etc. són cada dia un col·lectiu més 
gran de la societat productiva, i el tractament que reben per part de 
l’Administració és un greuge comparatiu respecte dels treballadors i 
treballadores acollits al règim general de la Seguretat Social. La societat del 
2000 ha d’equiparar les obligacions i els drets de tots dos col·lectius. 
 

Ocupació de més qualitat 
 
És cert que cal crear més ocupació i superar el dèficit d'activitat, però, a més, 
és important focalitzar l'esforç en aconseguir qualitat en l'ocupació que s'està 
creant. Per això el PSC vol determinar algunes mesures que considera 
cabdals. 
 

Retornar el protagonisme als agents socials 
 
Fer dels agents socials els protagonistes de les relacions laborals. Promoure 
unes relacions laborals entre les organitzacions empresarials i sindicals que 



 

facin avançar el diàleg, la negociació, la corresponsabilització i la participació 
en la presa de decisions a l'empresa i fora d'aquesta. Promoure mecanismes 
àgils, efectius i propers a les parts en conflicte que evitin l'excessiva 
judicialització de les relacions laborals. 
 

Millorar l'adaptabilitat dels mercats de treball 
 
Millorar l'adaptabilitat interna i externa dels mercats de treball, mitjançant una 
legislació que potenciï la negociació col·lectiva com a factor de determinació 
dels canvis necessaris, de forma compatible amb els objectius econòmics i 
socials. Rebutjant la individualització de les relacions laborals com a mètode 
per assolir aquesta adaptabilitat, atès que estan massa desequilibrades pel que 
fa al poder i capacitat de decisió d'una de les parts i generarien no tan sols 
precarietat laboral, sinó que serien un fre per afavorir un teixit econòmic i 
productiu de qualitat. 
 

Volem eliminar la temporalitat injustificada 
 
Eliminar la temporalitat injustificada, eradicar el treball precari. Fomentant el 
recurs a la flexibilitat acordada entre les parts com a substitutiu de la 
precarietat imposada, i com a mecanisme adient per a l'optimització dels 
mitjans humans i econòmics existents a les empreses. Restablint un ús 
racional de la contractació temporal i les empreses de treball temporal, i fent 
efectiva la idea d’”un contracte temporal només per a una feina temporal”. 
 
L’incompliment sistemàtic que es produeix de la legislació laboral fa 
imprescindible que el Govern de la Generalitat, en tant que autoritat laboral, 
incrementi el control i seguiment de l’ús dels contractes laborals i l’activitat de 
les ETT, i potenciï l’acció inspectora i sancionadora que té encomanada. 
Caldrà obrir un debat amb la societat sobre la necessitat d’afavorir, amb la 
flexibilitat existent, unes relacions laborals més duradores per preservar la 
cohesió social, el nivell de consum i la qualitat de l’activitat empresarial.  
 

Vetllarem per la salut laboral 
 
Cal defensar les condicions que permetin un treball segur, afirmant i defensant 
la idea que la prevenció no impedeix la millora de la productivitat i la prestació 
de serveis de qualitat. Cal fomentar els acords entre els sindicats i els 
empresaris i empresàries per tal que en els convenis col·lectius es garanteixi la 
desaparició del risc d’accidents de treball. Reforçant la informació, orientació i 
vigilància sobre l'aplicació de la legislació i millorant els recursos, públics i 
privats, destinats a aquest objectiu i, en especial, a la formació dels 
treballadors i treballadores en la prevenció de riscos laborals. Comprometent 
les mútues d'accidents de treball en aquesta tasca, i també empresaris i 
empresàries, i treballadors i treballadores, mitjançant el desenvolupament 
sectorial dels convenis col·lectius.  
 
Una manera de reduir la sinistralitat laboral –com a mínim, d’internalitzar la part 
dels elevats costos socials que genera–, consistiria a modular les cotitzacions a 
la Seguretat Social en funció d’aquests costos: les empreses amb una taxa 



 

d’accidents superior a la mitjana del seu sector haurien de pagar 
progressivament més, mentre que les que tinguessin un índex d’accidentalitat 
inferior pagarien progressivament menys. 
 

Donar major protagonisme a l’administració local 
 
Per gestionar en millors condicions d’eficàcia i atendre les demandes 
ciutadanes d’ocupació, ja sigui a nivell de formació professional ocupacional, 
de suport a l’autoocupació, etc., dotarem les administracions locals de 
competències directes en la gestió dels recursos destinats a polítiques actives 
d’ocupació, així com de competències per fer d'intermediari en el mercat 
laboral mitjançant serveis locals d’ocupació. 
 

Atendre de forma prioritària l’ocupació de persones amb risc d’exclusió 
 
Cal actuar de manera específica per tal d’incrementar les possibilitats d’accés 
al mercat de treball de persones que pertanyen a col·lectius en situació de risc 
d’exclusió laboral i social, especialment persones amb disminució física, 
sensorial, psíquica o mental. Per això impulsarem polítiques públiques en favor 
d’altres col·lectius amb risc d’exclusió per causa d’immigració, sanitària, 
excarceració, etc. 
 
 
5.2.4. Catalunya, capdavantera EN la societat de la informació 
 

Liderar el canvi tecnològic 
 
Vivim una transformació imparable que és conseqüència del desenvolupament 
de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, i no podem córrer el 
risc de no figurar entre els capdavanters des del primer dia. 
 
En aquest sentit hem de tenir en compte que, si bé la ràdio i la premsa escrita 
constitueixen un factor de primer ordre en la transmissió informativa en el 
nostre país, ara ja ens hauríem de centrar més en la televisió i en Internet, ja 
que a la televisió, a nivell nacional, s’està donant un procés de centralització 
dels grups d’informació televisiva que, en l’imperatiu de l’augment dels nivells 
d’audiència, emeten programes dirigits a un públic acrític i amb uns continguts 
que tenen un paper cada dia més secundari. Per això, el paper de les 
televisions locals pot ser important en la propera dècada, per les possibilitats i 
també perquè defugen dels interessos econòmics privats determinats que 
enterboleixen els seus continguts. 
 

Aprofitar l'oportunitat 
 
Com es va arribar a fer amb lluites i esforços quan va aparèixer la Revolució 
Industrial, ara hem d'aprofitar aquesta nova oportunitat de progrés, que no 
admet espera i que requereix un paper actiu del govern català per tal de crear 
infraestructures d'informació i assegurar el cablatge del país amb banda ampla, 
perquè les oportunitats de la nova economia arribin a tots els racons i a tota la 
ciutadania. Així mateix, hem d’impulsar noves activitats econòmiques basades 



 

en el coneixement, incentivant la recerca científica, facilitant la implantació 
d'empreses de tecnologia, i adaptant noves àrees urbanístiques als 
requeriments de les empreses tecnològiques. 
 
La transformació de molts àmbits de la societat és la mostra més evident de la 
transcendència de la revolució tecnològica, que significa la generalització de 
les noves tecnologies de la informació. L'economia, la cultura i les relacions 
humanes estan canviant i el nostre país, com els del nostre entorn, ho fa a un 
ritme de progressió geomètrica. 
 

Compromís institucional 
 
Les institucions públiques s'han de comprometre pel desenvolupament 
harmònic de les noves tecnologies, que han d'esdevenir una font de progrés i 
de riquesa col·lectiva. El PSC considera que els poders públics han de garantir 
i protegir el dret de les ciutadanes i els ciutadans a accedir a les xarxes 
d'informació. Aquest dret no queda garantit pel mercat, i només la voluntat 
expressa de les administracions en aquest sentit permetrà la universalització 
del servei d'accés a les xarxes a un preu assequible (una tarifa plana de 
qualitat). Les administracions també són les responsables d'exigir als 
operadors la qualitat de les xarxes de comunicació. 
 

Educar en les noves tecnologies 
 
El principal risc que les noves tecnologies de la informació plantegen en la 
societat actual és la tecnofòbia fruit de l'anàlisi errònia de les conseqüències de 
la generalització d'aquestes tecnologies. Rebutjar de manera genèrica les 
noves tecnologies per desconfiança, desconeixement o, simplement, per por 
atàvica al desenvolupament, privaria la societat de tot allò que ens han 
d'aportar. Aquesta possibilitat és especialment clara en el cas de les 
biotecnologies (clonatge d’animals, transgènics, etc.); cal considerar les 
biotecnologies com una gran oportunitat per afrontar vells reptes de la 
humanitat (lluita contra les malalties, millora dels cultius i del bestiar...). Per 
tant, els i les socialistes donarem suport al seu ús racional i rebutjarem 
aquelles posicions que pretenen bandejar-les. 
 
L’aposta tecnològica, encara que important i decisiva, ha d’anar seguida de 
l’aposta cultural, ja que per les infopistes el que hi circulen són continguts i 
coneixements, en definitiva, cultura. I per això també s’ha de fer una inversió 
en crear continguts, i aquesta ha de ser tant o més important que la que es faci 
en tecnologia, encara que potser no en diners, sí en intensitat i interès. 
 
La presència de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en tots 
els àmbits de l'educació és l'instrument que ha de garantir que en el futur no es 
produeixi un fenomen de dualització de la societat. En aquest sentit, ens hem 
de dirigir cap a una indústria de continguts on tinguin responsabilitat no sols la 
Unió Europea en el seu conjunt, sinó també tots els seus estats membre i els 
governs autonòmics. 
 



 

L'ensenyament públic ha de prevenir l'analfabetisme digital que implicaria una 
formació deficient en les matèries relacionades amb les noves tecnologies. La 
formació en noves tecnologies ha de ser un element cabdal des dels 3 fins als 
16 anys i ha de tenir en compte també la necessitat de formar els ensenyants i 
la formació continuada dels adults. 
 
L’accés a Internet crea també un nou tipus d’addició que pot arribar a 
deshumanitzar i aïllar les persones. Per això, l’educació en les noves 
tecnologies ha de fer pedagogia sobre l’ús racional d’aquestes com a eina 
bàsica però no com a únic àmbit de relació. Així mateix, s’ha de lluitar contra 
l’ús delictiu de la xarxa. 
 
Cal promoure centres públics on la connexió i la formació en Internet siguin 
molt accessibles. Amb això s’ha de garantir la formació de totes aquelles 
persones que necessitin o desitgin iniciar-se en aquest tema. 
 
 
5.2.5. La necessitat de l’equilibri territorial per a la igualtat d’oportunitats 
 

Impulsar polítiques governamentals d'equilibri territorial 
 
El creixement econòmic és necessari per millorar les condicions de vida de les 
persones i de la societat, però per si mateix no garanteix la redistribució de la 
riquesa ni les condicions que han de permetre la igualtat d'oportunitats. En 
aquests moments, els condicionants de la igualtat d'oportunitats són diversos: 
nivell d'ingressos, nivell de coneixements, d'accés a la salut, a l'educació, a la 
cultura, als dispositius de lluita contra l’exclusió social... 
 
Bona part dels factors que poden determinar aquesta igualtat d'oportunitats es 
troben en mans del mercat i de les estructures supranacionals, motiu pel qual 
les polítiques governamentals continuen sent necessàries per garantir la 
pretesa equitat en les oportunitats de les persones i els territoris.  

 

Parlar d'equilibri territorial no té sentit si no entenem que Catalunya actua com 
una gran ciutat-regió, dins del context de l'arc mediterrani, amb vocació 
plenament europeista i fins i tot mundial. 
 

Mesurar els desequilibris territorials i les desigualtats socials 
 
Per tal d'avançar en les polítiques d'igualtat d'oportunitats i justícia social, cal 
cercar els mecanismes més adients per mesurar objectivament els 
desequilibris territorials i les desigualtats socials. 
 
Als països industrialitzats, com el nostre, és necessari adaptar els paràmetres 
de mesura de les desigualtats socials i territorials per tal d'identificar clarament 
la pobresa i l'exclusió social. Hem d'adaptar el nostre teixit industrial i prioritzar 
les infraestructures i les xarxes de comunicacions. Les polítiques territorials, les 
grans obres públiques, sense oblidar mai les xarxes viàries que uneixen els 
nuclis de població, i el desenvolupament de les xarxes de comunicació seran 
prioritaris, impulsant la creació d’empreses innovadores en tecnologia i 



 

ocupació i reequilibrant el territori català per mantenir-lo com una unitat 
equilibrada. 
 
En el context de buscar l’equilibri del territori català, cal fer una referència 
específica al món rural. Aconseguir l’equilibri territorial de Catalunya és el 
mateix que fer equiparables les condicions de vida del món urbà i la ruralia; cal, 
doncs, que les administracions públiques tinguin una cura especial en dotar el 
nostre teixit rural d’infraestructures de comunicació, subministraments 
d’energia i aigua potable, de sanejament d’aigües residuals, de serveis 
educatius, sanitaris i assistencials, d’equipaments esportius, culturals i de lleure 
i de mitjans per a la conservació dels patrimonis artístic, cultural i natural. 
Aconseguir aquestes fites no serà possible si no es compta amb els recursos 
propis de cada territori i si no es té en compte l’activitat econòmica dels 
territoris rurals d’acord amb els seus recursos. 
 

Garantir l'accés a la informació, a les comunicacions i a les fonts 

d'energia 
 
L’accessibilitat als recursos bàsics, als serveis públics, als recursos econòmics, 
a la informació i als mitjans de transport és la primera condició que permet fer 
realitat la igualtat d’oportunitats entre persones i territoris. 
 
Caldrà que es garanteixi l'accés a les comunicacions (infraestructures, xarxa 
viària, ferrocarril, aeroports, ports), així com l'accés a les energies 
convencionals i renovables. Hem d'aprendre a col·locar de manera diferent les 
grans infraestructures que el país necessita. 
 

 

Mantenir els equilibris demogràfics 
 
En tot moment s'ha de tenir com a paràmetre bàsic aconseguir o mantenir els 
equilibris i les tendències demogràfiques: creixement poblacional, índex de 
natalitat, envelliment de la població, índex de dependència, fluxos migratoris, 
canvis en els fluxos món rural-món urbà, despoblament i superpoblació. 
 
Els poders públics intervindran per corregir les desigualtats socials que puguin 
sorgir com a conseqüència d’una previsible alteració de les tendències 
demogràfiques o de la distribució en l’estructura d’edats i activitats que pugui 
generar o agreujar les desigualtats socials. 
 
 
5.2.6. La sostenibilitat 
 

Una responsabilitat de tots 
 
La sostenibilitat és entesa al PSC com una política centrada en les persones i 
en l'herència que es vol deixar a les generacions futures, donant prioritat a la 
capacitació humana, la participació, la igualtat entre gèneres, la lluita per 
l'eliminació de la pobresa i la marginació social i la sostenibilitat mediambiental 
com a garantia de progrés a mig i llarg termini. 



 

 
Una política integrada en l’acció transformadora de la política d’esquerres, el 
rigor sense exclusives ni sectarismes, com sovint es planteja en el debat 
polític. El socialisme no pot deixar en mans dels plantejaments sectorials la 
problemàtica mediambiental. Cal que el socialisme integri aquestes 
problemàtiques, les preguntes i les respostes, en el marc de la seva política 
global, en el seu programa de síntesi en l’avenç cap a la sostenibilitat. Una 
política basada alhora en el realisme de la programació i la gestió que permeti 
abastar objectius definits i assolibles, tot cercant la corresponsabilització de la 
societat. 
 

Una nova cultura de la sostenibilitat 
 

Es fa del tot imprescindible la col·laboració entre la ciutadania, les 
administracions públiques i els sectors econòmics per promoure un canvi en 
les actituds individuals i col·lectives. Promourem una nova cultura 
mediambiental a través de l'educació de tots els sectors socials. L'assumpció 
de nous instruments de la gestió pública de les administracions a través dels 
Plans d'acció ambiental ha de permetre la incorporació dels criteris ecològics 
en l'acció quotidiana de la societat en relació amb l'Agenda Local 21 de cada 
poble i ciutat, promovent alhora una nova corresponsabilitat social i una nova 
sensibilitat ecològica per fer possible l'Agenda Local 21 per a Catalunya. 
D'aquesta manera la sostenibilitat, a més, podrà generar ocupació i riquesa en 
sectors econòmics del nostre país. 
 

Defensa de l'ecosistema 
 
Cal posar fi a la degradació ambiental. Un control correcte de les aigües i els 
residus, reduint-ne el consum d’aigua i la producció de residus al màxim i 
donant prioritat a la reutilització i el reciclatge. Cal aprendre a estalviar recursos 
naturals. Planificar de manera correcta i unitària el cicle de l’aigua, un bé escàs 
i contaminat i amb un dèficit estructural a Catalunya, i adquirir un compromís 
de restauració dels ecosistemes degradats. 
 
Cal impulsar una política sostenible que impliqui una nova concepció de les 
polítiques d'ocupació del sòl, que promoguin un territori on els sistemes de 
mobilitat que es deriven d’aquesta ocupació esdevinguin menys consumidors 
d’espai i d’energia de regeneració dels espais periurbans, de protecció 
adequada dels espais naturals, de valoració dels espais agrícoles i forestals i 
de comprensió de l'imprescindible paper dels corredors biològics. S'ha de fer 
una política d'usos del territori que recuperi el concepte d'espai natural, d'espai 
agrari i espai obert i la conservació del paisatge. 
 
A Catalunya els boscos ocupen dos terços del territori, per la qual cosa 
mereixen una atenció específica. Els boscos compleixen tres funcions, molt 
interrelacionades entre si: productiva, de protecció ambiental i de lleure. El fet 
que els boscos compleixin aquestes tres funcions està estretament vinculat al 
fet que la gestió forestal es basi en criteris de sostenibilitat 
 
Així mateix, serà precís impulsar les polítiques de recuperació de la qualitat de 



 

l’aire, fent front als aspectes relacionats amb la producció i el consum 
d’energia. Substituint l’energia nuclear, i fomentant les energies renovables i 
alternatives. Fomentar i potenciar la mobilitat sostenible, la potenciació del 
transport públic i el control de la contaminació industrial. 
 
D'altra banda, s'ha de considerar l'aigua com un objectiu d'actuació essencial, 
com a font de vida i de desenvolupament. Cal gestionar correctament aquest 
recurs natural a partir d'una visió integral del cicle de l'aigua per donar una 
resposta al dèficit estructural que pateix Catalunya. 
 
Potenciarem mesures per reduir la producció de residus i crear les 
infraestructures necessàries per a un tractament adequat que prioritzi sempre 
la reutilització o el reciclatge. 
 
Els i les socialistes volem un nou enfocament del creixement urbanístic que 
limiti la urbanització extensiva i consolidi els nostres pobles i ciutats, i que 
racionalitzi i redueixi els costos energètics afegits. En aquest context, s’ha de 
posar èmfasi en la recuperació dels teixits urbans, en el marc de noves 
polítiques d’habitatge que s’ajustin (mitjançant l'estimulació dels mercats de 
lloguer, de segona mà, etc.) als principis de garantir a tothom l’accés a 
l’habitatge en condicions i el foment d’un model de ciutat compacte com a 
element integrador i sostenible. 
 
Cal dur a terme la reconversió decidida de determinats centres i sectors urbans 
envellits dels anomenats nuclis històrics, així com una política decidida de 
suport als ajuntaments amb l’objectiu de reconvertir en clau de millora urbana 
una part important dels habitatges dels anys 50, 60 i 70. En tots els casos, és a 
dir, en la nova construcció i en la rehabilitació, cal aplicar criteris d’arquitectura 
bioclimàtica. 
 
 
5.3. COHESIÓ SOCIAL I SOCIETAT DEL BENESTAR 
 

Regular el mercat per garantir els drets socials 
 
Sens dubte, un dels aspectes primordials que cal tenir en compte és la 
necessitat de garantir mecanismes de regulació del mercat, defensa de la 
cohesió social i igualtat d'oportunitats. Els poders públics han d'establir 
mesures per garantir els drets socials a tothom. 
 
El benestar individual i el col·lectiu han d'anar junts per tal de garantir la 
cohesió social i la distribució equitativa del progrés econòmic, cultural, sanitari, 
polític i social. 
 
Continuarem promovent Catalunya a partir del món municipal, amb la creació 
d'espais socials dinàmics, habitables i solidaris que redueixin les desigualtats i 
garanteixin el benestar de tothom, assegurin uns nivells comuns de prestacions 
bàsiques a la població i la protecció de totes aquelles persones que ho 
necessitin. 
 



 

 

Més democràcia i més participació 
 
Cal posar en marxa un ampli debat sobre la participació dels ciutadans i 
ciutadanes. Cal parlar de “participació a la carta”, tant dels que volen participar 
a les eleccions i utilitzar els serveis, fins als que els cogestionen amb la 
institució. Hem de cercar un canvi en la relació entre la ciutadania i 
l’Administració, i en aquest sentit, els ajuntaments són els que més poden fer 
per fomentar una actuació activa de la ciutadania. 
 
Hem d'enfortir el nostre marc democràtic per fer possible una major participació 
de la ciutadania en la determinació de les decisions que afecten la col·lectivitat 
enfront dels poders públics i privats. Hem d’apostar per una participació que 
vagi més enllà de la participació electoral, la qual, dit de pas, cal reforçar, 
apostant per polítiques i propostes que incrementin la participació en les 
eleccions i en la vida política en el seu conjunt. Les noves tecnologies són en 
aquest cas una eina important que hem de saber utilitzar adequadament. 
 
Cal afermar la defensa dels valors col·lectius que generen responsabilitats, 
identitats i solidaritats entre els membres de les comunitats, que es reconeixen 
com a integrants d'un col·lectiu de persones que potencia la capacitat creativa i 
que, en nom de l'individu, s'oposa a l'egoisme individualista. 
 
En aquest sentit, ens esforçarem per posar de manifest com les lluites 
sectorials (lluita contra la xenofòbia, defensa de l'ecologia, solidaritat amb el 
tercer món, etc.) adquireixen el seu sentit ple en el marc de la lluita global per 
una societat millor. Per tant, defensarem el paper d'aquests moviments com a 
sistema d'acció i participació d'una societat democràtica i no com a sistemes 
alternatius a la lluita política. 
 
 

Lluitar contra l'exclusió social 
 
Cal lluitar obertament contra l'exclusió social. Si a una societat hi ha persones 
o grups que se senten exclosos o abandonats, la desintegració social erosiona 
el dinamisme que la societat necessita per enfocar el futur amb il·lusió i 
eficàcia. La marginació i l'exclusió social són problemes que, per la seva 
dimensió humana i social, han d'ocupar un espai central en l'acció dels i les 
socialistes. 
 
En aquest àmbit hi ha encara problemes sense resoldre i nous reptes. En els 
darrers anys, el perfil de la pobresa ha canviat, s’ha feminitzat, afecta més la 
gent jove i avui té més incidència entre els 20 i els 30 anys (problemàtiques de 
drogoaddicció, violència juvenil...). 
 
L'augment de l’atur de llarga durada, l'existència de dones soles amb 
càrregues familiars, la manca d’oferta laboral per a persones amb disminució i 
d'immigrants que vénen aquí fugint de la fam i la misèria plantegen un quadre 
d'amenaces d'exclusió social al qual s'han de donar respostes. Respostes amb 
nous enfocaments, perquè els problemes presenten característiques noves. No 



 

podem oblidar que l'exclusió social atempta directament contra la cohesió de la 
societat, que, per contra, queda fragmentada. 
 
Ens proposem donar un enfocament transversal a la lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social, desenvolupant polítiques d’accés a l’habitatge, de formació 
adaptada i d’incentivació de mercats tutelats locals i empreses d’inserció; fer 
front als riscos de marginació allà on es produeixen, actuant a escala local per 
la seva proximitat, amb finançament global, i considerant totes les dimensions 
del problema: social, econòmica, urbanística, d’educació, sanitària, 
mediambiental i de convivència; augmentar l'esforç de la societat per millorar 
els programes d'atenció i prevenció de l'exclusió social.  
 
Ens proposem desenvolupar un model exemplar i una dinàmica social potent a 
favor del reconeixement cultural i de la integració social i política de la població 
immigrada. La societat catalana ha acollit immigrants al llarg dels segles i ha 
destacat per la seva capacitat integradora. Des d'aquesta tradició, Catalunya 
ha de ser capaç ara d'esdevenir capdavantera en l'àmbit europeu. Mitjançant la 
concertació pública i social d'una estratègia realista i audaç. Amb l'adopció de 
mesures immediates destinades a afavorir la igualtat ciutadana de la població 
immigrada, entre les quals s’inclou la participació sense restriccions d'aquesta 
població en les eleccions locals. 
 
