
 

 

CONFERENCIA OBERTA 
 
 
En cloure el nostre 11è Congrés, ens adrecem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, d'una 
manera especial, a tots els sectors i persones disposats a debatre democràticament amb 
nosaltres. 
 
Els resultats obtinguts en les eleccions del passat 9 de març han permès al PSC un  optimisme 
fonamentat. Som una gran força política: un milió i mig de vots, un nombre considerable d’afiliats i 
simpatitzants, una organització potent. El nostre és, en diversos aspectes, el primer partit del país 
i la principal força política de les esquerres.  
 
És també un partit amb una capacitat de govern provada, amb equips d’homes i dones 
experimentats. Per la seva implantació en el territori disposem d’una elevada capacitat de 
representació i defensa de l’interès general. Per la seva articulació amb el socialisme espanyol i 
europeu tenim un elevat potencial d’influència més enllà de Catalunya.  
 
Som conscients, d'altra banda, que tenim al davant reptes que ens obliguen a una renovada 
estratègia de futur i a noves iniciatives.  
 
Els avenços són possibles quan hi ha processos ciutadans i moviments de l'opinió pública que els 
avalen i els impulsen.  
 
La gènesi i desenvolupament dels processos ciutadans, dels consensos actius i els projectes 
compartits, permeten fer sorgir noves possibilitats, noves esperances, noves forces per efectuar 
els avenços i realitzar els programes i projectes que milloren la societat.   
 
Trenta anys després de la constitució del nostre partit, volem continuar la línia fecunda del nostre 
procés constituent llençant noves iniciatives per a pensar i debatre les perspectives  futures del 
nostre país, amb noves formes de participació i amb una voluntat de construcció de nous 
consensos actius entre els sectors progressistes del país, i d’una manera determinant entre les 
noves generacions. 
 
A tots ells ens adrecem, amb la proposta de celebrar, l’any vinent, la Conferència Nacional 
convocada pel Consell Nacional del nostre partit a proposta de la Comissió Executiva, que prendrà 
la forma i la denominació de “Conferència Oberta per la Catalunya del Futur”, oberta a la 
participació de delegats i delegades del nostre partit, i de tots aquells exponents significatius de la 
societat civil catalana que, en règim d’invitats, vulguin reflexionar i debatre amb nosaltres.  
 
Veiem aquesta “Conferència Oberta” com l'ocasió d'una gran consulta a la societat, a través 
d'una deliberació compartida entre els socialistes i un ample conjunt d'exponents de la vida social, 
cultural, econòmica i política de Catalunya. Com una resposta operativa del PSC al repte 
d'impulsar i construir noves formes de relació entre societat i política. Com una manifestació  de 
la voluntat d'obrir el nostre partit al debat permanent amb la societat, oferint  un espai compartit 
de reflexió i participació.   



 

 

 
La “Conferència Oberta” tindrà, entre d’altres, els següents objectius:    
 

• Avançar en el projecte i l'acció del catalanisme d’esquerres, del qual creiem que el PSC és 
l’eix central;    

 
• Donar un nou impuls a les idees i l'acció del socialisme i de les esquerres, en funció dels 

canvis de la nostre societat i dels nous reptes del segle XXI;     
 

• Reforçar una majoria social i política de progrés a Catalunya, i ampliar els suports a la 
majoria d'Entesa catalanista i de progrés.    

 
 
En aquesta “Conferència Oberta” volem reflexionar i debatre sobre tres grans àmbits de 
qüestions:  
 

• La visió estratègica de la Catalunya del propers anys (autogovern, unitat civil, cohesió 
social, desenvolupament econòmic, equilibri territorial, sostenibilitat);    

 
• La relació entre societat i política (deliberació oberta i participativa, activisme a la xarxa, 

relació moviments socials-partits);    
 

• Les noves perspectives federadores a Catalunya, Espanya i Europa.  
 
 
Hi ha molts ciutadans i ciutadanes disposats a donar temps, coneixements i esforç a una causa 
política col·lectiva. Demanen, a canvi, implicació, disponibilitat, coherència i responsabilitat. 
Aquest és el nostre repte.  
 
Volem imaginar i construir, amb tots els homes i dones de Catalunya que vulguin fer-ho amb 
nosaltres, les idees i l'acció que facin realitat la gran Catalunya possible del segle XXI, una 
Catalunya de tothom, lliure, pròspera i justa. 