Possiblement, les mestresses de casa constitueixen el segment social amb 
més altes probabilitats d’exclusió social, tot i la important tasca que 
desenvolupen a les seves llars. Els ajuntaments haurien d’impulsar la 
integració d’aquest amplíssim col·lectiu cap al voluntariat i la realització de 
tasques de servei públic, per tal que aquestes persones se sentin útils no sols 
per a la seva família, sinó també per al seu entorn social més immediat. Els i 
les socialistes proposem que s’estudiï l’accés a una pensió per a les 
mestresses de casa en arribar a l’edat de jubilació. 
 
Catalunya és una societat secularment receptora d’immigracions, potenciadora 
de la dona en el món laboral, creadora de serveis dirigits a la població 
minusvàlida i discapacitada, i que ha destacat per la seva capacitat 
integradora. Des d’aquesta tradició, Catalunya ha de ser capaç ara d’esdevenir 
capdavantera en l’àmbit europeu, en el reconeixement cultural i la integració 
social i política de la població amb risc d’exclusió o discriminació social. 
 
 

Cooperació entre el sector públic i les iniciatives socials 
 
Impulsarem la cooperació entre el sector públic i les iniciatives socials, 
empresarials i d’ONG per la seva capacitat de col·laboració voluntària, 
participació i corresponsabilitat social en l’atenció a problemes específics. 
 
Preparar Catalunya per als desafiaments del futur ha de ser la tasca prioritària 
del PSC, i això significa que l'educació, les noves tecnologies, la recerca 
científica, l'impuls empresarial i social cap a noves activitats i l'obertura i 
modernització de la nostra economia han de ser, com ja hem apuntat, objectius 
essencials. 



 

 
El nostre model de país se sustenta en la fortalesa de la seva societat. De res 
no ens serviria un país econòmicament potent però incapaç de donar 
oportunitats a tots els seus ciutadans i ciutadanes en cada una de les seves 
etapes vitals i evitar el risc de marginació o pobresa producte de malaltia, 
d’edat, de gènere o de manca d'educació o de treball.  
 
No volem que l'Administració substitueixi la responsabilitat dels individus sobre 
si mateixos, sinó actuar des de l'Administració per garantir la igualtat i les 
oportunitats per a tothom, dins d'una societat que fa de la solidaritat un valor 
essencial de la seva cultura social. Això, però, no implica que l'Estat no hagi de 
tenir un paper rellevant com a garant del benestar per a tothom. 
 
 

Noves oportunitats per a la cultura 
  
Un dels camps on el sector públic ha d'assumir el paper de catalitzador de les 
iniciatives socials és el de la cultura. Per superar la falsa dicotomia entre la 
lògica de la intervenció pública, garantidora tradicional de la qualitat i el rigor, i 
el desenvolupament de la iniciativa social i del mercat, els i les socialistes 
defensarem l'assumpció, per part del sector públic, d'un paper que fomenti i 
estimuli l'aparició de projectes i iniciatives creatives de qualitat per part de la 
societat, perquè puguin ser assumits per la indústria i el mercat. La iniciativa 
pública, en matèria cultural, ni ha de competir amb el que ja existeix ni ha de 
tenir la vocació permanent de suplència del que manca, sinó que ha de facilitar 
els mitjans i crear les condicions perquè les capacitats culturals de la societat i 
del territori es materialitzin (concertant projectes amb els agents culturals i amb 
el territori, donant suport a la creativitat i a la innovació, protegint i rendibilitzant 
socialment el patrimoni cultural, delegant la gestió o congestionant serveis 
en/amb el tercer sector, aportant capital risc a projectes de qualitat, fomentant 
el consum cultural i l'accés de nous públics als productes culturals...) tot 
establint, amb la participació dels agents culturals i de les administracions 
locals, mecanismes generals de planificació i racionalització de l'oferta, a partir 
de criteris programàtics i prioritats en la inversió que garanteixin l'equilibri 
territorial i l'accés als béns culturals per part de tots els ciutadans i ciutadanes. 
En aquest sentit, defensem la vertebració en xarxa dels circuits de distribució 
de productes, serveis i equipaments culturals per tot el territori de Catalunya, 
en el marc de sistemes especialitzats encapçalats per les grans 
infraestructures nacionals (en l’àmbit dels arxius, dels museus, de la lectura 
pública, de les arts escèniques, de les arts visuals, de la música, etc.).  
 
Els i les socialistes som conscients que només avançarem en aquesta direcció 
si el sector públic hi aposta. Volem, en conseqüència, que la cultura guanyi 
centralitat, que els governs considerin la política cultural en el marc d'una 
estratègia d'actuació interdepartamental amb la resta de polítiques 
(econòmiques, de medi ambient, d'educació, noves tecnologies i recerca, etc.), 
com una de les seves prioritats programàtiques i pressupostàries. En definitiva, 
cal que la cultura impregni globalment l'acció de govern. Cal abandonar 
l'enfocament típic que la cultura el patrimoni cultural, per exemple és un 
sector onerós font de despesa pública finalista, poc rendible socialment i 



 

econòmicament. Cal entendre la importància estratègica de la cultura com a 
factor de desenvolupament econòmic a nivell territorial, com a factor generador 
de riquesa, d'ocupació i de dinamisme social. 
 
Amb una oferta cultural potent i de qualitat, també superarem a Catalunya la 
falsa contradicció entre la singularitat identitària i la mundialització 
uniformitzadora, entre el localisme i les noves dinàmiques universals i 
cosmopolites. La cultura catalana té futur si som capaços de garantir el seu 
accés als circuits de distribució i consum i si desenvolupa una indústria pròpia, 
compartint i bevent de totes les fonts creatives a l'abast. Si una cultura és 
potent, desborda immediatament el propi país. En aquest context, la llengua no 
ha de suposar un constrenyiment, ni tant sols per a la difusió internacional de 
la cultura catalana. La cultura catalana és aquella que es produeix a Catalunya, 
sigui pensada, escrita o parlada en català o castellà. El suport públic als 
projectes culturals en llengua catalana s'ha de desenvolupar en clau de política 
lingüística i no en clau de política cultural. 
 
Per això, els i les socialistes seguim defensant que aquestes polítiques 
s'haurien de situar en l'àmbit de Presidència on cal situar totes les accions 
interdepartamentals i transversals i no en el de la Conselleria de Cultura. I 
encara més, no podem deixar d'insistir que totes les manifestacions culturals 
que es realitzen a Catalunya són catalanes, siguin de l'origen que siguin, i que 
la pluralitat, la convivència i la diversitat culturals formen part de la societat 
catalana. Per tant, el suport a les iniciatives culturals populars no autòctones 
s'ha de desenvolupar en clau cultural i no en clau d'assistència social, per la 
qual cosa s'han de tractar políticament des de la Conselleria de Cultura i no 
des de la de Benestar Social. 
 
 

Igualtat home-dona  
 
Lluny de la visió exclusiva d’una societat merament economicista, la nostra 
serà una aposta per una transformació social en els valors que comportin un 
nou contracte social que ens faci avançar cap a una societat que èticament i 
moralment garanteixi els drets de les persones. Considerem imprescindible el 
repartiment del treball remunerat i el treball familiar amb criteris d’igualtat, no 
discriminatoris, per tal que homes i dones puguin fruir de les satisfaccions i de 
la riquesa que es deriva dels dos móns bàsics que constitueixen la nostra vida.  
 
Cal introduir la variable de gènere en les estadístiques i en els estudis sobre 
nivells d’ingressos, ocupació, promoció laboral i participació en el treball 
productiu, així com en l’accés a la salut i a tots els nivells de l’educació, inclosa 
l’educació al llarg de tota la vida. 
 
Cal una atenció especial al maltractament que pateixen algunes dones a la 
seva pròpia llar. Des dels poders públics s’han d’arbitrar campanyes i mesures 
preventives en el marc de l’educació, així com els ajuts necessaris, tant 
d’acolliment com de rehabilitació, per tal que aquestes dones puguin inserir-se 
el més aviat possible a la societat. 

 



 

 

Oportunitats per a la gent jove 
 
El PSC està convençut que cal fer possible que tota la gent jove, en acabar els 
seus estudis bàsics, tingui ocupació i/o l'oportunitat igualitària de continuar la 
seva formació, així com la possibilitat de formar una llar pròpia. Prioritàriament 
hem de facilitar als joves l'accés a l'habitatge de protecció social, tant de 
propietat com de lloguer, a preus assequibles, i l’accés a l’ocupació per tal de 
permetre la seva autonomia. En totes les decisions públiques és imprescindible 
comptar amb la participació directa i activa de la gent jove. 
 
Els joves del nostre país integren la generació més preparada que hem tingut 
mai, però s'enfronten a grans incerteses. Des del primer moment de la seva 
vida adulta han de fer front als canvis que la nova societat de la informació 
introdueix en la vida econòmica i social. Avui la joventut és un període vital 
allargat en el temps que permet viure la plenitud personal a través de l'oci i la 
cultura. Però és també un moment marcat per la tensió dels estudis, les 
dificultats per trobar feina i per accedir a l'habitatge. Per això, una política per a 
joves requereix que el conjunt de l'acció de govern integri la solució als 
problemes que els afecten: desenvolupar una nova política d'habitatge, oferir 
oportunitats d’accés a les noves tecnologies (un sistema educatiu que permeti 
que els joves es formin aprofitant els avantatges i oportunitats que ofereixen les 
noves tecnologies), i facilitar que els joves es converteixin en emprenedors i 
emprenedores (les administracions han de dissenyar un nou marc que incentivi 
els joves a convertir-se en emprenedors). 
 
 

Per la lliure identitat sexual 
 
L’afectivitat i la sexualitat constitueixen elements essencials en el lliure 
desenvolupament de la persona. Entenem la plena assumpció de la igualtat de 
les persones homosexuals i transsexuals com un repte cultural, educatiu, legal 
i laboral de la societat. Les manifestacions d’aquestes sexualitats i afectivitats 
han d’estar plenament equiparades a les de l’heterosexualitat. Així, garantirem 
el lliure exercici de la sexualitat i l’afectivitat com a dret de les ciutadanes i dels 
ciutadans, desenvolupant un treball polític i social que posi fi a tota 
discriminació per raó de la identitat sexual. Un treball polític que faci de la 
llibertat sexual de les persones una llibertat efectiva i real. 
 
 

Famílies diverses i noves realitats socials 
 
Els i les socialistes ens comprometem a donar seguretat a les famílies, 
garantint el dret d’accés als serveis d’ajut a la família per possibilitar el 
desenvolupament potencial de tots els seus membres (serveis domiciliaris 
d’ajuts a les persones dependents, serveis de llars d’infants, etc.). 
 
Aquest nucli estructural de la societat, que fins ara es fonamentava en uns 
cànons tradicionals, ha patit indubtablement canvis substancials per les noves 
circumstàncies socioculturals, de creences i econòmiques. L'evolució del paper 



 

de la dona a la societat, el reconeixement social i legal de les parelles 
homosexuals, i l'existència de vincles afectius fora del matrimoni com a nuclis 
familiars han fet de la família una realitat diversa i en constant evolució. Les i 
els socialistes garantirem que les famílies, en qualsevol de les seves diverses 
realitats, gaudeixin dels mateixos drets i deures. 
 
La distribució de les funcions entre els membres d'una família ja no és tan 
determinada. Per això, hem de tenir un interès especial per la promoció de 
l'accés de les dones a llocs de responsabilitat en el món econòmic, social i 
polític, que permeti la integració laboral plena d'aquestes i la compatibilització 
entre vida familiar i laboral. Cal que els dos membres de la parella arribin a 
assumir el 50% del treball domèstic. Això no és més que adaptar un concepte, 
el de família, a un altre de més important: el de la igualtat entre la dona i 
l'home. 
 
S’ha de protegir la tasca social de la família com a vetlladors i integradors de 
les persones amb dependència. Hem de fer arribar a totes les llars i famílies 
les prestacions econòmiques i/o programes i serveis de qualitat adequats a 
cada situació, per facilitar l’exercici efectiu i primordial del dret individual i social 
a una vida convivencial de qualitat, promovent la solidaritat en i amb la família. 
 
Una nova realitat social és la de les famílies monoparentals, tant si estan al 
càrrec d’un home com d’una dona. Aquestes famílies presenten nous 
problemes, una situació en què no és possible el repartiment de 
responsabilitats, sinó que la resposta es troba fora de la família, a la societat. 
Hem de buscar noves fórmules en política social que ajudin els o les caps de 
família en situació econòmica precària a solucionar els problemes diaris 
comuns que es produeixen a la societat actual: disponibilitat per buscar feina, 
participació en accions formatives... 
 
 

Polítiques de natalitat 
 
El nostre país se situa a la cua d’Europa pel que fa a la natalitat, fet que 
planteja una disminució de la taxa de reemplaçament generacional. La gent 
jove cada cop triga més a organitzar-se la vida fora de la llar dels pares, bé per 
motius d’estudi o per consolidar un lloc de treball, o per la dificultat d’accedir a 
un habitatge; en conseqüència, es plantegen tenir fills més tard o tenir-ne 
menys dels que desitgen. Aquest fet es complica més al nostre país per 
l’elevada taxa d’atur i precarietat en el treball que sobretot afecta els joves. 
 
Per tant, si ens comparem amb la mitjana europea, observem que la manca 
d’ajuts i la desprotecció fiscal incideix de manera important en la natalitat. Cal 
canviar i aprofundir en aquests temes, fer polítiques econòmiques de suport a 
la maternitat i a la paternitat, tant biològica com adoptiva, impulsar les 
excedències laborals remunerades, amb el reconeixement del dret a cotitzar a 
la Seguretat Social durant el temps d’excedència, així com crear 
infraestructures i serveis per atendre els infants. Aquestes serien algunes de 
les mesures amb finalitats clarament natalistes. 
 



 

 

L’educació com a servei públic, la primera prioritat 

 
Els i les socialistes volem un sistema educatiu públic de qualitat, amb una 
xarxa integrada i integradora de totes les escoles finançades amb fons públics 
que garanteixi en l'accés dels i les alumnes la llibertat d’elecció dels pares i la 
igualtat d’oportunitats, i doni compliment a l’obligació de tots els centres 
d’escolaritzar solidàriament els i les alumnes amb majors problemes 
d’aprenentatge per raons socioeconòmiques o pertinença a minories ètniques 
o culturals. 
 
Cal impulsar i garantir noves places escolars públiques necessàries, 
especialment en l’edat de 0 a 3 anys, que garanteixin la igualtat per a tothom 
sense perjudicis geogràfics, socials ni econòmics. 
 
Cal garantir una educació al servei de la formació personal i social, en el 
treball, en el lleure i en la vida cívica dels nostres ciutadans i ciutadanes més 
petits, amb el respecte actiu dels seus drets des de l’escola bressol a la 
universitat. Cal que l’escola els formi en esperit crític i els ajudi a prendre 
consciència i compromís davant els problemes de la societat i del veïnatge a 
tot el món; a formar-se en els valors de l’articulació democràtica i de la 
participació en l’assignació de responsabilitats, de la pau, de la interculturalitat, 
de la paritat del gènere, del respecte a la natura, etc., com a eixos transversals 
de l’educació. 
 
Els ensenyaments artístics (música, teatre, arts plàstiques...) formaran part del 
currículum escolar en les diverses etapes per a una formació harmònica i 
integral dels nens i nenes, adolescents i joves. 
 
El sistema educatiu català ha d’apostar per la seva continuïtat interna. Els 
equips dels centres dels tres nivells de l’educació obligatòria s’han de poder 
coordinar pedagògicament i oferir-se de manera que infants i pares puguin 
percebre’ls com a part d’un veritable servei públic, sense obstacles ni 
contradiccions. 
 
Per construir una nova administració educativa més propera a la ciutadania i en 
compliment dels acords europeus, cal transferir als municipis la gestió de 
l’educació infantil, primària, i opcionalment, secundària, reservant a la 
Generalitat les funcions directives del sistema educatiu, principalment la 
coordinació i avaluació dels nivells de coneixements. 
 
Així mateix, cal assignar com a prioritat pressupostària la inversió educativa, 
per tal d’homologar-la amb la dels països de la Unió Europea, perquè a la 
societat es recuperi el prestigi i el respecte per la professió docent i per les 
escoles, i per tal de garantir les instal·lacions i els recursos dignes, adequats i 
suficients i així eliminar els barracons i instal·lacions provisionals que cobreixen 
la manca de planificació i d’inversió per part de la Generalitat de Catalunya en 
aquests darrers anys. 
 



 

La priorització del treball d’avaluació i reflexió per combatre les desigualtats, les 
exclusions socials i el fracàs escolar passarà per la racionalització del disseny 
de l’Ensenyament Secundari Obligatori, cercant la simplificació de l’ordenació 
acadèmica i impulsant la dotació de mitjans tècnics i professionals que ampliïn 
l’atenció a la diversitat. 
 
Aconseguir una educació especial de qualitat mitjançant la posada en 
funcionament de programes adequats a aquesta finalitat és la millor garantia 
per fer realitat la igualtat d’oportunitats a la nostra societat. 
 
Per donar resposta a les noves exigències de l’educació del segle XXI, cal 
facilitar la formació del professorat de tots els nivells que possibiliti la formació 
personal, social i professional per a la nova tasca que la societat els demanda. 

 

 

La sanitat pública, un pilar bàsic de l’estat de benestar 
 
Garantir la cobertura universal 
 
El finançament públic i la cobertura universal han de ser els trets fonamentals 
del Sistema Nacional de Salut. La defensa d’aquests principis, enfront de les 
propostes basades en la fragmentació i el finançament segons el mercat, ha de 
ser a la base de les propostes polítiques de la política socialista, a favor de 
l’ampliació de la societat del benestar. La consideració de la salut com un dret 
dels ciutadans i ciutadanes i la política de salut com un element de la cohesió 
social són propostes irrenunciables. 
 
Els i les socialistes ens comprometem a augmentar la despesa sanitària 
pública fins a la mitjana de la Unió Europea. 
 
Per tal que la majoria dels ciutadans i ciutadanes considerin el Sistema 
Nacional de Salut com una realitat que s’ha de mantenir i ampliar, s’han 
d’afavorir els aspectes següents: 
  
L’accessibilitat 
  
Que l’accessibilitat de tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu nivell econòmic 
i el seu lloc de residència, amb la desaparició de les desigualtats que 
existeixen actualment, sigui una garantia fonamental per afavorir la cohesió 
social. 
  
La descentralització i la integració 
  
Un sistema sanitari descentralitzat per tal que, per territoris, s’ofereixin de 
manera integrada els diversos recursos preventius, assistencials i 
rehabilitadors que configuren el sistema sanitari. 
 
La coordinació entre les diverses vessants s’ha de contraposar a visions que 
pretenen fer-les incompatibles i enfrontades. 
  



 

La participació dels agents implicats 
  
Que es proposi activament la participació de tots els i les professionals i els 
ciutadans i ciutadanes com a garantia de la qualitat dels serveis que ofereix el 
sistema i de la seva sostenibilitat futura. 
  
L’estat de les autonomies 
  
La gestió efectiva a totes les comunitats autònomes, amb la fi del procés de 
transferències i amb un adequat model de finançament, s’ha de dotar d’un 
Consell Interterritorial de Salut que permeti la cooperació, participació, decisió i 
definició de polítiques de salut. Aquest Consell ha de tenir com a eixos bàsics 
la solidaritat i l’equitat entre individus, grups socials i territoris, i representar així 
l’eina que vertebri un estat de progrés en termes federals. 
 
Prevenció i prestacions de qualitat 
  
L’extensió i ampliació de les prestacions sanitàries amb la incorporació dels 
elements sensibles a les necessitats i demandes socials des de les 
innovacions tecnològiques fins a les medicines alternatives, així com la 
garantia d’un entorn social i d’estils de vida saludables, amb la promoció de 
l’educació en la salut, han de representar la resposta adequada, en clau de 
progrés, al dinamisme de la societat del segle XXI. 
 
Els i les socialistes ens comprometem a implementar els documents de l’OMS 
“Salut XXI”, amb l’objectiu que totes les persones assoleixin plenament el seu 
potencial de salut. 
   
La garantia de la salut com a dret bàsic de les persones s’ha d’acompanyar 
amb polítiques actives de promoció de la salut en els diversos àmbits de la vida 
social (polítiques de planificació familiar i de control de natalitat). Garantir la 
seguretat i la higiene en el treball, la seguretat i la qualitat sanitària en els 
aliments i productes de consum, i la qualitat de l’aigua, de l’aire i del medi 
ambient han de ser les bases que facilitin la concreció d’una política de salut 
pública que encara està pendent al nostre país. 
  
Altres aspectes de la preservació del medi ambient i la conservació dels 
recursos naturals són elements indestriables de la nostra política de salut 
pública, que proposa la combinació d’actuacions en el medi ambient amb 
polítiques eficaces adreçades a l’enfortiment d’hàbits de vida saludables, 
promoció activa de la salut enfront al tabaquisme, la drogoaddicció, 
l’alcoholisme i la manca d’exercici, i l’establiment de sistemes de prevenció de 
malalties infeccioses i accidents laborals, de trànsit i domèstics que sovint 
tenen el seu origen a l’entorn social. 
  
En l’àmbit assistencial s’ha de disposar d’una xarxa integrada de serveis que 
tingui com a element vertebrador i porta d’entrada l’atenció primària. Aquesta 
vertebració no ha de representar un obstacle a la lliure elecció de metge, sinó 
que ha de ser la garantia d’una elecció responsable. 
  



 

L’establiment d’aquesta xarxa única orientada a la ciutadania permet incorporar 
en els mateixos objectius tots els elements de coordinació i col·laboració entre 
els diversos nivells assistencials, facilitant així l’atenció integral per a les 
demandes de la societat més efectiva que la competència que a vegades es 
vol imposar artificialment. Aquesta xarxa ha de permetre que cada vegada més 
persones puguin envellir al seu domicili, com és la seva voluntat. 
 
Els i les socialistes prenem el compromís de tendir cap a l’objectiu d’un llit per 
habitació en les noves construccions hospitalàries i a la millora de les 
condicions de confort i de respecte a la privacitat dels malalts en els hospitals. 
 
D’altra banda, cal que els ciutadans i ciutadanes puguin triar en llibertat el o la 
professional de la salut i puguin gaudir del tipus de teràpia més adient a les 
seves necessitats, des de la popular medicina natural fins a la més 
especialitzada tecnologia punta mèdica, donant sentit al concepte de medicina 
holística, una medicina global, sempre que demostri evidència científica. En 
aquest sentit, regularem les medicines naturals i durem a terme un registre 
oficial de professionals que faciliti una discriminació positiva enfront l’intrusisme 
i la mala praxi en benefici dels ciutadans i ciutadanes. 
 

 

Plenitud per a la gent gran 
 
Hem de prioritzar el benestar de la gent gran. Volem liderar un nou impuls 
col·lectiu de solidaritat amb la gent gran, evitant la seva exclusió i propiciant la 
defensa dels seus drets. Volem reforçar la seva autonomia personal i la seva 
qualitat de vida, garantir la seva integració social i realització personal i que 
puguin viure en plenitud.  
 
Cal garantir el futur a llarg termini del sistema públic de protecció social. 
Aquesta protecció té dos vessants primordials: el de garantir les pensions i la 
seva millora gradual d'acord amb el creixement de la riquesa del país, sense 
retalls, i paral·lelament, també és important que es potenciïn els serveis 
d'atenció domiciliària per tal que les persones grans rebin l'ajut que necessiten i 
puguin continuar vivint a la seva llar i en el seu entorn. Per cobrir els casos en 
què això no sigui possible, cal potenciar la xarxa pública de residències. 
 
A les persones grans amb dependència caldrà facilitar-les-hi l’accés i ampliar 
considerablement la xarxa de recursos sociosanitaris i residencials. Cal 
implantar el dret a les prestacions per dependència dins del sistema de 
Seguretat Social. 
 
Cal dotar-nos dels mitjans sanitaris i socials necessaris per afrontar malalties 
que afecten de manera agressiva tant els pacients com els familiars, com és el 
cas dels afectats per la malaltia d’Alzheimer. 
 
Cal garantir unes pensions dignes. Les pensions mínimes i les de viduïtat han 
de ser equivalents al salari mínim interprofessional, i cal reduir l’actual 
diferència de les pensions dels que es veuen obligats a jubilar-se 
anticipadament respecte dels que es jubilen a l’edat normal. Així mateix, es 



 

tendirà a un sistema de pensions pel qual, en cas de viduïtat, es cobri 
íntegrament la pensió de jubilació de la parella en vida. 
 
Cal posar en pràctica noves experiències d’interrelació entre la gent gran i la 
gent jove, promovent una cultura d’acords per compartir la llar i les despeses. 
 
La tendència creixent de la millora de la salut de la gent gran, així com el seu 
grau cultural ascendent, fa que anem cap a una societat en la qual els més 
grans de 65 anys siguin quasi una majoria i bastant qualificada. Això ens fa 
reflexionar sobre la utilitat d’aquest sector de la població, que pot i vol ocupar 
un lloc en els fòrums de decisió, tenint en compte una experiència que no es 
pot ni s’ha de malbaratar. És feina nostra crear les circumstàncies que facin 

possible que la gent gran s’incorpori a les tasques per a les quals encara 
poden ser d’utilitat.  
 
 

L’esport, promotor de qualitat de vida 
 
L’esport té un clar paper com a valor positiu dins de la societat en què vivim 
que el converteix en un clar exponent d’un fet dinàmic, obert i d’importància 
social que forma part de la vida quotidiana de la majoria dels ciutadans i 
ciutadanes. L’esport ha esdevingut un clar exponent de renovació de valors: 
l’ocupació del temps lliure, la millora de la salut individual i col·lectiva i, entre 
d’altres, l’aportació de valors col·lectius tan necessaris avui dia com la 
interrelació, la tolerància, l’autoestima, la companyonia... Per als i les 
socialistes de Catalunya, l’esport com a pràctica individual i col·lectiva ha 
d’anar directament lligat a la qualitat que actualment reclamen els nostres 
ciutadans i ciutadanes. Per això, renovem el nostre compromís de gestionar 
amb paràmetres d’eficàcia i d’eficiència les polítiques adreçades als 
esportistes. 
 
El món de l’esport a Catalunya requereix el suport per poder continuar 
vertebrant la societat diàriament, i ha de disposar dels recursos perquè les 
diferents administracions puguin dur a terme polítiques públiques tan 
imprescindibles com la promoció esportiva, el foment de la igualtat de sexes, la 
promoció de l’esport com a instrument de salut, la potenciació de l’aspecte 
educatiu de l’activitat fisicoesportiva a l’edat escolar, la garantia de l’accés a 
totes les persones que vulguin fer pràctica esportiva, la incorporació de 
mesures que facilitin el finançament públic i privat de l’esport i la integració de 
tots els agents esportius en el repte de generar ofertes de qualitat per a la 
població. 
 
Cal dotar els municipis d’instal·lacions esportives i d’altres recursos (humans o 
materials), valorant les mancances que actualment hi tenen, així com els 
diferents tipus d’esport segons la realitat social del municipi. També s’ha de fer 
un esforç en el manteniment de les instal·lacions, com una aposta de futur 
perquè es mantinguin en bon estat. 
 
 



 

Un sistema integral de seguretat pública 
 

Cal un sistema de seguretat pública integral que aplegui i organitzi totes les 
accions territorials i funcionals. Per això proposem l’elaboració d’una llei de 
seguretat integral que fixi les responsabilitats de govern de les diverses 
administracions i que englobi els serveis de policia, protecció civil, bombers i 
seguretat privada en els seus respectius àmbits competencials. 
 

 
5.4. VERS UN PROGRÉS GLOBAL DE LA HUMANITAT 
 
La profunda interdependència que comporta la globalització ens condueix des 
del PSC, més que mai, a la necessitat de projectar la nostra acció política des 
d'una òptica que contempli els diversos nivells i àmbits en què es configuren 
les noves dinàmiques socials. Efectivament, es fa del tot necessari cercar una 
relació estreta entre la dimensió local de la nostra acció i del nostre projecte, i 
la dimensió global. Mai no podrem incidir, des d'una perspectiva democràtica, 
en els actuals desafiaments que ens presenta la mundialització sense una 
decidida acció arrelada en el territori, des de la proximitat, amb la màxima 
participació possible de tota la ciutadania. Aquest és el gran desafiament dels 
pròxims anys: cercar la millor mediació entre allò local i allò global. 
 

No podem, però, passar per alt que entre allò local i allò global hi ha uns 
intersticis intermedis en els quals ens toca definir quina és la política que 
volem. Aquests són l’àmbit de la Mediterrània, el fenomen migratori i la 
cooperació solidària vers els països en vies de desenvolupament. 

 

 
5.4.1. Vers una Europa pròxima i integrada  
 

Europa, el nostre horitzó 
 

Podem aportar, com ja hem començat a fer, la nostra experiència de realitat 
política que combina una identitat i una voluntat política fortes, amb la inserció 
en uns projectes supranacionals: l'espanyol i l'europeu. Podem recolzar amb 
força la nostra visió d'Europa, fent servir per a això tots els mecanismes al 
nostre abast. L'Europa ampliada, de la cohesió interna i la solidaritat externa, 
amb institucions fortes, responsables, més democràtiques, amb un Parlament 
Europeu amb major capacitat legislativa i de control sobre els organismes 
executius de la UE. 
 

Volem una Unió Europea que vagi més enllà de l'euro 
 

Cal deixar de considerar l'euro com un objectiu autònom de la construcció 
europea. Cal adoptar disposicions aplicables i efectives perquè la seva gestió 
es posi al servei de l'ocupació i del progrés social, i perquè les polítiques 
econòmiques, monetàries i pressupostàries corresponents no sols es coordinin 
de forma correcta, sinó que donin lloc a l'elaboració de polítiques comunes, 
gràcies a l'existència d'un poder executiu comú sota control democràtic. No 
podrà adquirir-se una autèntica estabilitat monetària sense mecanismes de 



 

solidaritat entre regions i dins la societat, en el marc d'una unió política 
democràtica. 
 

Una Europa social i cívica 
 

Cal crear un espai de confiança social i cívica, afirmant de forma clara les 
bases del contracte social europeu sobre el qual es fonamenta tota comunitat 
política. L'actual elaboració de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
Europea s'orienta en aquest sentit. Les polítiques socials no poden ser 
instruments al servei del mercat. Amb la finalitat de garantir la seva aplicació 
efectiva i evitar les pràctiques de "dumping" social i fiscal, aquests drets han de 
remetre a procediments que es tradueixin no només en mesures legislatives, 
sinó en normes socials mínimes, en responsabilitats públiques i socials, tot 
plegat sota control jurisdiccional. 
 
Hem de treballar per una redefinició en profunditat dels nostres models 
econòmics i socials, que han de poder afrontar la competència internacional i 
afermar alhora l'accés de tothom a una activitat remunerada adequadament, a 
uns ingressos decents i a una protecció social elevada. Reduir les desigualtats 
i lluitar contra els nous mecanismes d'exclusió que tendeix a crear la societat 
postindustrial requereix un important treball col·lectiu per fer emergir noves 
regulacions al servei d'un nou desenvolupament. 
 

La UE s'ha de constituir en motor de transformació del model social en el món, 
proposant-se superar el desenvolupament estrictament econòmic per un 
desenvolupament que ho sigui també en els aspectes socials, redistributiu, en 
el qual els objectius de cohesió i justícia social tinguin un pes equitatiu. D'ací 
que cal recuperar la iniciativa de la política perquè no es trobi, com en 
l'actualitat, mediatitzada per l'evolució de les tecnologies i les decisions 
econòmiques, sols preocupades per la competitivitat i la màxima remuneració 
dels capitals. Un poder fort a Europa ho ha de poder fer. 
 

Una Europa per al demà 
 
L’ampliació prevista de la Unió augmentarà encara més la seva heterogeneïtat: 
grans i petits Estats, cultures i llengües diverses, diferents nivells de 
desenvolupament, amb una forma variable de relació amb la resta del món. 
Tant la moneda única com l'extensió geogràfica de la Unió plantegen amb 
força la qüestió de la creació d'un marc polític i institucional capaç de garantir 
l'existència d'aquest conjunt, la seva coherència i la seva capacitat per 
desenvolupar les seves responsabilitats en la comunitat internacional. Abordar 
aquesta qüestió amb un mètode democràtic i polític a una escala territorial tan 
gran constitueix a la vegada un esdeveniment sense precedents i una tasca 
complexa. És necessari preparar-se per a això des d'ara, amb la finalitat 
d'establir un marc i un objectiu abans que es produeixi la primera ampliació. 
 
Sigui quina sigui l'arquitectura que s'esculli per al futur conjunt europeu, és a 
hores d'ara inajornable la qüestió de la reforma de l'organització dels poders i 
competències a l'interior de les institucions de la Unió. Per assolir el nivell 
d'integració política que permeti, de forma democràtica, realitzar amb eficàcia 



 

els importants projectes en curs, Europa ha de deixar de ser un "objecte polític 
no identificat" i fer explícit el model polític que desitja donar-se a llarg termini, i 
de forma més urgent, precisar el contingut de la propera revisió dels Tractats 
que fa necessària la perspectiva de l'ampliació.  
 
Al nostre parer, la UE no podrà realitzar els ambiciosos objectius que s'ha fixat 
per als propers anys (moneda única, ampliació, espai judicial integrat, cohesió 
social, i política exterior i de seguretat comuna) ni posar-los al servei dels seus 
objectius de pau, desenvolupament social i ocupació, si no és capaç, en el 
marc d'un debat democràtic, de fer front al seu dèficit d'integració política, 
deixar de mantenir la ficció d'una cooperació insuficient entre Estats-nació 
independents i recórrer a la participació dels ciutadans i ciutadanes i els agents 
socials. La Unió Europea ha de plantejar-se institucions d'inspiració federal que 
li permetin realitzar els seus objectius de forma democràtica, transparent, i amb 
eficàcia. 
 

La Mediterrània, espai de cohesió i entesa 

 
L'àmbit comprès per la Mediterrània, assentament d'antics pobles, es troba en 
una evolució les característiques de la qual són el creixent increment 
demogràfic en els pobles del Sud, la intercomunicació permanent entre Nord i 
Sud, les remarcables desigualtats en l'evolució econòmica, i els espais de 
confrontació i a la vegada de relació entre tradició i modernitat, amb tensions i 
conflictes oberts i persistents, especialment en el Pròxim Orient. Cal que els i 
les socialistes catalans tinguem com a prioritat mantenir i aprofundir els 
corrents de diàleg ja iniciats per tal de cercar solucions satisfactòries en aquest 
espai, conjuntament amb els i les socialistes de tots els països de la riba 
mediterrània i amb tots els pobles del Sud d'Europa, per aplicar solucions 
inspirades pels pobles del Sud, a fi que la tensió pugui disminuir i desembocar 
en una cooperació positiva. El nostre mar no és ni ha de ser frontera, sinó 
àmbit de relació positiva i consensuada per fer front als problemes presents i 
superar els potencialment urgents.  
 

L'aportació del socialisme català 
 

La integració europea s'ha realitzat històricament amb poca participació dels 
ciutadans i ciutadanes. La plena aplicació del principi de subsidiarietat i la 
correcció de les situacions de dèficit democràtic han de servir per aconseguir 
una major identificació de la ciutadania amb les institucions europees i les 
seves polítiques. L'Europa de la subsidiarietat farà que Catalunya trobi un lloc 
on se senti còmoda i pugui desenvolupar-se plenament, tot contribuint al 
progrés comú. Els i les socialistes catalans, que som el Nord d'Espanya però el 
Sud d'Europa, hem d'actuar com a agents del reequilibri entre nord i sud; hem 
de vetllar per una extensió de la Unió que vagi de la mà de l'extensió dels seus 
drets i garanties, de la cohesió territorial i social. 
 
El socialisme català pot aportar la seva experiència per acostar el socialisme 
espanyol cap a aquest terreny nou, tot acostant Espanya al gran debat sobre 
territori i distribució dels poders que es desenvolupa a Europa. És un debat els 
termes del qual superen les oposicions tradicionals i que fa de la proximitat i 



 

del reconeixement de la importància de les identitats -no només de la nostra, 
sinó de la de tothom- elements polítics de primer ordre. Un dels nostres 
objectius fonamentals ha de ser el de construir un discurs on tot això -la nostra 
experiència, el nostre aprenentatge, la nostra visió particular però que pensa 
també en els altres- tingui un lloc, i sigui reconegut com un socialisme 
modernitzador i útil. 
 
 

5.4.2. Cooperació i solidaritat 
  

La cooperació internacional per al desenvolupament: eina de 

transformació i corresponsabilitat 
  
La cooperació internacional per al desenvolupament ha de considerar-se un 
instrument per afavorir l’objectiu d’eradicar la pobresa i promoure la 
democràcia participativa, abonant un canvi estructural en les relacions 
internacionals que determini un reequilibri de les relacions Nord-Sud per fer-les 
més justes, equitatives i solidàries, avançant en la cohesió i en la perspectiva 
d’un món cada cop més integrat. 
  
La cooperació ha d’analitzar correctament la realitat, requisit imprescindible per 
canviar-la, així com els instruments que empra. El fenomen cabdal és el de la 
globalització, entesa com la intensificació de tot tipus de relacions i intercanvis 
transfronterers, sota l’imperi de la desregulació i del mercat. És un fet d'abast 
mundial que afecta de forma diversa, en les seves dimensions econòmiques i 
socials, les diferents àrees del planeta, contribuint a extremar els desequilibris 
ja existents. És en aquest context que cal que ens qüestionem molt 
seriosament també la nostra solidaritat: no és més solidaritat allò que combatrà 
les diferències, sinó més justícia. No podem acontentar-nos, com fem, amb 
apedaçar i reconstruir els efectes de la pobresa. Ja no n’hi ha prou amb 
socórrer les víctimes, no quan un terç de la humanitat viu per sota del llindar de 
la pobresa i només el 20 per cent de la població mundial acapara el 80 per cent 
de la riquesa del món, no sols en termes econòmics i financers, sinó també en 
relació a l’accés a la salut, l’alimentació, l’aigua, l’educació, i sobretot a un 
sistema democràtic de convivència que garanteixi a les persones la llibertat, la 
dignitat i la capacitat de prendre decisions. 
  
La lluita contra la pobresa extrema, que és la lluita pel desenvolupament humà 
en el sentit abans indicat, és l’objectiu prioritari en els propers anys i pot ser 
eradicada en un termini relativament curt de temps si s’hi apliquen els mitjans 
adients. Hi ha una diferència d’intensitat, d’urgència i d’instruments entre allò 
que la societat conscienciada ha reclamat a Seattle i a Washington i allò que 
proposa el Banc Mundial, però hi ha també en el fons un plantejament comú; 
cal una veritable voluntat transformadora i actuar sobre les causes tant o més 
que sobre els efectes. Això es tradueix bàsicament en posar l’accent de les 
polítiques de lluita contra la pobresa en aspectes ben diferents de la simple 
transferència de recursos: passa pel bon govern (la governabilitat), és a dir, 
l’extensió i enfortiment de la capacitat institucional, dels sistemes democràtics, 
única garantia per al desenvolupament humà, i la sostenibilitat d’aquest 
desenvolupament a escala nacional, cosa que en última instància significa que 



 

cada persona participa en, i té un cert control sobre les decisions que l’afecten. 
En aquest sentit poden ser cabdals la cooperació descentralitzada i directa que 
els Ajuntaments i altres ens locals, en una acció de col·laboració amb els seus 
homòlegs, poden dur a terme per tal de reforçar el municipalisme democràtic i 
les estructures de desenvolupament dels ens locals i de participació ciutadana. 
  
Passa també per un cert traspàs de poder als pobles en l’escala internacional, 
és a dir, per donar-los veu i reconèixer la seva capacitat per ser mestres del 
seu destí, establir mesures concretes per millorar la capacitat de negociació, de 
presa de decisions i participació dels països pobres en l’estructura de govern 
mundial, tant polític com econòmic, i mesures per garantir la transparència de 
les decisions, la representativitat i control de les estructures econòmiques claus 
en aquests processos com ara l’FMI, la OMC, el Banc Mundial... 
 
La política de cooperació i solidaritat internacional no pot ser només ni 
bàsicament un acte de voluntarisme civil. Ha de ser principalment una obligació 
ètica i política dels Estats, de les Comunitats Autònomes i dels Ajuntaments, 
als quals hem d’estimular perquè incrementin substancialment les seves 
polítiques d’inversió de recursos destinats a la cooperació per al 
desenvolupament.  
 
La cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional han de ser 
uns dels factors característics de l’acció política del Partit, i per això el PSC ha 
de ser especialment solidari amb totes aquelles persones i col·lectius que 
lluiten a favor de la democràcia i per la llibertat. 
  

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) 
  
Des de principis dels anys noranta s’observen canvis importants en l’Ajuda 
Oficial al Desenvolupament que es concreten en una reducció generalitzada de 
l’AOD per part  
dels països donants que baixa per sota del 0,24 per cent del PIB, quan al 1975 
era del 0,35 per cent, cosa que també s’observa a Espanya especialment a 
partir del 1996, en una reconsideració de les prioritats, dels sectors i dels 
països receptors. S’ha produït l’aparició de nous països receptors, no 
necessàriament els més empobrits, determinats per interessos estratègics o 
comercials dels països donants, fet que acaba convertint l’ajut més en un 
instrument de la política exterior d’aquests països que en altra cosa, sense 
contribuir a la resolució dels problemes estructurals dels països del Sud.  
  
La nova concepció de l’Ajut Oficial al Desenvolupament ha de vincular de 
forma indestriable cooperació, democràcia, drets humans i desenvolupament, 
l’obertura dels mercats i l’eliminació de traves proteccionistes, i posar l’èmfasi 
en els recursos humans, la capacitat institucional i la governabilitat, orientant 
l’AOD amb una coherència d’objectius i de països destinataris, incrementant 
les aportacions i vetllant pel compliment del “principi 20/20” adoptat en la 
declaració de Copenhaguen.  
 

El deute extern 
  



 

El deute extern dels països del Sud té una gran transcendència. Per als més 
de 40 països menys avançats (la categoria de països més empobrits i 
vulnerables segons les dades de Nacions Unides, amb menys de 675 dòlars 
per càpita de renda anual) el deute extern equival a uns dos mil miliards de 
dòlars. El pagament dels interessos o servei del deute drena progressivament 
l'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD), bilateralment i multilateral: una quarta 
part de l'ajut bilateral es dedica a pagar el servei del deute a les institucions 
multilaterals.  
  
Per tant l'AOD es desvia de la seva finalitat originària: pal·liar la pobresa i 
fomentar el desenvolupament humà i social. La realitat del deute fa que molts 
països del Sud només puguin pagar el servei d'aquest endeutament si la 
comunitat de països donants posa els mitjans per fer-ho. 
  
El deute extern esdevé una pesada càrrega que endarrereix les possibilitats de 
desenvolupament dels països endeutats. La represa del moviment favorable a 
la cancel·lació del deute extern s’explica en el context de la globalització i de la 
disminució de l’AOD. És de justícia, i no un acte magnànim, procedir a 
cancel·lar el deute extern, però també és absolutament indispensable vincular-
ho a la reconversió en programes de desenvolupament. Pel que fa a Espanya, 
l’exigència és relaciona amb la necessitat de transparència, i per tant, amb la 
necessitat de criteris i compromisos explícits amb els deutors i de temporalitat, 
sobre tot amb la reducció i subjecció dels crèdits concessionals (FAD) als 
criteris del CAD i de sostenibilitat del deute.  
  
En els darrers mesos la societat civil ha reclamat amb insistència la condonació 
del deute extern dels països en vies de desenvolupament i la destinació 
d’aquests recursos a polítiques socials en benefici de les seves poblacions. Cal 
però explicar tot l’abast d’aquestes mesures i allò que exigeixen de nosaltres. 
El PSC i l’esquerra en general ha de ser capdavanter en aquesta lluita i ha 
d’exigir per tots els mitjans al seu abast el compliment d’aquesta important 
mesura per part del govern d’Espanya, el govern de la Generalitat, les 
institucions públiques així com també l’empresa privada, vetllant perquè amb la 
seva execució s’afavoreixin les vies democràtiques i el respecte als drets 
humans,  
ja que el desenvolupament econòmic i humà de les societats només és 
possible sobre la base de sistemes polítics que respectin els principis 
democràtics i els drets humans, en  
especial els d’aquells que són més vulnerables i estan més desprotegits. 
 

Agents del desenvolupament 
  
El profund procés de transformació que implica el desenvolupament entès com 
a instrument de llibertat, seguretat, dignitat i prosperitat per a tota persona i 
poble, com a instrument per a unes relacions més justes i igualitàries, requereix 
la participació necessària d’una varietat d’actors: les institucions internacionals, 
els governs, els municipis, les organitzacions no governamentals, les 
empreses, els ciutadans i ciutadanes... en un compromís d’estricta 
corresponsabilitat amb les contraparts, de coordinació mútua i de 
transparència. 



 

 
Les ONG no són un fet únic sinó que responen a mecanismes de participació, 
no molt extensos, que corresponen a la mateixa varietat de ideologies que hi 
ha a la societat. El nostre paper és col·laborar amb aquelles que propicien 
canvis socials en els països en desenvolupament, en contraposició amb 
aquelles altres que afavoreixen les polítiques liberals per la via de substituir el 
paper social de l'estat. La nostra col·laboració amb les ONG ha d’ajudar a 
potenciar les instàncies democràtiques en els països receptors. 
 
Des del PSC optem per un model de cooperació basat en una societat civil 
conscienciada i formada, i per tant, no indiferent respecte al moviment solidari 
amb els països en vies de desenvolupament, una cooperació plantejada des 
de la corresponsabilitat amb el Sud i amb voluntat transformadora que doni 
prioritat a la participació i implicació normalitzada dels ciutadans i ciutadanes, 
les ONG i les institucions públiques en el desenvolupament humà, en la 
governabilitat i en la sostenibilitat. 
 

La cooperació descentralitzada 
  
L’AOD descentralitzada, és a dir, la gestionada des de les administracions de 
Catalunya, constitueix al voltant del 7 per cent de l’aportació catalana a l’AOD 
de tot Espanya. Dels aproximadament 2.200 milions gestionats des de 
Catalunya, més de dues cinquenes parts provenen de les administracions 
locals. L’Administració local ha sabut recollir la voluntat de participació solidària 
expressada per la societat civil, i ella mateixa s’hi ha involucrat amb 
entusiasme. Caldria però, per tal d’optimitzar esforços i garantir una major 
eficàcia de l’ajuda oficial, orientar aquesta cooperació descentralitzada vers 
una major coordinació i complementarietat entre les accions de cooperació 
dels ens locals, posant l’èmfasi, en la dimensió externa, en programes de 
governabilitat, i en la dimensió interna, en els d’educació per al 
desenvolupament. 
 
Els i les socialistes pensem que l’assumpció real –amb la dotació 
pressupostària necessària- per part dels ens locals de competències en l’àmbit 
de la cooperació es reflecteix en una millora dels objectius perseguits i en una 
actuació preventiva i no exclusivament correctiva. 
 
Som conscients que la tasca que poden desenvolupar els ens locals estimula 
la democratització de les societats que cooperen a través de la participació, i 
reforça la consciència solidària del conjunt de la ciutadania. 
 
En aquests últims anys, les institucions locals han apostat per una 
infraestructura politicoeconòmica de la cooperació internacional. D’una banda, 
han creat regidories que es responsabilitzen de l’execució dels programes de 
cooperació, i d’una altra banda, les han dotat amb una partida pressupostària 
per a la cooperació internacional. Per això hem de reconèixer la cooperació 
descentralitzada com la via més eficaç per aprofundir en un desenvolupament 
participatiu, tant des del punt de vista social com polític i econòmic, de caràcter 
bidireccional. 
 



 

La cooperació internacional ha de fer-se efectiva en tots els àmbits del poder 
institucional. Les i els socialistes tenim el compromís, des del progressisme 
ideològic, d’influir en totes aquelles institucions en les que estem representats. 
L’aportació com a mínim del 0,7 per cent del pressupost de les diferents 
institucions ha de ser un del fonaments irrenunciables de la nostra política 
institucional. 
 
Cal que les institucions privades, que per imperatiu legal destinen una part dels 
seus beneficis a actuacions socials, incloguin la cooperació per al 
desenvolupament amb els mateixos criteris de les institucions públiques.  
 

Defensa dels drets humans i llibertats fonamentals 
 
Globalització vol dir macroeconomia, interdependència, transfronterització, etc., 
però també globalització dels drets dels habitants del planeta. 
 
És necessari que des de la vella, pròspera i cada vegada més mestissa Europa 
revisem els nostres drets més bàsics perquè cap sector o minoria quedi exclòs 
dintre del nostre propi continent. 
 
També és un moment oportú perquè des de posicions d'esquerres reclamem 
als organismes internacionals, als poders estatals, autonòmics i locals que en 
la seva pràctica política garanteixin sense concessions la Declaració Universal 
dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, Sindicals i Laborals, el 
Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals, la Carta Social Europea i la resta d'instruments internacionals de 
protecció dels drets humans. 
 
El principi de jurisdicció universal s’ha demostrat efectiu en els últims dos anys 
com a garantia dels drets humans i en la persecució dels criminals 
internacionals. Tanmateix, el ple desenvolupament del Tribunal Penal 
Internacional completaria el sistema de garanties dels drets fonamentals.  
 
El desenvolupament econòmic i humà de les societats només és possible 
sobre la base de sistemes polítics que respectin els principis democràtics i tots 
els drets humans, en especial els de les persones més vulnerables i 
desprotegides. En aquest sentit, cal recordar que els col·lectius de treballadors 
i treballadores immigrants constitueixen, segons les Nacions Unides, un dels 
grups més vulnerables pel que fa al respecte dels drets humans. 
 
Per això el PSC ha de ser especialment solidari amb tots aquells i aquelles, 
persones i col·lectius, que lluiten a favor de la democràcia i de la llibertat. 
 
Cal no obviar la importància del comerç armamentista en parlar de la violació 
dels drets humans en molts indrets del món. No només per la despesa que 
suposa en els pressupostos d’aquests països en detriment d’altres necessitats 
bàsiques, sinó com a eina, tant per part de governs com de grups paramilitars, 
destinada a la violació d’aquests drets fonamentals. 
 



 

 
5.4.3. Capitalisme informacional, societat de la informació i globalització 
 

El capitalisme informacional globalitari 

 
El capitalisme informacional, recolzat en els mercats financers i els oligopolis 
globalitaris, se serveix del fenomen de la globalització per tal de legitimar un 
fonamentalisme neoliberal que es pot traduir, de manera simplificada, amb les 
paraules: “Tot el poder als mercats!” o amb les manifestacions del responsable 
del Bundesbank a Davos: “la política s’ha de sotmetre a l’economia, i els 
polítics ho han d’assumir”. 
 
Dos factors en són l’origen: 

 La reorganització del capitalisme internacional subsegüent a la crisi del 
petroli dels anys setanta, que va impulsar una forta concentració de 
poder a escala mundial (reforçada després per l‘entrada de I’URSS i els 
països de l‘Europa Oriental dins l'òrbita capitalista) i que va imposar la 
ideologia neoliberal com a doctrina imperant a costa del que fos, 
mercats monopolistes, menys despesa social. 

 La revolució de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions, 
que ha fet tècnicament possible l’impuls dels nous oligopolis globalitaris 
mundials. Al mateix temps, aquesta revolució informacional produïa forts 
desplaçaments de les bases econòmiques, donant el poder als mercats 
financers i als nous sectors emergents de la convergència entre la 
informació i la comunicació. 

 
Una de les conseqüències més importants de la combinació d’aquests dos 
factors ha estat la globalització dels mercats, sobretot (però no solament) els 
financers, que a més de la financiarització de l’economia internacional han 
reforçat les tendències a la concentració oligopolística a escala mundial. 
 

Responsabilitat dels governs des d’una perspectiva socialista 
 
Enfront d’aquests fenòmens accelerats, l’esquerra s’ha trobat dividida i 
desorientada entre la necessitat de reconèixer les potencialitats positives de la 
revolució informacional i la de denunciar les seves conseqüències socials 
negatives, a nivell nacional o global, sense posar en perill el progrés que 
aquella representa. I en la pràctica política, els governs liderats per forces 
socialistes o progressistes no han sabut conjuminar aquelles dues necessitats, 
supeditant massa sovint els seus criteris a les suposades exigències de la nova 
economia, que no es tradueixen, en definitiva, en les circumstàncies actuals, 
sinó en els interessos dels nous amos del món, aquells que controlen els 
mercats financers internacionals i els oligopolis globalitaris de la informació i la 
comunicació. 
 
Això ha produït unes catàstrofes socials totalment inadmissibles. Testimonis: 
en primer lloc, els països escanyats per les rígides exigències dels organismes 
internacionals, financers i de crèdit, per la impossibilitat de fer front al galopant 
deute extern, i per la supeditació del comerç internacional a la creixent 
financiarització dels mercats, sotmesos a una forta especulació i a 



 

subsegüents i repetides crisis. En segon lloc, i no el darrer, apuntem, a nivell 
nacional, la precarització creixent del treball, i també la marginació i eventual 
exclusió de grups socials importants, incapaços d’adaptar-se a les exigències 
de l’economia informacional amb la rapidesa necessària. 
 
Això sense parlar de les amenaces a la llibertat, de caràcter cultural i polític, 
com a conseqüència de la convergència oligopolística a nivell mundial (i 
nacional) dels mitjans de comunicació, la informàtica, les telecomunicacions i 
l’audiovisual. 
 
Des d’una perspectiva socialista, hem de denunciar aquella actitud política i 
reivindicar la responsabilitat indefugible dels governs, com a garants que han 
de ser del benestar i de la llibertat dels seus ciutadans i ciutadanes, i també 
com a corresponsables respecte de l’habitabilitat del món i de la humanitat 
sencera. 
 

Principis d’acció del PSC 

 
En conseqüència el PSC, en aquest moment històric, proclama els següents 
principis d’acció: 
 

1. Les forces de progrés han de liderar el procés cap a la societat de la 

informació 
El PSC, tot reconeixent la inevitabilitat històrica de la revolució informacional, 
es proposa fer que les enormes potencialitats que les tecnologies de la 
informació i les comunicacions porten en el seu si serveixin perquè tots els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya realitzin plenament les seves capacitats 
humanes. 
Aquest objectiu es pot traduir en fer de Catalunya un país capdavanter a la 
societat de la informació a través, d’una banda, de l’ensenyament i de 
l’aplicació de les noves tecnologies per a la salut i el benestar dels ciutadans i 
ciutadanes, i de l’altra, de l’aprofitament dels grans augments de productivitat 
que se’n deriven per a la millora de les condicions de treball, al mateix temps 
que per a la major disponibilitat de temps lliure per al lleure, la formació 
permanent i l’enriquiment cultural. 
En el context de la forta competència existent entre les empreses en els 
mercats globals, només el lideratge del procés cap a la societat de la 
informació per part de les forces de progrés pot garantir la compatibilitat entre 
una economia innovadora i competitiva i una societat cohesionada i solidària, 
sota l’impuls i la regulació dels poders públics, i al si de la Unió Europea. 
 

2. Supeditació de l'economia a la política 
Ja hem al·ludit la responsabilitat dels governs com a garants del benestar i la 
llibertat dels ciutadans i ciutadanes. És la consciència d’aquestes 
responsabilitats, juntament amb la constatació dels desastres i les injustícies 
que es deriven de deixar als mercats sense control, la que legitima els poders 
públics per proclamar la supeditació de l‘economia als interessos generals del 
seu poble i del món. Així doncs, és necessària la supeditació de l’economia a 
la política, però emfatitzant que no qualsevol política, sinó, en primer lloc, una 
política progressista i democràtica, és a dir, la que busca el benestar del 



 

conjunt dels ciutadans i ciutadanes com a nord i guia de les seves decisions; i 
en segon lloc, una política socialista que ha après les lliçons del passat, i que 
està disposada a respectar el principi de subsidiarietat respecte de la iniciativa 
privada i, per tant, a regular els mercats en la mesura estrictament necessària, 
tot impulsant a la vegada les mesures que calgui per garantir la llibertat i 
promoure la solidaritat i la cohesió social. 
D’altra banda, sota els mateixos principis, la corresponsabilitat respecte de 
l’economia mundial legitima els governs per enfrontar-se al nous poders 
oligopolístics i anar cap a una nova regulació de l’economia i els mercats 
financers supranacionals, tant per evitar les conseqüències negatives de la 
globalització per a l’economia mateixa, com per establir les relacions 
internacionals sobre bases justes i solidàries. 



 

 

6. EL PSC, UN PARTIT PER A LA CATALUNYA DEL SEGLE XXI 
PONÈNCIA D’ORGANITZACIÓ 
 

 
6.1. DEMOCRÀCIA I PARTITS POLÍTICS EN EL CANVI DE SEGLE 
 
Els partits polítics són relativament joves i els seus orígens van units al 
desenvolupament de la democràcia, és a dir, a l’extensió del sufragi popular i a 
les prerrogatives parlamentàries. 
 
Els partits polítics són l’instrument fonamental per a la participació política dels 
ciutadans i les ciutadanes. I compleixen quatre funcions bàsiques que els 
caracteritzen: definir objectius ideològics i programàtics; articular i agregar 
interessos socials; mobilitzar i socialitzar els ciutadans i les ciutadanes en el 
sistema no tan sols en ocasió de les eleccions; i seleccionar i formar 
polítics/polítiques i constituir governs. 
 
Els partits se situen a la societat com a intermediaris del sistema polític i com a 
element de connexió bàsica en diferents segments. En primer lloc, com a 
articuladors de les demandes socials que la pròpia societat genera cap al 
sistema polític. El partit agrega i integra aquestes demandes socials d’acord 
amb els seus principis ideològics per convertir-les en propostes polítiques. En 
segon lloc, la intermediació es realitza també en el sentit invers, és a dir, 
informant la societat de les propostes que durà a terme en aquells àmbits 
d’actuació que li són propis i iniciant així una funció educadora i explicativa 
adequada per tal d’obtenir el suport necessari per dur-les a terme. En tercer 
lloc, els partits polítics desenvolupen la funció de donar resposta general als 
problemes que es plantegen des d’un vessant transversal i global i no només 
sectorialitzat. 
 
Els partits polítics volen arribar, a través de programes democràtics 
fonamentats en els seus principis ideològics, a formar govern. La paradoxa que 
ens plantegem en aquest canvi de segle rau en el fet que la societat, que ha 
disposat dels màxims controls possibles per dominar els possibles abusos del 
poder polític, cada dia té més dificultats per arbitrar mecanismes de protecció 
de la democràcia enfront d’altres poders que, sense cap control democràtic, 
operen i exerceixen una influència, com ara el poder mediàtic, el financer, etc. 
Per a nosaltres, la qüestió és com tipificar allò que s’entén per poder no 
democràtic, i no caure en l’error de menystenir autors/autores i agents socials 
que són bàsics per al funcionament de la societat civil. 
 
Per altra banda, cal assenyalar que s’està produint una certa fractura entre 
l’activitat dels partits centrada en els valors ideològics tradicionals i els 
problemes i interrogants de la societat actual, als quals no s’estan donant 
respostes satisfactòries. 
 
La visualització d’aquest allunyament es fa evident quan la societat mira cap 
als partits i els reclama transparència i democràcia interna, debat d’idees, 



 

diàleg, i en canvi, interpreta la pugna dels líders com una lluita aferrissada per 
quotes de poder intern i extern, però sense cap aportació programàtica i 
ideològica. En aquest sentit, la massmediatització de la societat ha comportat 
missatges polítics simplistes que han afavorit que la política esdevingui un 
referent negatiu, en ser aquestes simplificacions incapaces d’ajudar a entendre 
conceptes complexos. 
 
Així, assistim al pas del partit de masses de principi de segle cap al partit-
maquinària electoral. Davant uns partits conservadors que no necessiten el 
consens de la ciutadania per donar a conèixer les seves idees –tenen el poder 
econòmic i mediàtic–, els partits d’esquerra no han trobat una resposta 
adequada a aquest nou escenari, on l’expansió de les seves idees i projectes 
necessita la utilització massiva de recursos humans. 
 
Un altre fenomen que ha condicionat el comportament dels partits polítics en 
els darrers anys ha estat la seva excessiva dependència “demoscòpica”. 
Aquesta tendència no ha estat exclusiva de les forces de centre i de dreta. 
Massa vegades els partits d’esquerres han elaborat programes electorals i han 
executat polítiques en funció dels interessos i opinions conjunturals de la 
ciutadania obtinguts a cop de sondeig, desdibuixant així la legitimitat –
ideològica i política– dels partits de proposar a la societat mesures valentes 
que l’electorat haurà de ratificar o no amb el seu vot. 
 
Si la política es converteix en espectacle produirà espectadors i espectadores 
passius i no ciutadans i ciutadanes actius. Els i les socialistes no estem 
disposats a permetre que la política es converteixi en un híbrid que afavoreixi 
els missatges populistes sense contingut. Conjugar els valors tradicionals de 
l’esquerra democràtica –llibertat, igualtat, justícia social i solidaritat–, amb 
respostes concretes als reptes que tenim plantejats en aquest tombant de 
segle ha estat i és la diferència entre una opció de progrés i les opcions 
conservadores. Enfront de la política espectacle, proposem els valors 
demòcrates, educatius i ètics. 
 

 
6.2. LA RENOVACIÓ DEL PSC: BALANÇ I NOUS REPTES 
 
Des que el 1977 es va recuperar la democràcia, han passat 23 anys en els 
quals els partits han deixat de ser uns nuclis minoritaris que actuaven en la 
clandestinitat per esdevenir unes organitzacions que actuen en la legalitat i 
tenen la responsabilitat de governar les institucions. Simultàniament, aquests 
anys han estat els de la tercera revolució industrial (l'electrònica, la robòtica, la 
informàtica, etc.) i, en el món de les idees, els de l’eclosió del feminisme, la 
caiguda del mur de Berlín, la revifalla dels nacionalismes, etc. Aquests canvis 
radicals ens obliguen, si més no, a fer una reflexió sobre la repercussió dels 
esdeveniments d’aquests anys al si dels partits, i fer-ho amb coratge, amb 
esperit autocrític i amb decisió per millorar el nostre partit, perquè aquest és 
l’instrument fonamental que tenim per actuar en política i des d’aquí millorar la 
societat. 
 



 

Certament, en el decurs d'aquests anys, s'han produït esdeveniments que han 
deteriorat la percepció dels partits per part de la ciutadania, però cal tenir clar 
que avui els partits són totalment necessaris per al funcionament de la 
democràcia. Perquè és possible l’existència de partits sense democràcia, però 
no és viable una societat democràtica i moderna sense un sistema plural de 
partits. I perquè desprestigiar la política en general, i els partits en particular, 
serveix objectivament els interessos de la dreta. A més, fomentant l’abstenció, 
es deteriora la qualitat de la democràcia. 
 
El PSC, davant aquest canvi i aquestes noves realitats, va iniciar un camí que 
avui és irreversible: el camí de la renovació del Partit. Una renovació que s’està 
desenvolupant a través de reformes concretes en la cultura i en la vida del 
Partit i que, si volem fer front als efectes de la inèrcia, no pot quedar limitada a 
un estadi de discurs. 
 
Així, la renovació del Partit a través de reformes concretes és l’aposta que els i 
les socialistes de Catalunya hem impulsat i volem continuar desenvolupant per 
tal d’assolir el repte de construir un instrument polític més democràtic, més 
obert, més flexible i més útil per donar respostes als problemes que té 
plantejats la societat catalana. I és, en definitiva, el camí que ens identifica i 
ens diferencia d’aquells partits que han optat, bé per l’immobilisme i l’enroc, bé 
per l’explosió –sovint no controlada– de l’instrument polític. Finalment, cal 
assenyalar que les reformes concretes també ens han allunyat del perill de 
caure en un discurs de renovació buit de continguts o d’aplicacions reals. 
 
Les dues grans pedres angulars sobre les quals estem construint aquest 
procés de renovació són l’avenç en el radicalisme democràtic al si del Partit –
més i millor democràcia– i el desenvolupament d’una voluntat d’obertura cap al 
conjunt de la societat, que vol ser de caràcter plural i no unidireccional. Perquè 
creiem que l’obertura del PSC no es pot limitar a un únic instrument, ans al 
contrari, ha de ser protagonitzada per un ventall d’iniciatives que se sumen, es 
complementen i es reforcen mútuament, sense perdre, però, la referència 
central dels nostres valors, que ens diferencia d’altres opcions polítiques. 

 
D’aquesta tasca inicial de renovació podem fer un balanç a través de cinc 
iniciatives: 
 

Les primàries. És evident que la implantació de les primàries ha esdevingut un 
dels trets identificadors del procés de reforma democràtica del PSC. Un 
element que ha estat un èxit més enllà de les nostres fronteres i que ha tingut 
repercussions, i encara en tindrà més, en el conjunt del sistema de partits. 
Les experiències de primàries que hem tingut durant aquesta etapa –
municipals, autonòmiques, generals– han estat positives i ens han demostrat 
que l’aprofundiment democràtic és un objectiu capaç de superar qualsevol 
tipus d’inconvenient tècnic o polític que es derivi del seu desplegament. 
Tanmateix, l’experiència ens ha de fer reflexionar sobre els efectes plebiscitaris 
de les primàries amb una sola persona candidata i sobre la necessitat de 
millorar i perfeccionar-ne la reglamentació. 
 



 

Els i les simpatitzants. Durant aquest darrer període, gairebé 40.000 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya s’han acollit a aquesta nova fórmula de 
relació amb el PSC. L’èxit d’aquesta iniciativa d’obertura ha estat en bona 
mesura conseqüència dels diferents processos de primàries. En aquesta nova 
etapa caldrà definir els drets i deures dels i de les simpatitzants, emfatitzant el 
treball polític orientat a la seva fidelització. I caldrà fer-ho tenint en compte que 
avui el PSC és un partit de gairebé 70.000 ciutadans i ciutadanes que han 
escollit relacionar-s’hi, bé com a afiliats o afiliades, bé com a simpatitzants. 
 

Regularització del cens. Tenir un cens transparent i actualitzat com a eina de 
treball orgànic adequat a la realitat ha estat un objectiu sobre el qual hem 
treballat durant aquesta etapa. L’instrument per assolir aquest objectiu ha estat 
el lliurament del nou carnet del Partit. En el futur, caldrà convertir-lo en una 
eina eficaç, tot introduint nous paràmetres –correu electrònic, mòbils, hores de 
contacte, etc.–, que permetin a cada Agrupació una gestió dinàmica del cens.  
 

Impuls del pluralisme al si del Partit. El foment de l’existència d’associacions 
i grups de debat –bé al si del Partit o bé com a entitats i associacions 
adherides– ha estat una de les iniciatives que ens ha permès aprofundir en la 
vida democràtica del Partit, fent realitat el pluralisme intern que caracteritza la 
nostra cultura política. Gràcies a aquesta nova generació de fòrums i clubs 
d’opinió, hem enriquit el nostre debat polític i hem demostrat que pluralisme i 
enfortiment del projecte comú són dues cares de la mateixa moneda. 
 

La sectorialització. La creació i el treball desenvolupat per les Comissions 
Sectorials, així com el naixement de les primeres Agrupacions Temàtiques en 
algunes de les Federacions del Partit, han estat els dos elements definidors del 
procés de sectorialització que hem viscut durant el passat mandat congressual, 
un procés que, en el futur, caldrà enfortir amb la promoció i creació en el 
territori de noves Agrupacions Temàtiques que vertebrin accions polítiques 
sectorials en el conjunt del país. 
 
 
És evident que, durant la pròxima etapa, s’hauran de desenvolupar les cinc 
iniciatives abans esmentades. En bona mesura, una part no menyspreable del 
treball organitzatiu del Partit s’haurà d’orientar cap a aquesta direcció. No 
obstant això, aquestes iniciatives han de coexistir amb nous reptes que ja han 
estat apuntats i que ara caldrà afrontar.  
 
Concretament, caldrà enfortir el treball en les següents direccions: 
 

a) Redefinir la relació amb els moviments socials. En el marc del diàleg que 
mantenim amb els diferents referents socials del país, cal subratllar el treball 
institucional i polític de relació, intercanvi d’idees i definició de problemes i 
solucions amb els moviments socials. Apostem per un treball en xarxa, 
superador de qualsevol temptació de dirigisme des dels partits polítics. Un 
treball respectuós de l’autonomia i dels diferents papers que han de fer els 
partits, els moviments socials i les institucions en la nostra societat. Perquè la 
realitat ens demostra que, sovint, els esforços s’han d’orientar a mantenir una 
relació fluïda amb allò que ja existeix i no a crear ex novo realitats socials que 



 

esdevenen artificials i poc útils per als nostres objectius de transformació 
social. Així mateix, aquest treball haurà de tenir en compte la generació de 
noves xarxes transnacionals d’ONG i moviments socials. 
 

b) Consultes i referèndum. La radicalitat democràtica no la podem limitar a 
l’instrument de les primàries. Ha d’esdevenir un element que impregni el 
conjunt de les nostres actuacions al si del Partit. En aquest sentit, l’impuls de 
consultes i referèndums sobre temes d’especial rellevància en els diferents 
àmbits territorials de la vida del Partit és, sens dubte, una iniciativa que caldrà 
impulsar i experimentar. 
 

c) Desenvolupar i ampliar les iniciatives d’obertura. L’aposta per l’obertura 
plural com a una de les estratègies del procés de renovació s’ha de concretar, 
en aquesta nova etapa, tant en la consolidació d’iniciatives que han donat un 
resultat positiu –Progrés Municipal de Catalunya, independents en les nostres 
llistes electorals, Ciutadans pel Canvi, etc.– com en l’impuls de nous 
instruments adequats als reptes que se’ns plantegin durant els pròxims anys, 
sense que aquesta obertura vagi en detriment de la nostra identitat i dels 
nostres valors fonamentals, que han de ser l’eix vertebrador al voltant del qual 
s’articuli qualsevol fórmula de col·laboració. 

 

d) Enfortir i renovar els òrgans de debat, control i direcció política. En 
l’horitzó d’un partit alhora més democràtic i més eficaç, cal subratllar el paper 
dels òrgans de debat, direcció i control de la gestió. Congressos, Consells i 
Assemblees són instruments que cal revitalitzar i repolititzar a través de noves 
fórmules més participatives i atractives, creant mecanismes que permetin 
debatre els grans temes centrals de l’agenda política a les Agrupacions. 
 

e) Potenciar, com a eix fonamental de la tasca del Partit, la formació en la 

democràcia i en els valors, lluitant en contra del descrèdit dels partits polítics, 
que porta lligat el descrèdit del sistema polític i dels valors democràtics com la 
llibertat de participar i escollir. La finalitat del PSC va més enllà del govern i és 
la contínua transformació de la societat. El govern és un instrument per a 
aquesta transformació, però el Partit mateix també ha de ser-ho, passant per 
una necessària potenciació del seu paper social, de difusió de valors... En 
aquest sentit, el Partit ha d’esdevenir, amb la seva acció més quotidiana, una 
eina de formació de ciutadans i ciutadanes (començant pels seus afiliats i 
afiliades), posant al seu abast des de la possibilitat real de participar fins a la 
informació necessària per al reconeixement i l’anàlisi de les realitats socials i 
polítiques i de les opcions progressistes per a la seva transformació. 
 

f) Propiciar la renovació periòdica dels càrrecs d’elecció interna i dels 

candidats i candidates a càrrecs públics. Ocupar un càrrec al Partit o a 
l’Administració no és una professió, i no podem reproduir al Partit les 
dinàmiques d’altres institucions, on la intensitat de la renovació és inversament 
proporcional al temps que porten en el càrrec les persones. El PSC promourà, 
a més, les modificacions legals que calguin per tal de limitar amb caràcter 
general el temps màxim durant el qual una persona pot exercir un mateix 
càrrec públic. 

 



 

Desenvolupar un ampli moviment de majoria a Catalunya. A Catalunya, la 
dinàmica de la nostra candidatura a les eleccions al Parlament d’octubre de 
1999, així com la victòria en vots que va obtenir, va obrir la perspectiva de fer 
créixer un ampli moviment majoritari pel canvi. Els resultats electorals van 
mostrar la realitat d’una majoria i també la possibilitat de la seva ampliació 
progressiva, i també van mostrar els límits que cal superar i les direccions que 
cal seguir. La centralitat del PSC en aquest procés no és discutida per ningú; el 
que es demana és que el nostre Partit s’obri, s’innovi en els seus 
plantejaments, mètodes de treball i formes d’organització, i desenvolupi una 
relació respectuosa i democràtica amb els altres components –actuals i futurs– 
d’aquesta majoria pel canvi. En aquest sentit, l’evolució dels nostres 
interlocutors és molt important i, sense ingerències, hem de ser clars en els 
nostres plantejaments. D’una banda, no es pot establir una “divisió de funcions” 
on el PSC es limiti a ser una força electoral de base, tradicional i sense 
innovació, mentre que els elements de renovació i obertura corresponguin en 
exclusiva a altres grups. D’altra banda, les noves realitats d’agregació i 
participació (especialment el moviment de Ciutadans pel Canvi) han d’avançar 
cap a noves formes de fer política que siguin exemplars pel que fa a la 
creativitat, la transparència i la democràcia participativa. Finalment, la majoria 
pel canvi ha d’anar creixent, no sols en expectatives electorals, sinó en la seva 
realitat organitzada i en la seva presència activa i permanent en la societat: 
entre els i les joves, les dones, els treballadors i treballadores, els i les 
professionals, els emprenedors i emprenedores, el món comarcal... Cal 
accelerar i accentuar la dinàmica d’eixamplament i dinamització d’aquesta 
majoria emergent, i el paper del PSC ha de ser capdavanter en aquesta 
direcció. 
 
  
6.3. LES ESTRUCTURES TERRITORIALS: DESENVOLUPAR EL PRINCIPI 
DE PROXIMITAT 
 

Les Federacions 
 
Les Federacions del Partit són òrgans de direcció, intervenció i coordinació 
política al territori. Per dur a terme aquesta tasca, cal reforçar al màxim les 
seves estructures. Les Federacions han de treballar elaborant plans d’actuació 
en els quals es reculli i resolgui la incidència del Partit en el teixit social, fent 
arribar suggeriments, propostes i invitacions de treball a tots aquells sectors 
amb els quals hem d’estar en sintonia (moviments de joves, de dones, 
associacions de veïns i veïnes, sindicats, grups ecologistes, associacions 
culturals, organitzacions no governamentals, grups municipals independents 
que siguin progressistes, etc.). Alhora, han de fomentar i han de donar suport 
al registre de simpatitzants per part de les Agrupacions del seu àmbit.  
 
Les Federacions han d’assumir com a repte fonamental la consecució dels 
objectius polítics de les Agrupacions, els que sorgeixen d’aquestes o del 
conjunt del PSC. Han de ser, per tant, elements de coordinació, dinamització i 
intermediació de les diferents iniciatives que han de desenvolupar les 
Agrupacions, fent possible una activitat política constant i coordinada, 
responent als objectius globals en el conjunt del territori. Així mateix, han de 



 

garantir la interrelació entre les seves Agrupacions i la descentralització de 
l’acció política del Partit. Per aconseguir millor les seves finalitats, cal assegurar 
que les Agrupacions se sentin representades en els òrgans de direcció i 
execució de les Federacions. Per possibilitar una millor interrelació amb les 
Agrupacions, cal que les Federacions organitzin, amb una periodicitat anual 
preferentment, una conferència de debat. 
 
Només les Agrupacions més importants disposen de companys i companyes 
semialliberats que poden enfortir l’estructura administrativa. Per tant, les 
Federacions han de continuar centralitzant aquestes tasques (domiciliació 
bancària de les quotes, gestió comptable, gestió del cens d’afiliats/afiliades, 
registre de simpatitzants...), permetent així que els i les responsables de les 
Agrupacions centrin la seva tasca en activitats polítiques i de dinamització, en 
lloc d’haver d’atendre tasques administratives. 
 
Cal mantenir, com a mínim, un local a cada comarca de Catalunya, el qual ha 
d’esdevenir un espai de plena activitat on es reuneixin els afiliats i 
simpatitzants, així com els grups i entitats comarcals que puguin compatibilitzar 
el seu ús. Ha de ser, també, un espai d’atenció al públic i una delegació de 
l’oficina parlamentària, els i les responsables de la qual s’hi han de desplaçar 
periòdicament, juntament amb els parlamentaris i les parlamentàries de la 
circumscripció. S’impulsarà una política d’informació per donar a conèixer els 
nostres locals. 

 
Així mateix, caldrà continuar amb el procés d’unificació de Federacions, ja 
iniciat al 8è Congrés, per tal d’aconseguir organitzacions amb suficient entitat 
per respondre a les exigències de les Agrupacions i a les demandes de la 
societat. Paral·lelament, hem de crear altres organismes que responguin a les 
realitats diferenciades de Catalunya, que facin més operatiu el fet de donar 
resposta als problemes que ens planteja la societat i que, alhora, ens preparin 
per adaptar-nos a la futura organització administrativa del país. 
 
En aquest sentit, crearem organismes que coordinin la Regió de les 
Comarques de l’Ebre i la dels Pirineus. Aquests organismes, que es poden 
desenvolupar també a la Catalunya Central i a la Regió Metropolitana, rebran 
de les Federacions afectades les competències necessàries per ser 
interlocutors davant la societat, tot creant les condicions per esdevenir 
Federacions quan s’institucionalitzi la nova ordenació territorial de Catalunya. 
 

 

Les Agrupacions 
 
La unitat bàsica de l’estructura territorial del PSC és l’Agrupació Local, que és, 
alhora, el nivell bàsic de participació política, formació i debat dels afiliats i 
afiliades, així com dels i de les simpatitzants en el projecte que representem. 
És l’eina bàsica d’expansió, creixement i intervenció del Partit. 
 
A les Federacions Pluricomarcals, les Agrupacions Comarcals coordinaran 
l’acció política de les Agrupacions Locals, territorials i temàtiques, en aquelles 
matèries susceptibles d’un plantejament conjunt, especialment les referides a 



 

la dinamització i creixement del Partit i a l’actuació en el respectiu Consell 
Comarcal. Per millorar la coordinació, les Agrupacions Comarcals convocaran 
reunions de treball entre els i les responsables de les diverses Agrupacions 
locals i els grups municipals. 
 
Les Agrupacions han de ser l’àmbit principal de contacte amb els i les 
simpatitzants, fomentant el seu registre i desenvolupant les activitats que, 
adaptades a cada realitat concreta, facin possible la seva participació en el 
debat i l’elaboració de programes, en l’acció política, en activitats lúdiques, etc. 
Cal ajustar l’oferta d’activitats de cada Agrupació a les demandes dels afiliats, 
afiliades i simpatitzants. En aquest sentit, els locals són una eina fonamental 
que cal aprofitar més en l’obertura cap al barri o la ciutat. 
 
Del correcte funcionament de les Agrupacions en depèn la capacitat del Partit 
per elaborar un projecte que aglutini una majoria de ciutadans i ciutadanes. 
Cal, per tant, introduir contínuament elements en el funcionament de les 
nostres Agrupacions per adequar-les a la flexibilitat de formes d’adhesió al 
Partit, tot considerant que les organitzacions del Partit són, també, 
associacions de ciutadans i ciutadanes, i que l’optimització dels treballs dels 
càrrecs públics i la seva participació activa en la vida orgànica són elements 
valuosos per al treball polític. 
 
El Partit no tan sols pot realitzar activitats estrictament polítiques, amb un 
significat restrictiu del concepte “política”. Pot impulsar des de l’Agrupació 
activitats per conèixer millor la geografia i les diverses realitats socials del país; 
organitzar tertúlies per parlar de temes que puguin tenir interès, perquè, encara 
que aparentment no siguin qüestions estrictament de debat polític, són també 
activitats polítiques. Les organitzacions del Partit han de tenir, també, 
comportaments d’associacions cíviques, com a entitats de barri que organitzen 
activitats obertes al conjunt de la ciutadania, com ara actes durant la festa 
major, com a una realitat viva, diversa, plural i allunyada dels esquemes 
tradicionals que consideren que el Partit és només un patrimoni dels afiliats i 
de les afiliades. En la mesura en què aconseguim que les organitzacions del 
Partit no siguin considerades per la ciutadania cossos estranys, tancats en si 
mateixos i limitats per estretes concepcions sobre les activitats que han de 
desenvolupar, ens aproparem més a la realitat social, permetent així que la 
majoria de ciutadans i ciutadanes que comparteixen genèricament el nostre 
projecte s’acostin al Partit i arribin a afiliar-s’hi. 

 
Cal que les Agrupacions convidin a parlar a les seves assemblees i tertúlies 
periòdiques, no sols a membres i dirigents del Partit de tots nivells, sinó també 
a representants i membres de grups i associacions diversos del seu àmbit 
territorial o temàtic (associacions de veïns i veïnes, associacions de pares i 
mares d’alumnes, associacions de comerciants, entitats cíviques, professorat 
d’escoles i instituts, grups juvenils, etc.), per tal de conèixer de primera mà les 
seves inquietuds i reivindicacions, i per atreure els afiliats i afiliades a participar 
en aquestes associacions i grups, però també perquè aquests grups trobin en 
les Agrupacions un lloc de contacte amb la política, així com un lloc des d’on 
poden iniciar la resolució dels problemes més propers. 

 



 

Cal continuar transformant els hàbits de treball de les Comissions Executives 
d’Agrupació, dedicant una part important de la seva tasca a la dinamització de 
la militància i el simpatitzant, pel que fa a la formació política i al treball al barri 
o municipi. En aquest context, la Comissió Executiva impulsarà activitats d’oci i 
temps lliure. Igualment, cal dinamitzar la tasca de l’Assemblea de militants, 
convertint-la en un veritable fòrum de decisió i debat, on la política sigui 
accessible per a tothom, com ara formulant preguntes al Grup Municipal 
Socialista, passant informes de gestió elaborats pels consellers de federació o 
nacionals i sent informats regularment pels càrrecs polítics adscrits a 
l’Agrupació. 
 
L’avenç del conjunt del Partit en la discussió política sobre el coneixement de la 
realitat social i les característiques del procés de desenvolupament del projecte 
socialista des del treball a les institucions exigeix la presència dels càrrecs 
públics i dels dirigents del Partit a les Agrupacions i Federacions. Sense 
aquesta presència, correm el risc d’una escissió profunda entre la realitat del 
Partit i la pràctica concreta del treball a les institucions. Evitar aquesta escissió 
és responsabilitat de tots, sobretot dels companys i les companyes que 
desenvolupen tasques institucionals i de direcció del Partit (Comissions 
Executives de qualsevol nivell, consellers i conselleres nacionals, i consellers i 
conselleres de Federació). És imprescindible que, en el moment d’elegir 
companys i companyes per desenvolupar tasques de direcció, i per 
confeccionar candidatures del Partit en qualsevol tipus d’elecció, es tingui en 
consideració, a més dels criteris de capacitat política, tècnica i d’experiència, la 
participació en l’activitat regular del Partit dels candidats i candidates afiliats. Es 
tracta de convertir les Agrupacions en agents d’una acció permanent de difusió 
del projecte socialista i de les polítiques socialistes, no només en èpoques 
electorals. 
 
Finalment, cal assenyalar que les Agrupacions territorials han de tendir a tenir 
com a marc el municipi. Allà on no sigui possible, seran plurimunicipals, amb 
seccions que permetin el seguiment i l’elaboració de la política necessària per 
a cada municipi. El que volem és aplicar el principi de subsidiarietat o 
“proximitat” que els i les socialistes hem elaborat per definir el nostre model de 
relació entre institucions i entre aquestes i la societat a l’interior del Partit. 
Volem, en definitiva, apropar la presa de decisions al nivell més pròxim als 
afiliats i afiliades del PSC. 
 

 
Una organització adequada a les realitats territorials  
 

Les àrees metropolitanes 
 
A les grans conurbacions urbanes es fa palesa de manera més clara la 
necessitat de renovar el discurs i els mètodes orgànics. És el marc on 
sorgeixen nous moviments socials, noves sensibilitats i noves pautes de 
conducta col·lectiva, i per tant, on necessitem una major permeabilitat social 
que ens permeti difondre el nostre missatge polític.  
 



 

Cal tenir programes d’actuació de les nostres organitzacions a les grans 
ciutats: 
 
a) Que facin que les Agrupacions del Partit s’incorporin a les grans activitats de 
caràcter cívic (culturals, recreatives, d’oci...) obertes al ciutadà com a qualsevol 
altra entitat associativa, amb el doble objectiu de connectar cada cop més amb 
el ciutadà i la ciutadana i d’assolir cotes, cada cop més altes, de vinculació i 
enquadrament al voltant del PSC.  
 
b) Que estableixin vincles estrets dels companys i companyes amb 
responsabilitats institucionals amb l’activitat regular del Partit. 
 
c) Que assentin les bases per crear grups d’afinitat –grups de ciutadans i 
ciutadanes vinculats entre si per motius diversos, de caràcter progressista, amb 
relacions estables amb les dinàmiques del PSC–. Es tracta d’aconseguir una 
certa simbiosi política per assolir la transmissió mútua d’informació, anàlisi i 
discurs entre el Partit i aquests grups. Aquest tipus de vinculació requeriria 
poques condicions: l’assignació d’interlocutors i interlocutores polítics per part 
del Partit, la flexibilitat necessària per ser capaços d’establir relacions amb un 
ventall heterogeni d’iniciatives puntuals i l’acceptació d’unes formes d’actuar 
molt poc reglamentades. 
 
d) Que impulsi de forma decidida la creació d’Agrupacions Temàtiques 
dependents de les Comissions Executives de les Federacions, que proposaran 
la seva creació als corresponents Consells de les Federacions i tindran el 
mateix caràcter orgànic que una agrupació local. Les Agrupacions temàtiques 
han de tenir com a objectiu enquadrar els afiliats i afiliades i els i les 
simpatitzants interessats en una temàtica sectorial específica, i també elaborar 
polítiques temàtiques adreçades a aquells sectors concrets.  
 
La difusió de la cultura democràtica i les propostes dels i de les socialistes 
exigeix la multiplicació de la presència del Partit, i per tant, totes aquestes 
opcions són complementàries. 
 
La realitat metropolitana de Barcelona requereix, per part del Partit, una 
resposta política que ha de tenir la seva plasmació orgànica. 
 
Al llarg del temps, s’han establert acords per assolir una certa solidaritat 
metropolitana: en són bona prova les actuals institucions de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Per evitar el perill de desvincular les institucions 
de la base social dels i de les socialistes, cal tenir mecanismes de partit que 
donin a aquestes institucions el corresponent suport i fonament social. 
 
La Comissió Coordinadora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha de ser la 
resposta orgànica dels i de les socialistes per adaptar-se a la necessitat 
d'aprofundir el nostre treball en el teixit social i assegurar una continuïtat en els 
resultats electorals de les diferents consultes en aquest àmbit geogràfic. La 
seva acció política s’ha d'adreçar a aconseguir un avenç en l’equilibri social i 
urbà, tot millorant la redistribució de la renda, així com el foment dels aspectes 
de solidaritat entre les diferents realitats metropolitanes.  



 

 

Les ciutats mitjanes 
 
Catalunya presenta una altra realitat urbana, una xarxa de ciutats mitjanes amb 
funcions de capitalitat comarcal que contribueixen a l’articulació del territori. 
Centres de creació i divulgació de pensaments socials i polítics, de democràcia 
i de projectes de transformació social. Els i les socialistes tenim, a moltes 
d’aquestes ciutats, responsabilitat de govern o responsabilitat de lideratge 
polític. Les Agrupacions Locals de les ciutats mitjanes estan cridades a 
dinamitzar el seu entorn, a projectar una acció política de progrés més enllà del 
seu terme municipal, a actuar de referència i de suport per a les forces 
progressistes emergents del seu voltant. Les Agrupacions Locals de les ciutats 
mitjanes de Catalunya esdevenen, per aquest motiu, centralitats d’acció del 
Partit, actius per al canvi de la Catalunya interior. Realitats comunes, 
responsabilitats i projectes similars i entorns fonamentals per fer majoritari el 
nostre projecte requereixen una major interacció entre les Agrupacions Locals 
de les ciutats mitjanes, un espai de relació en xarxa per adaptar-nos, també, a 
les realitats urbanes i no metropolitanes de Catalunya. 
 

Les zones rurals 
 
Catalunya és un país amb importants desequilibris territorials que contribueixen 
a crear realitats polítiques diferents. Les últimes eleccions al Parlament han 
dibuixat una realitat política molt diferent entre l’anomenada Catalunya urbana i 
la Catalunya interior –la dels mitjans i petits municipis– que ens força a trobar 
models orgànics diversos. No aconseguirem fer majoritari el nostre projecte, si 
no aconseguim articular al nostre voltant els sectors progressistes que 
existeixen a la Catalunya interior.   
  
Les passades eleccions autonòmiques i municipals, així com l’esgotament del 
discurs de CiU, ens han posat en condicions de fer un pas qualitatiu important 
en aquest àmbit, on encara persisteixen formes caciquistes, i pressions 
econòmiques i psicològiques, i on els nostres adversaris conreen una imatge 
falsa i interessada del PSC. 
  
L’anàlisi dels nostres resultats electorals en aquestes zones demostra 
clarament que la nostra implantació territorial passa indiscutiblement per la 
presència de grups municipals. Allà on aconseguim un grup municipal nou els 
nostres resultats milloren ostensiblement; allà on el perdem, empitjorem. 
 
Diversos són els factors que han de facilitar el creixement orgànic en aquests 
territoris: 
 
a) Avançar cap a una organització en federacions que pugui oferir serveis a les 
Agrupacions Locals i Comarcals, que faci possible que aquestes dediquin els 
seus esforços a l’activitat política i a l’expansió del projecte socialista. El PSC 
ha de ser un centre dinamitzador i obert del debat polític als pobles i 
comarques. 
 
b) La institucionalització de les Agrupacions Comarcals com a organisme de 



 

coordinació de les Agrupacions Locals, d’elaboració i seguiment de la política 
del Consell Comarcal, de coordinació dels Grups Municipals Socialistes i de 
creixement municipal. 
  
c) El registre com a simpatitzants de totes les persones que s’aproximen al 
PSC, com és el cas de les persones que omplen les nostres candidatures com 
a independents. 
 
d) La presència dels càrrecs públics i de les persones dirigents del Partit al 
local comarcal i, especialment, la seva presència davant els problemes que 
afecten els ciutadans i ciutadanes de la Catalunya interior. 
 
e) El suport a aquelles persones que, vencent les pressions abans 
esmentades, es van presentar com a candidats i candidates socialistes a les 
petites i mitjanes poblacions en les passades eleccions municipals. Aquest 
suport, especialment a aquells grups municipals que són a l'oposició, s'ha de 
concretar en un programa d'ajut tècnic i polític. 
  
f) La consolidació de la fórmula Progrés Municipal de Catalunya per oferir-la als 
grups d’independents progressistes que s’han presentat a les darreres 
eleccions municipals.  
 
g) L’oferiment a tots els grups municipals independents progressistes dels 
nostres grups a les Diputacions com a equips d’assessorament i suport.  
 
h) La presència continuada en el territori és la millor garantia de la consolidació 
del nostre projecte polític. En aquelles àrees on fins ara ha estat difícil articular 
una majoria de progrés, i per facilitar la consolidació de les Agrupacions Locals, 
es potenciarà la constitució d’agrupacions que reuneixin més d’un municipi. 
Aquest mecanisme hauria de permetre marcar-nos com a objectiu la presència 
de llistes pròpies a tots els pobles i ciutats de Catalunya d’ací a tres anys.  
 
i) Cal consolidar una veritable xarxa de representants institucionals socialistes 
que siguin defensors i defensores de la veu del camp i que estiguin en contacte 
permanent amb els problemes específics d’aquest sector. 
 
j) Finalment, s’han de tenir en compte les realitats diferenciades dintre de 
Catalunya, com és el cas de l’Aran. L’existència d’una cultura i llengua pròpies, 
del principi d’autonomia política recollit per la llei específica del 1990, i 
d’institucions i una organització política de partits específics de l’àmbit aranès 
reclamen un tractament particular per al cas de l’Aran. Per tant el PSC, atenent 
aquesta singularitat, mantindrà una vinculació orgànica amb el partit polític 
Unitat d’Aran, el qual segons el protocol signat entre aquests dos partits amb 
data d’11 de desembre de 1999, assumeix la representació del PSC en el 
territori d’Aran. 
 
 
6.4. ELS ÒRGANS DEL PARTIT 
 



 

El Congrés  
 
Els Congressos del PSC han d’esdevenir el fòrum d’identificació i de discussió 
dels problemes més importants que afectin la societat, tenint com a eix 
vertebrador de la seva tasca la definició de solucions per a aquests problemes. 
Alhora, el Congrés del PSC és l’òrgan suprem del Partit, i l’únic amb 
competències per establir l’estructura interna del PSC i elaborar les línies 
bàsiques del programa socialista.  
 
Així mateix, el Congrés requereix ser l'expressió democràtica de tots els i les 
socialistes de Catalunya, i per això cal que les propostes arribin a tots els 
afiliats/afiliades i simpatitzants, i que aquests tinguin el temps necessari per 
discutir-les i esmenar-les. 
 
Finalment, caldrà avançar en la participació de simpatitzants, votants, 
moviments socials, etc., tant en els treballs precongressuals, com al llarg del 
mateix Congrés del PSC.   
 

El Consell Nacional 
 
El Consell Nacional ha de ser un autèntic òrgan de direcció política col·lectiva 
del Partit, on es debatin en profunditat els temes que afecten la societat i el 
nostre partit i on s’aprovin amb caràcter previ totes les decisions estratègiques. 
El Consell Nacional no pot quedar relegat al paper de simple referendador de 
decisions preses per l’executiva del Partit que s’han donat a conèixer a l’opinió 
pública abans que el Consell s’hi hagi pogut pronunciar. Cada any ha 
d’impulsar, conjuntament amb el Grup Parlamentari, un debat previ al de 
política general que es desenvolupa al Parlament. 
  
Les Comissions formades al Consell han de ser potenciades per convertir-se 
en un instrument àgil i eficaç en el treball del nostre màxim òrgan entre 
congressos. Cal reformar el reglament del Consell per fer-lo més operatiu, 
agilitzant el debat amb noves fórmules (per exemple, fent arribar els 
documents per correu electrònic al conjunt de membres abans de la sessió). 
 
Els consellers i conselleres nacionals d’una o diverses federacions podran 
agrupar-se per actuar com a grup constituït en el si del Consell Nacional. Així 
mateix, els corrents d’opinió formalment constituïts podran actuar com a grup.  
 
Per aprofundir en les discussions i aconseguir una major compenetració entre 
el Consell Nacional i tot el Partit, cal que els Consells de Federació debatin les 
qüestions que es plantegen al Consell Nacional, i cal també que els consellers i 
conselleres nacionals compleixin amb l'obligació de retre compte de la seva 
gestió davant el respectiu Consell de Federació, així com informar a les seves 
respectives Assemblees d’Agrupació. 
 
El calendari de convocatòries ordinàries del Consell Nacional s’elaborarà 
anualment, per tal de garantir que els consellers i conselleres nacionals puguin 
transmetre els resultats dels debats produïts a les seves agrupacions, i de 
forma inversa, portar els debats del Consell Nacional a les agrupacions. Amb 



 

aquest mateix objectiu, la Mesa del Consell Nacional haurà d’enviar l’ordre del 
dia i la documentació de cada reunió amb suficient antelació per garantir el 
debat. 

 

La Comissió Executiva  
 
És l’òrgan que garanteix l’execució de les decisions dels màxims òrgans del 
PSC, Congrés i Consell Nacional, fent el seguiment dels seus acords. Amb 
aquest objectiu, presentarà davant el Consell Nacional un Pla d’Actuació del 
Mandat en el qual, al costat de les qüestions de gestió, hi constaran les 
mesures que asseguren els compliments dels esmentats acords.  
 
La Comissió Executiva, mitjançant les publicacions internes, ha de fer pública 
la seva tasca i els seus acords –els que es derivin dels acords del Congrés i 
del Consell Nacional-, i els originats en l’activitat política quotidiana.  
 
Com a òrgan que ha de garantir el correcte funcionament de tots els 
organismes del Partit i de totes les seves organitzacions territorials i sectorials, 
la Comissió Executiva és la responsable del manteniment per les federacions 
del cens d’afiiats i afiliades, i de fomentar i donar suport als registres de 
simpatitzants de les diferents organitzacions del Partit en el seu àmbit, així com 
la responsable de garantir la relació entre les diferents federacions i la 
descentralització, aplicant el principi de subsidiarietat. 

 
La Comissió Executiva, en la composició de la qual es tindrà en compte el 
principi d’operativitat, mantindrà reunions de treball periòdiques a través d’una 
delegació encapçalada pel Primer/a Secretari/ària, amb els primers/eres 
secretaris/àries de les diferents federacions. 

 
Finalment, la Comissió Executiva també ha de garantir la presència dels 
càrrecs públics i de les persones dirigents del Partit a les Agrupacions i 
Federacions, per evitar diferències entre la tasca diària del Partit i el treball a 
les institucions. 
 
 

La Comissió de Garanties  
 
El PSC dóna especial importància a la garantia del funcionament democràtic 
de tots els processos de decisió i execució que es produeixen al Partit, així 
com a la protecció dels drets i deures dels afiliats i afiliades. 

 
Amb aquesta finalitat, el PSC va constituir una Comissió de Garanties com a 
òrgan independent dels òrgans d’execució del Partit. La Comissió de Garanties 
té com a objecte garantir el compliment dels estatuts i reglaments, 
especialment pel que fa als drets i deures dels afiliats i afiliades, al compliment 
per part d’aquests de les normes internes i dels principis del Partit, i a 
l’establiment d’un escrupolós respecte a aquests drets i de les garanties 
democràtiques en tots els processos. 
 



 

La Comissió de Garanties garanteix la divisió de poders, i és un òrgan 
independent i basat en l’estricte compliment dels reglaments acordats pel 
conjunt del Partit, tot tenint en compte que, en una organització política, les 
seves decisions han d’estar sempre d’acord amb els seus principis polítics. Les 
seves decisions només poden ser recorregudes al Consell Nacional o al 
Congrés del Partit. 
 
El Reglament de la Comissió de Garanties ha de ser revisat pel Consell 
Nacional del Partit per tal d’adequar-lo als objectius de cada una de les figures i 
introduir-hi aspectes que ajudin a millorar-ne el funcionament. 
 

La Comissió de Control Financer 
 
La participació que exigeixen els afiliats, afiliades, simpatitzants i els nostres 
votants en la marxa general del Partit requereix un alt grau d’informació. 
Necessitem, doncs, un òrgan, la Comissió de Control Financer, que supervisi 
l’administració econòmica i patrimonial del Partit, que comprovi que aquesta 
s’ajusta a les resolucions que prenen els òrgans competents, i que faci 
informes del seu treball davant el Congrés del Partit, el Consell Nacional i la 
societat. 
 
 
6.5. ELS I LES SIMPATITZANTS 
 
Quan el 8è Congrés del PSC va decidir apostar fort per realitzar polítiques de 
captació de simpatitzants, feia una aposta per l’obertura del Partit a la societat. 
Aquesta aposta, com totes, tenia els seus perills i podia fracassar. 
Afortunadament, això no ha estat així i la política de captació de simpatitzants, 
la seva entusiasta participació en esdeveniments polítics importants en la vida 
del Partit –com són les eleccions primàries per escollir candidats i candidates– i 
la seva acceptació per part del conjunt dels afiliats i afiliades ha estat un èxit 
polític de primera magnitud, la qual cosa ens permet i ens obliga a avançar 
encara més en la línia empresa fa tres anys. 
 
Amb l’experiència que ens ha donat el temps, sabem que les persones que 
han decidit inscriure’s com a simpatitzants del PSC ho fan perquè volen 
participar en la vida del Partit a la seva manera, menys compromesa que la de 
l’afiliat i l’afiliada. Aquesta voluntat de participació pot revestir diverses formes i 
assolir diversos graus de compromís. El PSC ha de dissenyar, doncs, 
estratègies per atreure persones d’orientació progressista que acceptin els 
continguts ideològics i programàtics del PSC, que vulguin inscriure’s com a 
simpatitzants i que puguin participar activament en la vida del Partit. A la 
vegada, però, hem d’estar en condicions de satisfer les necessitats i demandes 
que els i les simpatitzants puguin tenir, ja sigui adaptant dinàmiques ja 
establertes o creant-ne de noves. 
 
Naturalment, conscients que sense partits democràtics forts la democràcia és 
més feble, els afiliats i afiliades del PSC hem d’aconseguir que els i les 
simpatitzants, finalment, facin el pas de convertir-se en afiliats i afiliades 
plenament compromesos. 



 

 
No aprofundirem aquí en les diferents maneres d’atreure simpatitzants, ja que 
aquestes poden ser molt variades i protagonitzades tant pels afiliats i afiliades 
a títol individual, com pel conjunt del Partit, passant per les agrupacions, 
federacions, comissions sectorials, etc. Sí que volem aprofundir en la definició 
de què és el que ofereix el PSC a aquelles persones que s’hagin fet 
simpatitzants. 

 
Perquè al PSC pensem que la política socialista l’hem de fer amb el màxim 
suport possible perquè esdevingui majoritària afirmem, amb rotunditat, que el 
PSC ofereix, a tots els que d’una manera o una altra se senten a prop del 
nostre projecte, la possibilitat de participar. Sempre respectant el fet que 
aquesta participació es farà amb caràcter voluntari, en tots els aspectes 
fonamentals de la vida del Partit, a partir del dret a la participació en el dia a dia 
de la seva agrupació local o temàtica. Sabem que, entre els i les simpatitzants, 
de la mateixa manera que entre els afiliats i afiliades, hi haurà algú que voldrà 
fer un ús més ampli d’aquestes possibilitats de participació que uns altres; no 
hi fa res, el que ens importa és que ningú que pugui sentir simpatia pel projecte 
socialista deixi de participar-hi. 
 
Per tant, per a nosaltres, l’única diferència que establim entre un afiliat o 
afiliada (aquella persona que ha decidit acceptar uns drets i uns deures definits 
en els estatuts i pagar una quota) i un simpatitzant (aquella persona que no ha 
donat, encara, el pas d’acceptar els drets i deures definits als estatuts i pagar 
una quota) és la capacitat de ser elegible i elector/electora respecte als òrgans 
de direcció i execució dels diferents nivells del Partit. 
 
Pensem que aquesta voluntat d’obertura és el millor camí per atreure els milers 
i milers de persones progressistes que viuen a Catalunya perquè s’inscriguin 
com a simpatitzants. Obrir les portes a la seva participació, escoltar les seves 
reflexions i crear espais perquè puguin ésser conegudes és la manera 
d’ampliar la base social del Partit i avançar cap a un PSC més ampli, més fort, 
més democràtic i més proper als ciutadans i ciutadanes. És la manera 
d’avançar cap a una societat més democràtica. 
 
En aquest camí vers l’obertura del Partit s’incorpora la presència de persones 
independents a les nostres candidatures electorals. Persones que assumeixen 
com a candidats i candidates el seu paper com a simpatitzants i, alhora, el que 
això comporta: inscripció al cens de simpatitzants i adscripció al territori o 
sectorial on puguin exercir els seus dos rols, el de càrrec públic i el de 
simpatitzant. 
 
 
6.6. LA SECTORIALITZACIÓ 
 
Existeixen sectors importants de la societat que, malgrat la seva 
heterogeneïtat, plantegen interessos comuns –d’edat, culturals, professionals, 
etc.– que necessiten de manera àmplia canalitzar les seves energies socials i 
les seves propostes i reivindicacions. En aquests sectors s’integren els afiliats i 
afiliades, simpatitzants, i ciutadans i ciutadanes que necessiten, per tal 



 

d’agrupar aquest potencial social, disposar d’estructures organitzatives flexibles 
i específiques. La sectorialització en les seves diverses manifestacions 
representa una resposta organitzativa adequada als interessos d’aquests 
sectors de la població. La sectorialització s’ha de considerar com un factor 
essencial del desenvolupament organitzatiu i de concreció i disseminació de 
les propostes polítiques del PSC a nivell territorial. Per això, les organitzacions 
territorials del Partit, les Federacions i les Agrupacions, han d’enfocar aquesta 
realitat com un objectiu central del desenvolupament polític i organitzatiu. 
 
Hem de saber donar cabuda a les aportacions de professionals i de diferents 
grups socials, facilitant que, amb estructures pròpies d’acció i representació, 
s’integrin en l’acció política del Partit. Necessitem fórmules obertes, flexibles i 
eficients per aconseguir-ho i, sens dubte, les estructures sectorials ho poden 
ser. A més, amb elles podem, per una banda, diversificar i enriquir el discurs 
del Partit i augmentar la participació i la democràcia internes; i, per l’altra, 
podem crear vincles de cooperació i de debat, i si cal, canalitzar conflictes amb 
sectors de la societat les estructures sectorials dels quals en són un reflex. 
 
La sectorialització ha de ser la resposta a la demanda de molts dels afiliats i 
afiliades i simpatitzants que desitgen treballar políticament en àmbits temàtics i 
en moviments socials.  
 
Després de molts anys d’intents poc reeixits, l’articulació sectorial del PSC ha 
deixat de ser una possibilitat tradicionalment present als estatuts i sense 
traducció pràctica per esdevenir una realitat tangible. El fet que el procés fos 
convocat i dirigit, l’any 1997, des de la Comissió Executiva, de manera ràpida, 
simultània i global, demostra que l’aposta del Partit ha estat clara. Partint del 
que ja existia, es va decidir replantejar i refundar totes les experiències 
anteriors. Aquest procés tan ràpid que s’ha produït ha estat un èxit innegable 
(n’és una prova l'existència de 19 Comissions Sectorials operatives), però cal 
reconèixer algunes servituds (un procés que necessàriament ha estat molt 
dirigit des de dalt) i no poques mancances i disfuncions, que de cara al proper 
mandat cal superar. La consolidació de les Comissions Sectorials passa, en 
primer lloc, per l’increment dels mitjans tècnics i d’infraestructura, així com de 
sistemes de control en la gestió del seu cens (sobretot pel que fa a les altes), i 
en segon lloc, per l’augment de la seva presència quantitativa i qualitativa en la 
vida del Partit (pel que fa a l’elaboració de programes electorals i presència a 
les llistes electorals, a l’assessorament dels grups parlamentaris, a la presència 
al Consell Nacional i als congressos del Partit, etc.). Cal millorar també els 
mecanismes de coordinació entre les Comissions Sectorials, la Comissió 
Executiva i les Federacions. 
 
En definitiva, la sectorialització resulta una canal idoni per connectar amb nous 
sectors socials i sumar al projecte del Partit determinats tipus de professionals, 
experts, especialistes i agents socials de tarannà progressista que mai no 
s’afiliaran a l’estructura orgànica més convencional del Partit –la territorial– 
però que poden sentir-se més còmodes en el marc més funcional i flexible que 
representen les Comissions Sectorials. Per altra banda, la potenciació de la 
sectorialització com a mecanisme d’incorporació de persones no afiliades ha 
de formar part de l’estratègia d'ampliació de la base del projecte del Partit, 



 

paral·lelament al foment de la figura dels simpatitzants, la captació 
d’independents i el conreu de plataformes i organitzacions adherides. 
L’obertura del Partit també s’ha de materialitzar en les Sectorials, i aquestes 
han de ser un dels principals vials d’entrada de progressistes independents al 
nostre projecte. Dit d’una altra manera, el Partit ha d’aprofitar la sectorialització 
com a sistema de captació, alhora que de rendibilització, dels coneixements i 
de l’experiència que molts independents progressistes poden aportar al 
projecte socialista en el marc de les seves especialitats sectorials. 
 
La realitat sectorial és heterogènia, tant per les temàtiques com per les 
possibilitats orgàniques. Cal apostar per una triple línia de treball: les 
Comissions Sectorials, les Agrupacions Temàtiques i els Grups de Treball 
Sectorial. 
 

Les Comissions Sectorials 
 
Les Comissions Sectorials estan integrades pels afiliats i afiliades al Partit, i per 
simpatitzants que desitgin organitzar-se sobre la base d’un àmbit especialitzat 
d’actuació i sol·licitin, expressament, la seva incorporació. Aquest 
enquadrament, a diferència de les agrupacions locals i temàtiques, tindrà 
caràcter funcional. El Consell Nacional elaborarà el reglament de funcionament 
de les Comissions Sectorials i aprovarà les normes que es creïn. En tot cas, 
disposaran d’una Conferència Sectorial, un Comitè Coordinador, a proposta de 
l’anterior, i un Delegat o Delegada Nacional. També podran crear grups de 
treball específics al seu si. 
 
L’òrgan de coordinació del conjunt de delegats i delegades de les Comissions 
Sectorials (entre aquests i amb la Comissió Executiva) és la Comissió de 
Coordinació Sectorial del Partit. En aquesta comissió hi podran participar 
també el Consell de les Dones del Partit i la Joventut Socialista de Catalunya.  

 
Les Comissions Sectorials tindran les següents funcions:  
 
a) Organitzar l’acció dels afiliats, afiliades i simpatitzants en el seu àmbit 
específic i assegurar-hi la presència del Partit, sota la direcció dels seus òrgans 
d’execució en l’àmbit territorial corresponent. 
 
b) Col·laborar en els treballs electorals, així com en els de formació i expansió 
del Partit. 
 
c) Assessorar en la seva especialitat els grups parlamentaris i els organismes 
de govern de tipus municipal, comarcal i nacional, estatal i europeu.  
 
d) Col·laborar en la concreció de les alternatives del Partit en el seu sector, a 
partir de les resolucions dels congressos i assemblees, i en especial, amb 
l’aportació als Consells i Comissions Executives del material necessari per al 
desenvolupament de les seves funcions. Igualment, enriquiran el debat en els 
seus àmbits locals respectius aportant documents de discussió a assemblees i 
consells. També podran presentar esmenes i ponències del seu àmbit al 
Congrés del Partit. 



 

 
e) Organitzar, sota la direcció de l’òrgan d’execució corresponent, la presència 
externa del Partit a l’àmbit específic de cada comissió.  
 
f) Presentar propostes de candidats i candidates del seu àmbit als òrgans del 
Partit encarregats de l’elaboració de les llistes electorals. 
 

Les Agrupacions Temàtiques 
 
Els Consells de Federació podran crear Agrupacions Temàtiques que 
possibilitin la participació dels afiliats i afiliades en el disseny de les propostes i 
accions polítiques sectorials del PSC, afavorint la col·laboració de simpatitzants 
i la incorporació de nous sectors socials al projecte socialista, alhora que, com 
agrupacions que són, participin en el conjunt de les decisions del Partit. Aquest 
enquadrament orgànic dels companys i companyes i els simpatitzants ha de 
ser una eina més de les federacions territorials per millorar la incidència política 
en un territori i en un tema concret. Les Agrupacions Temàtiques es 
coordinaran necessàriament amb les Comissions Sectorials que els 
corresponguin. 
 
Les Agrupacions Temàtiques no només s’han de desenvolupar en les grans 
ciutats, sinó que han de tenir presència en tot el territori, possibilitant la 
col·laboració de ciutadans i ciutadans allà on el Partit no té prou presència, 
generant respostes polítiques davant problemes específics. D’aquesta manera, 
les federacions del PSC i les seves Comissions Sectorials podran gaudir 
d’interlocutors sensibilitzats i preocupats pels problemes del territori i dels seus 
ciutadans. Els afiliats i afiliades de les agrupacions temàtiques supramunicipals 
podran participar en els processos de primàries del seu municipi, i s’adscriuran 
per a aquesta finalitat i d’altres en l’agrupació del seu municipi. 
 

Els Grups de Treball Sectorial 

 
Es crearan en funció d’un tema concret i ben definit en el temps. Integrats pels 
afiliats i afiliades, i pels simpatitzants que ho desitgin, no tindran caràcter 
orgànic, sinó que el seu funcionament intern serà molt flexible i actuaran sota 
el mandat de la Comissió Executiva de l’àmbit territorial corresponent. La seva 
funció serà assessorar i proposar accions sobre el tema que ha provocat la 
seva creació a l’òrgan corresponent del Partit. Aquests grups de treball s’han 
de caracteritzar per la seva operativitat, agilitat i claredat a l’hora d’establir els 
objectius a assolir. 
 
 
6.7. PRIMÀRIES I REFERÈNDUMS 
  
Primàries i referèndums són dos manifestacions de democràcia interna en el si 
dels partits polítics. El seu impuls i desenvolupament ha de ser un objectiu 
prioritari per al PSC. 
 



 

Els i les socialistes concebem les eleccions primàries com un altre mecanisme 
de democràcia al si del Partit i considerem la seva implantació com un fet 
polític positiu. 
 
L’esperit de les primàries (confrontació d’idees i propostes entre diferents 
candidats i candidates perquè els afiliats, afiliades i simpatitzants decideixin qui 
els ha de representar davant la ciutadania enfront d’altres opcions polítiques; i 
el dret de tots els afiliats i afiliades al PSC que compleixin tots els requisits que 
marquin les lleis en cada cas a optar a representar-lo davant la societat) hauria 
d’inspirar tots els processos en què alguna persona ocupa un càrrec públic en 
representació del PSC, independentment de la forma concreta en què es 
materialitzi. 
 
El procés de primàries es convertirà, així, en un instrument de participació i 
debat d’idees que enriquirà el Partit i enfortirà la democràcia.  
 
El referèndum ha de servir per prendre decisions polítiques de gran 
importància que afectin el conjunt del Partit i que no s’hagin pogut preveure en 
un Congrés o, fins i tot en el cas en què s'haguessin pogut preveure, per 
aconseguir una participació directa de la totalitat dels afiliats i afiliades en la 
presa de la decisió concreta. 

 
Encara que la seva regulació concreta correspon als estatuts i reglaments, sí 
que cal anunciar com a línia política que els referèndums han de poder ser 
convocats pels òrgans de direcció del Partit (Congrés, Consell Nacional i/o 
Comissió Executiva), però també per la signatura d’un nombre suficient 
d’agrupacions o federacions. 
 
 
6.8. DEMOCRÀCIA PARITÀRIA 
 
Democràcia paritària no vol dir res més que democràcia. Vol dir compartir el 
poder polític entre homes i dones, que constitueixen, de manera igualment 
mitjana, la humanitat. El seu punt de partida és l’exigència que homes i dones 
han de constituir, junts i de forma equilibrada, el cos d’electors i el de persones 
escollides i membres de les instàncies polítiques i dirigents, i la creença que, 
mentre no hi hagi una representació equilibrada de les dones en la presa de 
decisions, la societat continuarà tenint un dèficit democràtic. En definitiva, per a 
una opció política de progrés, la defensa de la democràcia paritària és, 
senzillament, fer un pas endavant en el nostre grau de democràcia.  
 
Al llarg dels darrers anys, la lluita de les dones s’ha centrat en aconseguir 
igualtat de drets i oportunitats. Aquesta igualtat d’oportunitats, que podem dir 
que ha estat aconseguida en el pla legal, està, però, lluny de donar-se en el pla 
real (pel que fa als dos terços de les dones del món, aquesta igualtat només es 
dóna en l’àmbit formal). La nostra estructura social subsisteix basant-se en una 
concepció patriarcal, en la qual les dones encara continuen sent, gairebé de 
forma exclusiva, responsables de l’àmbit privat, de la cura de les persones, 
etc., i alhora, subalternes al món públic (el del treball remunerat, el poder...), 



 

l’únic dotat de valor i on encara imperen les qualitats masculines com a 
“instruccions” de funcionament. 
 
En aquest context, la presència de les dones en els llocs de poder i de 
responsabilitat és un pas fonamental per a la transformació d’aquesta realitat 
que, a través de la revaloració d’unes tasques, valors, criteris... fins ara 
menyspreats (encara que des de l’àmbit privat han estat fonamentals per al 
desenvolupament de la nostra societat) i a partir de l’establiment d’un nou 
contracte social, ha d’arribar a impulsar un nou sistema de valors i unes noves 
formes de funcionament (repartiment del treball remunerat, noves famílies, les 
persones com a centre dels valors...). 
 
El projecte socialista ha de ser capdavanter i defensor en la implantació de 
mecanismes correctors, transformadors i intervencionistes, amb l’objectiu de 
garantir una democràcia basada en la igualtat d’oportunitats. 
 
En el cas de l’actual manca de presència de les dones en els àmbits de 
direcció i poder, és obvi que les característiques de l’actual sistema de 
funcionament no permeten a les dones tenir les mateixes oportunitats en 
l’accés i l’exercici d’aquestes funcions, i és, per tant, imprescindible posar en 
marxa els mecanismes que garanteixin la plenitud de la democràcia paritària: 
 
–  El Partit ha de garantir que als seus òrgans de direcció, execució i 

candidatures electorals hi hagi una representació mínima tant de dones com 
d’homes. Aquest mecanisme de garantia de la democràcia paritària en els 
òrgans del Partit i en les seves candidatures no és un fi en si mateix, sinó un 
instrument fiançador. 

 
–  Per assolir aquesta capacitat de lideratge social que volem del PSC, es 

necessita aquest instrument i altres que l’acompanyin en l’àmbit dels canvis 
estructurals i organitzatius, el suport, les eines formatives específiques i 
altres mesures que permetran la flexibilització del propi Partit i, 
conseqüentment, la participació en el seu si de moltes més dones. 

 
–  El Consell de les Dones del Partit constitueix un òrgan fonamental 

d’aplicació i seguiment d’aquests mecanismes, des del debat i el treball en 
xarxa de totes les dones del Partit i amb la col·laboració de tothom que des 
del projecte socialista vulgui participar. 

 
La Secretaria d’Organització, juntament amb la Secretaria de la Dona, 
elaborarà cada any un informe sobre el compliment del principi de la 
democràcia paritària recollit als estatuts i en tots els òrgans de direcció, 
execució i candidatures del Partit. Aquest informe s’haurà de presentar al 
Consell Nacional perquè aquest conegui els llocs o òrgans on no s’ha pogut 
complir la garantia estatutària, llocs on la Comissió Executiva tindrà un mandat 
exprés d’aprofundiment de la participació i militància de les dones que 
garanteixi l’assoliment de la democràcia paritària en futures eleccions o 
mandats. 
 
 



 

6.9. LA REVOLUCIÓ DE LES EDATS AL SI DEL PARTIT: JOVES I GENT 
GRAN 
 
És evident que la realitat social és avui prou diferent de la que existia quan el 
Partit va néixer. El cos de població qualificada com “adulta” es va reduint, amb 
l’allargament pel que fa al moment en què es pot considerar finalitzada la 
joventut (cada cop més i més nois i noies viuen la seva condició de joves fins 
més tard) i la davallada del moment en què ens podem començar a considerar 
gent gran. En tots dos casos, el sector social en el qual ens podem encaixar 
deixa de dependre exclusivament de l’edat i queda millor determinat per les 
condicions. En el cas de la condició juvenil, quedaria definit en termes de 
manca de responsabilitats familiars directes, manca d’ocupació laboral 
continuada, període de formació... En el cas de la gent gran, per haver deixat 
el món del treball remunerat. 
 
Però el veritable canvi lligat a aquesta qüestió quantitativa prové del fet que 
tots dos períodes de la vida han passat de ser viscuts com a èpoques de 
mancances (en el cas dels joves, de mancances formatives i professionals, i en 
el cas de la gent gran, de mancances econòmiques i d’aptituds), a ser viscuts 
com a períodes de plenitud. Han passat d’èpoques de transició a èpoques de 
plena activitat. Conseqüentment, joves i gent gran passen a ser, per si 
mateixos, membres complets de la societat, a la qual aporten noves formes de 
fer, noves característiques, noves prioritats, noves inquietuds, projectes i 
solucions innovadores. Estem, doncs, en un nou escenari, en una societat on 
joves i gent gran adquireixen més pes quantitatiu i qualitatiu, on joves i grans 
(tant per nombre com per condicions) són imprescindibles per definir l’ara i el 
futur del model social. 
 
Estem, en definitiva, davant una revolució de les edats que suposa una nova 
configuració de la societat, on les persones que s’engloben en allò que 
anomenem joventut i gent gran irrompen amb força com a sectors actius i 
autònoms, passant a constituir el gran gruix de la societat. Una nova situació 
que obliga el Partit a reflexionar si vol adaptar també el seu funcionament i el 
seus projectes a la realitat de la societat, i que ha de passar per prioritzar la 
participació activa de tots dos sectors de població en el si del projecte socialista 
i elaborar el seu projecte de progrés tot tenint en compte aquesta realitat. 
 
Concretament, i pel que fa referència als i les joves, caldrà: 
 
a) Fomentar la presència dels i les joves en tots els àmbits del projecte 
socialista. Hem de ser capaços de comunicar i posar a l’abast de la joventut tot 
el seguit d’espais diferents des dels que poden treballar o col·laborar dins del 
nostre projecte: des de l’afiliació a pertànyer a la JSC, a la condició de 
simpatitzant o als moviments socials propers. 
 
b) Fer prioritària la política de joventut. En aquest terreny, la JSC ha de ser qui 
marqui, conjuntament amb el Partit, les línies programàtiques del projecte 
socialista. Els càrrecs institucionals hauran de seguir aquestes línies, 
acordades a través d’òrgans de coordinació, com el de la Comissió de 
Joventut. 



 

 
c) Per tal que els joves coneguin la realitat del projecte socialista i d’acord amb 
el principi d’obrir el Partit a la societat, s’impulsaran, a totes aquelles 
Federacions, Agrupacions o Comissions Sectorials que ho creguin convenient, 
convenis amb centres docents o entitats associatives amb la finalitat que els 
joves o estudiants joves puguin realitzar un període de pràctiques al si del 
Partit. 
 
Finalment, pel que fa a la gent gran al si del Partit, caldrà: 

 
a) Enfortir la Comissió Sectorial de la Gent Gran i el grup de treball sobre gent 
gran de la Comissió Sectorial de Benestar Social com a espais per a 
l’elaboració de propostes, tant programàtiques com organitzatives, del Partit i 
dels seus càrrecs de representació, així com els referents associatius 
progressistes del moviment de la gent gran.  
 
b) Fomentar les polítiques de gent gran des de les administracions públiques i 
la responsabilitat i la participació de la gent gran en la seva gestió i disseny. 
 
c) Impulsar el paper cívic de les agrupacions del Partit, ja que aquesta és una 
de les vessants des d’on la participació de la gent gran pot ser més 
enriquidora, tant des de l’àmbit de les activitats més lúdiques i d’oci com des 
del seu paper d’agents actius del Partit en el territori. La condició de persona 
gran no ha de ser excloent per a la seva presència en els diferents organismes 
de direcció del Partit. Una de les característiques importants de la gent gran és 
arribar a les diferents edats de jubilació, en general, en excel·lents condicions 
físiques i psíquiques, disposant d’un temps socialment i política útil molt 
important. 
 
Tant per al col·lectiu dels joves i grans, com per al conjunt dels afiliats i 
afiliades i simpatitzants, el PSC ha de portar a terme una política activa de 
formació i informació des de les agrupacions que permeti desenvolupar a nivell 
extern el paper d’agents transmissors del projecte socialista, i a nivell intern, 
facilitar i millorar les aportacions dels afiliats i afiliades i simpatitzants al nostre 
projecte. 
 
 
6.10. LA RELACIÓ ENTRE EL PARTIT I ELS CÀRRECS PÚBLICS 
 
El nostre model democràtic té com una de les seves deficiències fonamentals 
la manca de participació dels ciutadans i les ciutadanes, fins i tot dels mateixos 
afiliats i afiliades, sovint reduïda a votar una vegada cada quatre anys. 
 
Un dels objectius del sistema de "primàries" ha de ser contribuir a fer que la 
relació entre els partits polítics, els seus dirigents i el ciutadà i la ciutadana no 
quedi limitada als períodes electorals i al marc de relacions puntuals amb 
l’Administració. Així, les primàries ajudaran a apropar els nostres candidats a 
aquells que els han d'elegir.  
 



 

Cal continuar pel camí de convertir el Partit, els seus i les seves dirigents i, en 
especial, els càrrecs públics socialistes en mitjancers entre el ciutadà o la 
ciutadana i les institucions, especialment amb les del Parlament de Catalunya i 
les Corts Generals. I cal fer-ho desenvolupant campanyes planificades i 
descentralitzades, amb visites i contactes amb els ciutadans i les ciutadanes, 
amb comitès d’empresa, amb entitats i amb grups municipals socialistes i 
progressistes, i assistint a tota mena d’actes públics tot l’any, però 
especialment al llarg del mes de gener i de l’estiu, moments en què l’activitat 
parlamentària es redueix o fins i tot se suspèn.  
 
Les nostres Oficines Parlamentàries han d’estar lligades a les activitats del 
Partit, però han de tenir també vida pròpia i convertir-se en generadores 
d’activitats per als nostres parlamentaris. 
 
Així mateix, cal que els nostres càrrecs públics treballin en l’organització del 
Partit, a les executives locals, a les de federació i als grups sectorials, visitin els 
locals de les agrupacions, assisteixin a les assemblees locals i informin de les 
seves activitats evitant, d’aquesta manera, qualsevol perill d’allunyament entre 
l’acció política a les institucions i la que es pugui desenvolupar des de les 
estructures del PSC, i enriquint, així, la vida de les agrupacions a través 
d’idees, suggeriments, plans d’actuació, etc. Per això és necessari que els 
Grups Parlamentaris adscriguin els seus diputats/diputades i 
senadors/senadores a un àmbit territorial (Agrupació Local i/o Federació) i/o 
Sectorial (Agrupació Temàtica i/o Comissió Sectorial). Així mateix, els Grups 
Municipals hauran de coordinar la seva gestió en el seu àmbit territorial, al qual 
hauran d’informar almenys un cop cada dotze mesos. Paral·lelament a això, és 
important que els membres de la Comissió Executiva tinguin la iniciativa d’anar 
a les Agrupacions Locals, no només a exposar la seva gestió i la dels seus 
companys i companyes, sinó també per rebre directament l’opinió dels 
afiliats/afiliades, la tasca dels quals es limita, amb profunditat, a l’àmbit 
territorial. 
 
En definitiva, tot el Partit ha de tenir una cultura d’avaluació de la feina feta, per 
a la qual cosa els nostres càrrecs públics (regidors i regidores, alcaldes i 
alcaldesses, diputats i diputades, senadors i senadores) han d’explicar la seva 
tasca. Per avaluar-la, la millor eina és la votació lliure dels afiliats i afiliades, 
llibertat que únicament es garanteix a través de la votació personal i secreta. 
 
 
6.11. EL PARTIT, UN INSTRUMENT SOCIAL I FORMATIU 
 
Un dels grans reptes del PSC per als propers anys és aconseguir que es torni 
a produir (o senzillament que es produeixi) la identificació de la política com a 
acció de transformació de la societat, i dels partits com a instruments de fer 
política. 
 
L’assoliment d’aquest repte seria el veritable reflex de l’obertura del Partit a la 
societat i d’una obertura de la societat cap al Partit. A aquest objectiu 
contribueixen totes les mesures que tenen com a finalitat la democratització de 
les estructures de funcionament del Partit (un partit més democràtic és més 



 

transparent i la seva funció és més visible per part de la gent que no està dins 
del projecte) o les explícites d’obertura a altres moviments socials i/o als 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Cal, però, posar especial atenció en altres aspectes necessaris perquè el Partit 
funcioni com una veritable eina de formació en la democràcia. 
 
a) Per començar, formació per a la pròpia gent del Partit. El PSC està format 
per afiliats i afiliades, que són qui conformen la identitat i la imatge del Partit. 
Cal completar la nostra afinitat com a afiliats i afilidades amb el projecte 
socialista, amb la suficient informació i formació continuada per convertir-nos 
en agents actius del projecte. Aquesta formació ha d’incloure el coneixement 
del que és el projecte socialista i com actua, de la història, del debat dels 
programes i els projectes de govern... 
 
b) Continuïtat de la posició del Partit davant els esdeveniments socials. El Partit 
ha de prendre posició respecte de tot allò que va passant a l’entorn en què es 
mou, fer-ho a partir del debat i fer-ho públic, amb imatge i arguments. Per 
formar una societat en els valors de la democràcia i l’esquerra, el Partit ha de 
ser capaç no només de no callar, sinó de fer-se evident en tots els temes. 
 
c) Implicació social del Partit en aquells moments, problemes o moviments on 
contínuament es posen en contradicció els valors socials que defensem (en els 
llocs de treball, en l’educació...). 
 
d) Contacte directe del Partit amb les persones, organitzacions i particulars. 
Hem de ser capaços de fer-nos conèixer, no només a través dels mitjans de 
comunicació, sinó de forma directa. Per fer-ho, cal una obertura de les seus 
socials dels partits (fins i tot amb campanyes de difusió als barris o ciutats, 
organització d’activitats que puguin atreure públic, seminaris, debats...) per 
mostrar als ciutadans que el Partit i la política són, més enllà d’àmbits de 
poder, àmbits de participació. Cal ser-hi presents i contribuir, també de forma 
contínua, en altres moviments socials externs, per col·laborar o mostrar la bona 
opinió. 
 
En definitiva, per als i les socialistes, el Partit és una opció voluntària i 
conscient, per la transformació de l’actual sistema social, basat en les regles 
del mercat, per una nova societat més lliure, justa, igual i solidària. Perquè per 
a nosaltres, el govern és un mitjà, però no l’únic, d’aconseguir-ho. En aquest 
sentit, caldrà intensificar des del Partit la nostra presència en la societat, en els 
moviments socials, en els sindicats, en les entitats i associacions de tota mena. 
Caldrà, a través d’aquests i en aquests, portar els nostres missatges i exercir 
des d’aquests les accions transformadores, i defensar, quan així sigui 
necessari, les conquestes socials i polítiques. 
 
 
6.12. EL PARTIT DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES 
 



 

Les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) ens donen 
una oportunitat de primer ordre per facilitar la comunicació i la participació al si 
del Partit. 
 
El Partit aposta decididament per la incorporació de les possibilitats que les TIC 
ens ofereixen pel que fa a fer arribar més informació i més ràpidament a tots 
els afiliats/afiliades i ciutadans/ciutadanes, pel que fa a l’obertura de fòrums 
permanents de debat de caràcter virtual que no requereixin la presència física 
dels participants i que es puguin desenvolupar durant períodes llargs de temps, 
pel que fa a la capacitat d’establir programes de formació i animació cultural no 
presencials, i també pel que fa a les possibilitats de desenvolupar experiències 
de democràcia electrònica. Totes aquestes opcions ja estan avui presents, tot i 
que en alguns casos de manera incipient, a la societat, i les previsions indiquen 
que la seva eclosió com a fenòmens d'utilització massiva és imminent. 
 
Per tant el PSC, que és una comunitat de persones agrupades entorn a unes 
idees i que es troben localitzades a diferents llocs físics de Catalunya, ha de 
dotar-se de les eines tecnològiques i la filosofia d’actuació que li permetin 
construir una comunitat virtual que es pugui mantenir informada, participar en 
els debats d’idees, treballar políticament, formar-se i, per què no, fer activitats 
d’oci i culturals de manera virtual, sense dependre dels horaris ni les 
distàncies. Abordar i superar aquest repte, que no és fàcil, ens ha de permetre 
als i les socialistes estar en millors condicions de judici en el moment en què 
els avenços de les TIC obliguin els poders públics a legislar aspectes tan vitals 
com la democràcia electrònica. 
 
Així mateix, l’impuls de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TIC) haurà d’esdevenir un factor rellevant en la progressiva professionalització 
i modernització de la gestió al si del Partit. 
 
Per aconseguir aquest objectiu, s’han d'emprendre diverses actuacions. Per 
una banda, la potenciació de la seva web externa com a principal aparador de 
la seva política informativa. Per una altra banda, la creació d’una intranet que 
permeti a tots els afiliats, afiliades i simpatitzants la participació en els debats 
organitzats, cursos de formació, tertúlies espontànies, participació en consultes 
i votacions, etc. A partir de l'ús habitual de les TIC, qualsevol resolució d’un 
òrgan del Partit, convocatòria d’activitat, proposta política d’un candidat o 
candidata a eleccions primàries, acta de sessió, etc. de qualsevol de les 
agrupacions i organitzacions del Partit ha d’estar disponible a través d’internet; 
així mateix, qualsevol persona que ocupi un càrrec electe, intern o extern, ha 
de tenir l’obligació d’atendre els seus electors (afiliats, afiliades, simpatitzants, 
votants o ciutadans i ciutadanes, segons el cas) a través del correu electrònic. 
Es tracta d’aprofitar les TIC per apropar els responsables polítics de tot tipus a 
la ciutadania. Tanmateix, els mitjans tradicionals de comunicació del Partit 
(Endavant i altres) han d’incorporar l’ús de les TIC i obrir espais de 
col·laboració al conjunt d’afiliats, afiliades i simpatitzants que desitgin publicar 
les seves opinions enviant-les a través del correu electrònic a la redacció. 
 
La creació d’una sèrie de webs externes, recollides amb un nou portal del 
socialisme català, amb característiques de dinamisme i opcions interactives 



 

(espais d’informació i també de debat virtual), ens ha de servir per comunicar-
nos amb persones de l’espai socialista amb accés a internet i amb nous 
sectors. Hem de crear una estratègia clara de comunicació i presència a la 
xarxa amb una web a nivell nacional i també webs locals, per així poder crear 
àmbits sobre les polítiques, tant a nivell de Catalunya com a nivell local. 
 
És evident que perquè tot això sigui possible és indispensable que es donin, 
com a mínim, dos requeriments. L’un és que totes les agrupacions i seus del 
Partit estiguin correctament dotades de hardware i software adequat, amb la 
millor velocitat d’accés a internet que el mercat pugui oferir. L’altre és que 
caldrà fer un esforç important per introduir l'ús de les TIC entre el conjunt 
d’afiliats, afiliades i simpatitzants, especialment entre aquells que, per la seva 
situació personal o professional menys possibilitada, hauran d’utilitzar-les 
habitualment. Hem de ser conscients que, al costat dels enormes avantatges 
que les TIC presenten, també poden representar un perill, que no és altre que 
el de crear una nova classe de ciutadans de segona categoria: aquells que no 
poden utilitzar les TIC a causa de no tenir les condicions econòmiques i de 
formació necessàries per poder-hi accedir. És per això que el PSC, a més de 
reclamar que els poders públics evitin que aquest fet es doni, ha de predicar 
amb l’exemple i procurar que tots els membres de la seva comunitat tinguin els 
coneixements suficients per utilitzar-les, si més no, als locals del Partit.  
 
Com a conseqüència d’aquest plantejament, la Comissió Executiva del PSC 
sortida del 9è Congrés elaborarà, en el termini de quatre mesos, un Pla 
d’Actuació Virtual que estableixi l’esforç inversor, les actuacions i el calendari a 
seguir per posar el PSC i totes les seves Agrupacions i Federacions al 
capdavant en l'ús de les TIC. 
 
 
6.13. EL PSC, UNA ORGANITZACIÓ PER A LA SOCIETAT DE LA 
INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT 
 
En l’Era de la Informació, la societat dels països desenvolupats s’ha convertit 
en una societat d’organitzacions en la qual la majoria de les tasques socials –si 
no totes– estan fetes per una organització i en el si d’aquesta (empresa, 
escola, hospital, ONG, església, sindicat...). A diferència de “societat”, 
“comunitat”, o “família” (els agregats socials tradicionals), una organització està 
dissenyada a propòsit i no es basa en la naturalesa psicològica de les 
persones ni en la seva necessitat biològica. Les organitzacions es componen 
de grups de persones que treballen juntes en una tasca comuna; les 
organitzacions es defineixen segons els seus objectius i les seves 
responsabilitats, que poden ser més o menys genèrics, però que requereixen 
una definició concreta per orientar l’acció de tots els seus membres cap a 
l’objectiu comú. 
 
Malgrat les seves característiques especials, els partits polítics són 
organitzacions i han de tendir a l’excel·lència com a tals per assolir l’èxit en la 
seva missió. 
 



 

Els resultats en una organització són sempre cap a fora; a diferència de la 
societat, la comunitat i la família, que són independents i autosuficients i 
existeixen en el seu propi interès, les organitzacions existeixen per produir 
resultats externs. Això significa que els resultats en una organització estan 
sempre allunyats d’allò que cada membre hi aporta. El paradigma de 
l’organització moderna és l’orquestra simfònica, en la qual cada músic toca un 
instrument però tothom executa la mateixa partitura, i la melodia només és el 
fruit del conjunt dels instruments. És a dir, cada membre de l’organització fa 
una aportació vital sense la qual no hi ha resultat, però ningú, per si mateix, 
produeix els resultats. Això exigeix que una organització s’avaluï i s’analitzi a si 
mateixa i els seus resultats respecte dels seus objectius i metes clares, 
conegudes i impersonals. 
 
La incorporació dels membres a una organització social o política és sempre 
una decisió voluntària. Això significa que una organització sempre està 
competint per aconseguir el seu recurs més essencial: persones qualificades, 
intel·ligents i entregades. Això vol dir que les organitzacions han d’atreure les 
persones, retenir-les, formar-les, mostrar-les el seu reconeixement, 
recompensar-les, motivar-les, servir-les i satisfer-les. Per cobrir tots aquests 
requisits, una organització moderna no pot ser una organització de “caps” i de 
“subordinats” i “subordinades”, sinó que ha d’estar organitzada com un equip 
d’”associats/associades”. Una organització no ha de ser “manada”, sinó 
“dirigida” i “gestionada”. L’equip directiu ha de centrar l’organització en la seva 
missió, establir l’estratègia per dur-la a terme i definir els resultats; ha de fer 
d’”entrenador” dels membres de l’organització per treure el millor possible de 
cadascú, però a partir de la motivació i la implicació, no per la imposició de cap 
mena d’autoritat. 
 
En l’Era de la Informació assistim al canvi de l’economia industrial a l’economia 
del saber o del coneixement, la característica bàsica de la qual és la innovació i 
el canvi permanent. En aquesta nova societat, només les organitzacions 
innovadores assoliran els seus objectius. Els partits polítics no tenen per què 
ser-ne una excepció. Per no quedar obsolets hem d’incorporar, com a mínim, 
tres pràctiques sistemàtiques: 1) millorar contínuament tot el que fem 
mitjançant la revisió permanent de tots els processos de la nostra activitat; 2) 
reutilitzar i aprofitar al màxim les iniciatives reeixides; i 3) aprendre a innovar, a 
fer coses noves per atendre noves situacions i noves demandes socials. 
 
Des dels anys 70, la capacitat de difusió de la informació ha anat transformant 
les organitzacions, “aplanant” els organigrames i socialitzant la responsabilitat 
de la presa de decisions, és a dir, democratitzant-les. En la nova societat de la 
informació i el coneixement, el principi rector en una organització és cada 
vegada menys el “poder” i cada vegada més la “responsabilitat”. I una 
organització de “voluntaris” i “voluntàries” o “associats” i “associades” com és 
un partit polític és obvi que només pot regir-se pel principi de la 
“responsabilitat” lliurement assumida per cada membre. Però per aconseguir 
l’èxit en la seva missió, el Partit necessita que tothom assumeixi les seves 
responsabilitats per objectius, per contribució a la tasca comuna i també per 
conducta. Això implica que no hi hagi “subordinats”ni “subordinades”; en altres 
paraules, que tots els membres de l’organització hem d’actuar com a 



 

responsables de la presa de decisions; tots i totes hem de considerar-nos 
“executius/executives” o “dirigents”. En comptes de preguntar-nos “A què tenim 
dret?” hem de preguntar-nos “De què hem de ser responsables?”, i no 
renunciar mai a l’exercici de la nostra responsabilitat. 
 
En aquest context caldrà impulsar la racionalització i millora de la feina que 
realitzen els equips de persones que treballen donant suport a les diferents 
comissions executives. Així, és d’especial rellevància optimitzar la gestió de 
l’equip humà que desenvolupa les seves funcions a la seu central del Partit. 
Amb aquest objectiu, cal que el Comitè de Gerència que nomeni la nova 
Comissió Executiva impulsi un pla de gestió per al 2000-2003 que incorpori 
elements de renovació tecnològica per tal d’afrontar els objectius anteriorment 
apuntats, objectius econòmics, i una reorganització de la política de recursos 
humans orientada al treball en comú del conjunt de la Comissió Executiva i de 
les grans àrees d’actuació, i que redueixi el pes excessiu que actualment tenen 
les necessitats individualitzades des de les diferents Secretaries. 
 
 
6.14. LA CONFERÈNCIA NACIONAL 
 
Una vegada a l’any, el PSC organitzarà una Conferència Nacional per debatre 
aspectes monogràfics d’interès polític. L’objectiu final de la Conferència 
Nacional serà fixar la posició del PSC sobre els temes tractats. 

 
La convocatòria de la Conferència correspondrà al Consell Nacional del Partit, 
a proposta de la Comissió Executiva. En el moment de convocar cada 
Conferència, el Consell Nacional designarà un equip específic que coordinarà 
els treballs a desenvolupar i que serà responsable de la presentació del 
document final. 
 
El desenvolupament de la Conferència serà el següent: 
 

 Un cop convocada, el conjunt de les organitzacions del Partit (des de les 
Agrupacions i Comissions Sectorials fins al Consell Nacional) iniciaran un 
procés d’elaboració de documents i debats. 

 

 En aquest procés, participaran, a més de les persones afiliades del Partit, 
els i les simpatitzants i aquelles organitzacions socials, empresarials, 
professionals, etc. que les organitzacions del Partit considerin convenient. 

 

 Aquest procés de participació, que es desenvoluparà al llarg del temps, 
combinarà els elements tradicionals de reunió (seminaris, assemblees, 
col·loquis...) amb els nous mètodes de participació que permeten les noves 
tecnologies. 

 
Els mecanismes concrets de desenvolupament d’aquesta conferència seran 
establerts per un reglament aprovat pel Consell Nacional a aquest efecte.  



 

 

ANNEXOS 

 

 

 

NOU PACTE SOCIAL 
MOVIMENT CIUTADÀ I TERCER SECTOR  
   
Els moviments socials de progrés que s’iniciaren fa més d’un segle, base dels 
actuals moviments associatius i societaris, i les millores en la qualitat de vida 
aconseguides per l’estat del benestar, conformen dos processos que s'han 
complementat entre si al llarg del temps. 
  
La renovació dels moviments socials tradicionals (obrers, veïnals, culturals i 
populars, d'ajuda mútua, socials, cooperatives...) com a conseqüència de 
l’adaptació a l'estat del benestar, el sorgiment de nous moviments (ecologistes, 
feministes, immigrants, joves, vells, les ONG...) portadors de valors i, alhora, la 
transformació de les ciutats i la prestació de serveis dels ajuntaments, 
incideixen en la vida col·lectiva i social dels barris, de les ciutats i viles de 
Catalunya, d’Espanya i d’Europa. 
   
Els moviments ciutadans i els municipis del 2000 tenen objectius coincidents. 
Persegueixen la proximitat, la sostenibilitat i la qualitat de vida. La importància 
de l’associacionisme, dels moviments socials i del municipalisme rau en que 
són determinants per enfortir la democràcia i fer-la participativa, per avançar de 
l’estat del benestar a la societat de benestar, entre d’altres reptes. Afirmem que 
els objectius dels moviments ciutadans i del municipalisme són comuns i 
coincidents però que, alhora, les idees comencen a ésser repetitives i corren el 
perill de quedar-se en paraules i bones intencions. Proposem el Tercer Sector 
com a formulació política i societària que s'ha d'implementar des de la política i 
des de la societat. 
  
Entendre l'evolució històrica és una condició necessària, però no suficient. Per 
comprendre i afrontar el futur, considerem que cal plantejar-nos quelcom que 
vagi més enllà, situar-nos en els reptes de la societat global; i si acceptem que 
estem assistint al naixement d’una nova civilització, anar a la contra no servirà 
de res: cal una actitud de proposta, d'acció i de reflexió.     
  
 
1) La Sectorial de Moviment Ciutadà ha estat activa 
  
Des de la Sectorial de Moviment Ciutadà del PSC hem elaborat nombrosos 
documents. Al 8è Congrés presentàrem un decàleg per a les associacions i els 
moviments ciutadans. Les propostes han estat desenvolupades i recollides, en 
major o menor mesura, en els programes de les diferents confrontacions 
electorals.  
  
Alhora hem estat actius i atents a l’associacionisme i a les potencialitats del 
Tercer Sector (tot sovint imaginari). 
 



 

Per iniciativa del PSC i dels partits progressistes es va aprovar la Llei 
d’associacions d’àmbit català. Ara no és el moment d’analitzar la Llei aprovada 
pel Parlament de Catalunya, però sí d'esmentar que disposem del cos doctrinal 
que té en compte, a més de mesures per a Catalunya. Vàrem proposar definir 
la relació entre els conceptes “sense afany de lucre” i “activitat econòmica”. 
D’aquesta manera s’incorporava la tendència dominant dels fòrums europeus 
en referir-se a les associacions i al Tercer Sector. 
 
La nostra mirada, quan es discutia l’aprovació de la Llei, era cap al Tercer 
Sector i l'estat del benestar. Impulsar el funcionament democràtic de les 
associacions, generar llocs de treball i millorar la gestió de les mateixes 
incorporant-hi professionals. 
 
Del debats i propostes fetes des de la Sectorial de Moviment Ciutadà, potser el 
més significatiu és l’anàlisi del fet associatiu (que podem traslladar a les xarxes 
ciutadanes) com a acte racional i relacional, com a eina instrumental. Ens 
trobem en un món d’extrems: d’una banda hi ha xarxes instrumentals, i de 
l’altra, segregacions identitàries, i entre ambdues no hi ha connexió sinó 
oposició i extermini. Manuel Castells arriba a afirmar que es tracta d’"un món 
de tribus enfront d’un món de xarxes, i entre ells desapareix la societat". D’això 
ve l’interès estratègic del municipalisme i dels moviments socials que, partint 
de la identitat, són moviments de reconstrucció d’un espai d’interacció i 
conflicte. Ens referim als ajuntaments i als moviments ciutadans, ecologistes, 
feministes, gais i lesbianes... i sobretot, al seu rol futur a la ciutat i al territori.   
 
Són quelcom més que intuïcions: és l'acció i la reflexió de la Sectorial de 
Moviment Ciutadà. Ara proposem que el Tercer Sector s’incorpori al cos 
doctrinal del PSC, sobretot per saber i per orientar el que hem de fer. 
 
 
2) Estem assistint al naixement d’una nova civilització (ni neoliberalisme, ni 
estatisme) 
 
Ens trobem al bell mig de la revolució tecnològica, de la globalització 
econòmica i d’un canvi social sense precedents. 
  
La mundialització fa que la pobresa, l'exclusió social i la xenofòbia actuïn a 
l'espai públic en forma de cascada fent que els conflictes locals s'estenguin des 
dels medis de comunicació cap a altres indrets, i es converteixin en perills 
socials d'àmbit general, fent-nos  sentir  quotidianament que vivim al bell mig 
de la globalització.  
 
La marginació i l’exclusió es converteixen en dos dels principals factors 
d'inhibició social i política, són font de noves problemàtiques i conflictes que, 
fins i tot, enfronten comunitats a partir de la mobilització d'uns sectors de 
població contra d'altres (com hem vist a El Ejido, i també a casa nostra). 
 
Ens trobem potencialment davant d’un extraordinari desenvolupament 
tecnològic i, alhora, d’un extraordinari subdesenvolupament social i polític. 
Davant d'aquests fenòmens considerem que les associacions, els municipis i 



 

les xarxes ciutadanes poden crear el capital social necessari per fer front a 
aquesta complexitat que s’expressa en el conjunt de la societat.  
  
Hi ha un auge ideològic del neoliberalisme que sembla coincidir amb la 
formació espontània de la societat xarxa. Cal incidir-hi decididament. Avui ja hi 
ha a internet entitats que diuen formar part del Tercer Sector. Hem de 
potenciar-les, fomentar l’existència de codis ètics (a Barcelona s’està 
realitzant), i no deixar que els fets ens sobrepassin. No ens serveixen les 
ideologies tradicionals d’esquerres, ancorades en l’estatisme. Són del tot 
obsoletes perquè la xarxa trenca els formalismes normatius. Les coses cal fer-
les des de la societat xarxa, en relació amb tot el que està passant al món, i 
per fer-ho, calen propostes. 
 
 
3) Moviments ciutadans del nou mil·lenni 
 
És del tot evident que ja no estem a la societat industrial que va originar els 
models ciutadans, associatius i societaris coneguts. Estem davant un nou ordre 
mundial basat en la globalització del sistema econòmic i en la revolució de les 
comunicacions. La ciutadania del segle XXI es troba amb les oportunitats de la 
societat del coneixement i, alhora, en situacions desconegudes que produeixen 
inseguretat (diferències culturals, religioses, sexuals, ètniques...).  
  
3.1.- Impulsar una ciutadania que aposti per les relacions humanes, per la  
responsabilitat i pel civisme. 
Ho hem repetit reiteradament. Ara cal impulsar xarxes a l'espai públic, unes ja 
instituïdes i institucionals (associacions, cooperatives, empreses ciutadanes, 
ajuntaments...) i altres per instituir (empreses xarxa,  associacions xarxa...). 
L'espai públic és el lloc del conflicte, i és alhora espai social i mercat. És global 
i virtual (internet) i local i concret (barri, vila, ciutat, territori). Entenem que les 
xarxes ciutadanes (globals i locals) conformen la base, l'organització 
transversal del Tercer Sector, lloc de trobada de coses ben conegudes i 
d'altres incertes i de risc. 
La idea principal és la connexió, entesa com la possibilitat de mantenir el 
contacte durant el temps que es vulgui en funció de les pròpies necessitats i 
les expectatives creades.  
  
3.2.- La connexió local i global. 
La força del Tercer Sector és la connectivitat dels municipis, de les 
associacions, dels moviment socials, de les xarxes i de les empreses 
ciutadanes. Es tracta d’entendre i de combinar la interacció entre 
municipalisme, moviments socials, economia social i associacionisme voluntari, 
és a dir, de definir polítiques del nou marc de  relacions que supera, de bon 
tros, el vell debat entre sector públic i sector privat, entre estat i mercat.  
Cal fer-ho reconeixent que els ajuntaments, les xarxes i els moviments 
ciutadans, articulats localment i global, tindran en el futur un paper estratègic. 
Són la manera d’acostar l’acció pública a la ciutadania, d’entendre i de fer 
efectiu el principi de Proximitat (subsidiarietat). I, per suposat, de renovar l’estat 
del benestar.  
  



 

3.3.- Principis per a les xarxes ciutadanes. 
a) La llibertat. La connexió és voluntària i ningú no pot ser obligat a romandre 
connectat. Cal respectar l’autonomia de cadascú. La connexió ha de servir per 
augmentar la capacitat pròpia i l’autogestió, i no per crear altres dependències. 
b) La solidaritat i l’ajut mutu. Atès aquest univers ric i plural d’organitzacions 
lligades per uns postulats ideològics i ètics similars, la solidaritat i la reciprocitat 
són elements bàsics de relació. 
c) La recerca de l’eficàcia i l’eficiència de l’activitat. Perquè el fet de realitzar 
projectes de tipus social i econòmic no està renyit amb la productivitat dels 
recursos, i perquè no és acceptable el malbaratament d’energies. 
d) La reinversió social dels beneficis econòmics. Com a criteri, les 
organitzacions que formen part de les xarxes s’han de manifestar disposades a 
fer prevaler la reinversió en projectes socials o en la pròpia organització dels 
seus possibles beneficis, essent secundari el repartiment d’aquests entre els 
seus membres.  
e) Funcionament intern democràtic. Càrrecs i representants escollits per 
mètodes democràtics, donant possibilitat de representació a les minories. La 
gestió dels professionals contractats per les xarxes i per les organitzacions 
resta sotmesa al control dels seus òrgans representatius.    
  
3.4.- Apostem per la creació de capital social. 
El capital social és l'aportació d'allò que fins ara anomenàvem teixit associatiu i 
societat organitzada, que lluny d’oposar-se a les institucions públiques, les ha 
de complementar, potenciant-se mútuament. El capital social és el principal 
valor dels moviments ciutadans i del municipalisme que precisa, també, 
actuació econòmica i beneficis per reinvertir-los a la societat. Hem proposat 
reiteradament la cogestió, la gestió concertada i la gestió cívica entre 
ajuntaments i associacions; cal, a més, incorporar-hi l’economia social, les 
ONG i les xarxes ciutadanes. 
  
 
4)  El Tercer Sector és una proposta política i societària. 
  
4.1.- Una proposta arrelada ideològicament.  
En el decurs històric identifiquem el Tercer Sector amb les lluites obreres i 
populars i amb els processos societaris que han anat sorgint des dels diferents 
moviments socials progressistes i emancipadors. Configuren part de la 
memòria col·lectiva de la nostra societat. Som deutors d’aquells agents socials 
innovadors d’èpoques passades que foren capaços de lluitar i arriscar per 
millorar la societat. En l’actualitat podem trobar els seus resultats incorporats 
tant al que anomenem sector públic com al privat. 
Les caixes d’estalvi, les asseguradores i algunes grans companyies són el 
resultat de l’evolució, o si voleu de la desfiguració, d’iniciatives que 
començaren des dels sectors obrers i populars i que avui formen part del que 
anomenem sector privat. La sanitat pública i l’ensenyament, per posar uns 
pocs exemples, són resultat de les lluites obreres i populars i, amb l’aportació 
de l’estat del benestar, formen part del sector públic. Hom creu que davant les 
privatitzacions calen propostes, i no servirà de res la simple oposició.  
  
4.2.- Un espai polític. 



 

Es tracta d’un sector en què l’acció política dels ajuntaments i de l’Estat ha de 
garantir drets i deures i, sobretot, ha de fomentar l’autoorganització i 
l’autonomia econòmica dels col·lectius i de les persones. El Tercer Sector ha 
de ser, també, l’espai de la democràcia participativa, de l’associacionisme i de 
les xarxes ciutadanes. Es tracta d’impulsar iniciatives econòmiques que creïn 
productivitat i capital social, imprescindibles per interioritzar els valors de 
convivència i de cohesió social, necessaris per afrontar els reptes d’avui i del 
futur immediat. 
  
4.3.- Desenvolupar els aspectes socials i associatius de la Constitució. 
Amb aquest objectiu, cal un debat polític dirigit al conjunt de la societat 
remarcant la importància de les associacions i de les xarxes com a eines 
innovadores de l’estat del benestar (el model de societat que proposem).   
Ens referim concretament a l’article 9 i al 22 de la Constitució. La legislació ha 
d’anar acompanyada de polítiques públiques. Calen recursos pressupostaris i, 
sobretot, mesures que redueixin la fiscalitat d’aquelles entitats i empreses que 
vagin configurant el Tercer Sector (reiteradament des de la Sectorial hem 
plantejat la necessitat d'una nova llei del mecenatge).  
Cal també una Llei de Bases que desenvolupi l’article 22 i fomenti les 
associacions i les xarxes ciutadanes. Es tracta d’eines de cohesió social 
necessàries per fer front a la concentració de la nova economia global i 
avançar cap a la societat del benestar, i cal fer-ho enfortint la democràcia 
participativa.  
  
4.4.- Un espai humà. 
Apostem per les persones. Els fets comunitaris i associatius tenen el valor de 
les relacions humanes i són imprescindibles per no caure en l’anomia i la 
deshumanització de les relacions personals i socials. Els fets comunitaris se’ns 
presenten en formes molt diverses. La multiculturalitat (món culturalment 
divers) s’expressa a les ciutats i al territori. Les associacions i les xarxes són 
instruments per trencar barreres i establir acords societaris de convivència.   
  
4.5.- Un espai de complicitat.   
Alguns autors identifiquen el Tercer Sector amb la societat civil. No és el nostre 
cas. Per a nosaltres la societat no és un concepte eteri al marge de la política, 
ans al contrari, en cada moment històric és el resultat de l'acció dels  diferents 
agents polítics i socials. El Tercer Sector és la interacció entre Sector Públic i  
Sector Privat, n’és l'espai de complicitat. Tant l’un com l’altre ja formen part de 
la xarxa, són el resultat de l’acció tecnològica i econòmica que condiciona 
l'acció social i l'acció política. 
El Tercer Sector és econòmic i social, mitjà i fi alhora. És l’expressió d’allò 
públic com a competència de cada persona, no només dels poders públics. És 
la base del capital social d’una societat que ja és “transnacional” de forma 
incipient però creixent, i ho serà netament en el futur (societat xarxa i estat 
xarxa ).  
Per això, afirmem reiteradament que no té sentit recórrer al mercat o a l'estat 
com a contraposats. El Tercer Sector els necessita tots dos per al seu 
desenvolupament, i cal sobretot que s'autorreguli, que defineixi codis ètics de 
qualitat i funcionament.  
  



 

4.6.- Apostem per la creativitat.  
El Tercer Sector, per avançar cap a la societat del benestar, ha de ser 
associatiu i solidari. Comporta considerar el  paper de la societat, des del món 
empresarial fins al món associatiu sense afany de lucre (actors socials 
diversos: cooperatives, societats anònimes laborals, fundacions, associacions 
d'ajuda mútua, voluntariat, mutualitats, les ONG...). Això és una font d'energies 
creatives que cal orientar, potenciar i mimar. 
  
4.7.- La convivència i l'espai públic. 
L'espai públic és l'espai social en què s'han de crear les condicions de 
protecció de les llibertats, les seguretats personals i, per sobre de tot, del dret 
de cadascú a mantenir o adquirir el control de la seva existència. Només la 
lliure actuació dels agents socials ens permetrà una societat del benestar 
compromesa amb la democràcia i la participació ciutadana. 
Les competències de la convivència i de la cosa pública s'han entès, massa 
sovint, com a exclusives de les administracions públiques que les regulen, 
ocupen i comparteixen amb el mercat. Les ciutadanes i ciutadans se senten 
espectadors i poc actius. Omplir els buits existents i crear un espai  públic de 
cohesió social i convivència és un objectiu innovador i necessari per al futur. El 
Tercer Sector té com a principi desenvolupar les competències de la ciutadania 
fent-la més activa i participativa, més creativa i responsable.  
  
 
5) L'educació i la formació permanent. 
 
Sobretot, tenim ben present que els avanços en les noves tecnologies de la 
informació i la globalització de l’economia ens obliguen a replantejar-nos la 
formació i l’educació. Cal donar prioritat absoluta a la formació permanent i a 
l’educació, perquè és l’única manera d’aconseguir que els beneficis de la 
informació i del coneixement arribin al major nombre possible de ciutadanes i 
ciutadans evitant, així, la producció de noves fractures socials.  
 
En definitiva es tracta de dinamitzar i projectar l'actual potencial humà agrupat 
en entitats d'àmbit local, nacional, estatal, europeu i internacional que 
representen interessos diversos, conflictes socials i humans, expressen 
potencialitats i conflictes i, alhora, són mostres d'accions solidàries, de 
projectes associatius, de xarxes i de noves oportunitats. 
 
Sostenim que per afrontar els canvis en les relacions socials i els reptes de la 
ciutadania del segle XXI s'ha d'impulsar, amb valentia i coratge, el Tercer 
Sector, que és una potent eina per actuar en clau de futur. 
 

 
PER UN NOU MOVIMENT ASSOCIATIU DE LA GENT GRAN 
 
El col·lectiu de la gent gran, en una societat democràtica com la nostra, ha 
adquirit una potència social i política que fa pocs anys encara no tenia. 
 
La mitjana d’esperança de vida ha passat en només vint anys de 60 anys en 
els homes i 65 en les dones a 78 i 82 respectivament. El més important, a més, 



 

és que les persones arriben sovint a aquestes edats en unes condicions de 
salut física i mental òptimes. 
 
No podem oblidar que la gent gran d’ara ha estat protagonista en els moments 
més difícils de la història del nostre país, i que gràcies a la seva lluita en 
defensa de les llibertats, avui tots nosaltres en podem gaudir. 
 
És per tot això que els i les socialistes catalans, conscients de la importància i 
potencialitat d’aquest col·lectiu, posaran a disposició els mecanismes 
necessaris per a la garantia de la defensa dels interessos socials i humans 
d’aquest col·lectiu. 
 
Hem de donar un nou suport al moviment associatiu de la gent gran, l’hem de 
recolzar en la seva estructuració i l’hem de reconèixer com a part important i 
actiu de la societat. 
 
La societat catalana ha de poder canalitzar les energies, capacitats i 
experiència dels nostres grans.  
 
Si avui la franja d’edat d’una persona gran comprèn un terç de la seva vida, és 
impensable un posicionament passiu tant per part dels grans mateixos com de 
la resta de la societat. 
 
Cal, finalment, que igual com passa en molts països europeus, la gent gran es 
pugui organitzar com a moviment social per canalitzar aquesta energia tant en 
benefici propi com general. 
 

 
 
PER UNA MORT DIGNA 
 
Defensem que els valors de dignitat i llibertat siguin reconeguts des del 
naixement fins a la mort. En conseqüència, ens sembla adequat que les 
persones tinguin dret a una mort digna, evitant situacions de patiment 
innecessàries i de degradació quan no hi ha esperança de millora. Aquest dret 
s’ha de correspondre amb la decisió pròpia de cadascú/una. 
 

Aquest mateix text va ser aprovat en el III Congrés de la Gent Gran, organitzat 
per l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

RESOLUCIÓ SOBRE IMMIGRATS I LLEI D’ESTRANGERIA 
  
El fenomen de la immigració és presentat cada cop amb més insistència com a 
problemàtic i de manera molt alarmista, sobre tot des d’instàncies oficials, cosa 
que probablement no és aliena al degoteig d’actes racistes i xenòfobs que 
s’han produït en algunes poblacions espanyoles en els darrers mesos. Al 
mateix temps, es reclama amb urgència la presència d’estrangers i estrangeres 
davant la necessitat de cobrir llocs de treball ara vacants, el que pot semblar 
contradictori si no fos que al final, lligant les dues tendències, en resulta poder 



 

disposar d’una mà d’obra molt flexible en perjudici dels elements d’integració i 
convivència. Reconèixer la complexitat i els reptes de gestionar-la no ha de 
significar una aproximació negativa al tractament de la immigració, sinó la 
necessitat d’un tractament global i realista en la seva dimensió social, política i 
econòmica. Davant l’actual situació i, en particular, tenint en compte la possible 
modificació de la recent llei 4/2000 de drets i llibertats dels estrangers, d’onze 
de gener, el IX Congrés del PSC adopta la següent:  
  
RESOLUCIÓ 
  
- Expressem la nostra convicció que només des del reconeixement de la 
condició de ciutadans i ciutadanes de les persones immigrades es poden 
abordar les polítiques públiques d’integració, i és possible la convivència sense 
fractures socials. 
 
- Proclamem que les persones immigrades contribueixen de forma 
indispensable i clara al progrés econòmic del país, i enriqueixen la societat 
amb l’aportació de les seves capacitats personals, els seus valors i la seva 
cultura.  
 
- L’actual llei d’estrangeria és fruit d’un ampli consens polític i també social que 
no pot ser malbaratat i, en la mesura que expressa la voluntat d’integració, 
dissenya un model de societat que dóna una oportunitat per a una convivència 
harmònica, i és una llei per al conjunt de la societat espanyola. 
 
- Cal deixar passar un temps perquè la llei pugui desplegar els seus efectes, 
aplicant-la de forma raonable i segons els objectius tendents a la integració 
social de les persones immigrades. Cal també que dins el termini legal es dicti 
el Reglament, que en cap cas pot introduir retalls ni limitacions als drets 
recollits en la Llei.  
 
-En aquest sentit, rebutgem tota modificació de la llei que, amb arguments molt 
simplistes i de manera irresponsable, faci del retall de drets i de l’increment de 
mesures repressives la hipotètica solució als elements de complexitat que 
planteja la immigració. 
 
- Manifestem la nostra preocupació pel risc existent de convertir la immigració 
en objecte de confrontació partidista. Aquest ha de ser considerat un tema 
d’Estat i com a tal, tota modificació de la llei ha de resultar igualment del més 
ampli consens polític i social.  
 
- Condemnem les expressions i actituds alarmistes en relació a l’arribada 
d’immigrats, més si es fan des d’instàncies de govern, que contribueixen a 
incrementar la xenofòbia i perjudiquen greument la convivència i la integració. 
 
- Expressem la nostra profunda preocupació pel degoteig d’actes clarament 
racistes i xenòfobs que entenem molt lligats tant als dèficits de les polítiques 
públiques d’integració com a pràctiques sociolaborals explotadores.  
 
-Defensem una acció municipal basada en el consens de les línies bàsiques 



 

d’intervenció, entre les organitzacions polítiques, les econòmiques i socials; 
l’impuls de la transversalització de les actuacions en el territori; la concertació 
d’actuacions amb entitats ciutadanes; el foment de l’intercanvi d’experiències, a 
fi d’afavorir les condicions d’integració de la població immigrada, i l’assoliment 
de drets i deures per part de tots. Cal però que per ser eficaços, s’atribueixin 
les competències i recursos necessaris als ajuntaments. 

 
-Reconeixem que, en una societat democràtica i pluricultural, és des de les 
administracions públiques que s’han d’endegar les polítiques que afavoreixin la 
tolerància, el respecte cultural i la igualtat d’oportunitats, entenent que 
aquestes són virtuts públiques que s’han de promoure entre tota la població per 
afavorir la consciència del fet migratori i l’acceptació dels canvis que aquesta 
comporta. 
 
- Condemnem el tractament criminalitzat de les persones interceptades en 

pasteres i lamentem profundament la pèrdua de vides humanes que es 
produeixen. Advoquem per la persecució d’aquells que trafiquen amb 
persones i per un tractament realista de la immigració que apliqui, a més, 
polítiques actives de canalització de fluxos amb els països emissors. 

 

 
 
RESOLUCIÓ SOBRE EL SÀHARA 
  
Desprès del recent fracàs de les converses celebrades a Londres el passat 14 
de maig afavorides per la ONU, que es van interrompre sobtadament i sense 
cap acord, es constata la falta d’avenç en què es troba el poble saharià, que no 
veu reconeguts els seus drets com a poble i que perpetua una situació 
d’injustícia que afecta milers de persones, particularment tots aquells que viuen 
refugiats a Tindouf (sud d’Algèria). En relació a la situació actual que viu el 
poble saharià, el IX Congrés del PSC acorda la següent: 
  
 RESOLUCIÓ 
  
- Reconèixer els esforços realitzats per les Nacions Unides i, en particular, per 
la MINURSO, per a la elaboració del cens de votants, havent conclòs els seus 
treballs d’identificació amb la publicació de la llista de les 82.251 persones 
aptes per participar en el referèndum. 
  
- Mostrar la seva preocupació perquè, tot i aquest avenç, això no ha comportat 
l’acompliment del calendari per a la celebració del referèndum per a 
l’autodeterminació ni l’avenç d’aquest calendari com contempla el Pla de Pau 
ONU-OUA. 
  
 - Considerar que el continu ajornament del referèndum per a 
l’autodeterminació pot amenaçar l’estabilitat i la pau al Magrib, i afectar els 
països de la Mediterrània. 
  
- Mostrar també la nostra preocupació per la tensió quotidiana que s’està vivint 
al Sàhara Occidental i per la repressió exercida contra la població sahariana 



 

per les autoritats marroquines en els últims mesos en diverses ciutats com El 
Aaiún i Smara. 
  
- Demanar la garantia de la plena llibertat d’expressió, associació i manifestació 
per a tots els habitants del Sàhara Occidental. 
  
- Demanar a les parts que respectin els compromisos subscrits a Houston al 
1995 i que col·laborin amb les Nacions Unides per aplicar definitivament 
aquests acords, així com la realització del referèndum. 
  
- Demanar a la Unió Europea i al Govern espanyol que intensifiquin la 
col·laboració amb les Nacions Unides en pro d’una solució justa, definitiva i 
ràpida per al Sàhara Occidental, i que tinguin un paper més actiu en l’aplicació 
de solucions i demanin a les parts un diàleg polític directe sobre el futur de la 
regió. 
  
- Mentre aquesta situació no arribi, continuar promovent el suport des de tots 
els sectors institucionals i socials per fer arribar ajuda humanitària per garantir 
la cobertura de les necessitats de tots els refugiats i refugiades saharians, i 
molt especialment la destinada a l’alimentació, la salut i l’educació. 
 

 
 
RESOLUCIÓ SOBRE GUINEA EQUATORIAL 
 
Guinea Equatorial viu des de fa molts anys privada dels més elementals drets i 
garanties democràtiques davant el silenci de la comunitat internacional i en una 
situació de pobresa gens compatible amb els recursos naturals de què disposa 
el país, en particular respecte a la producció de petroli del Golf de Guinea, els 
beneficis i riquesa generats per la qual no arriben a la població, esperonada 
per un règim despòtic i dictatorial. Les persecucions dels dissidents polítics i de 
les minories ètniques, en particular dels Bubis, han estat una constant del 
règim d’Obiang que es palesà en el macrojudici de l’any 1998 a Malabo. Sols la 
pressió internacional va evitar que es dictessin diverses condemnes a mort, 
però no ha pogut evitar la mort a la presó d’alguns presos per falta d’atenció 
mèdica ni el trasllat en el darrer més de maig de 50 presos polítics des de 
Malabo a l’interior de la província de Rio Muni, aïllats i encara més indefensos. 
El IX Congrés del PSC acorda la següent: 
  
RESOLUCIÓ 
 
- Expressar la més profunda preocupació per la violació dels Drets Humans i la 
manca de garanties de tota mena que pateixen els pobles de Guinea 
Equatorial, i l’opacitat del sistema que elimina tota possibilitat de testimonis, 
expulsant les ONG que podrien treballar en aquell territori. 
 
- Condemnar la persecució de les minories ètniques i dels dissidents i opositors 
polítics. Cal una major exigència a Guinea Equatorial en relació al respecte de 
les minories ètniques, i per tant, de la democràcia i dels Drets Humans.  
 



 

- Expressar la preocupació per la seguretat i integritat dels 50 presos polítics 
traslladats a l’interior de Rio Muni, així com per la dels altres presos polítics, i 
demanar tant al Govern espanyol com als organismes internacionals que 
vetllen pels Drets Humans, en particular les Nacions Unides, que adoptin totes 
les mesures disponibles per garantir-los-hi la vida, la integritat física, la 
seguretat i els drets.  
 
- Proclamem que Espanya té un deure moral i polític amb l’antiga colònia que 
no li permet abandonar ni políticament ni cultural el poble de Guinea. Trencar 
el silenci és el primer deure de solidaritat. 
 
- Lamentem profundament que la única institució d’ensenyament superior 
disponible a Guinea que constituïa la UNED n’hagi estat expulsada. Cal que el 
Govern espanyol realitzi totes aquelles actuacions que permetin el més 
ràpidament possible restaurar el serveis de la Universitat a distància en 
benefici de la gent de Guinea.  
 


