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Més que mai, catalanisme social 

Article de Marina Geli, 

exconsellera de Salut i membre de la Comissió Executiva del PSC, 

publicat el 14 de desembre de 2010

Durant set anys he liderat i gestionat la política de salut de Catalunya per 

garantir l’equitat i la qualitat, tot convertint el sistema sanitari en un dels 

sectors estratègics per a la societat i el creixement de l’economia. Ara em 

proposo servir i ajudar a refundar el PSC. No personalment, sinó en equip. 

Ara el PSC ha de liderar el catalanisme progressista. Aquest no és patrimoni 

exclusiu nostre, però n’hem de ser el pal de paller.

Hem perdut les eleccions autonòmiques després de set anys de presidir la 

Generalitat. Convergència i Unió ha guanyat amb el mateix resultat que và-

rem obtenir el 1999, amb les eleccions del canvi de Pasqual Maragall (l’absèn-

cia de llei electoral catalana ha marcat la història de Catalunya). Però cal ser 

realistes i mirar endavant. L’oposició és bona consellera i constitueix una cura 

d’humilitat per revisar el PSC i el model de partit que volem per tornar a liderar 

el futur de Catalunya. Farem una oposició constructiva al bipartit d’Artur Mas. 

Un model de partit no de galàxies ni d’exèrcit, sinó de xarxa amb la gent.

L’any 1978 es fundà el PSC, sumant l’antiga Convergència Socialista amb la 

federació catalana del PSOE i el PSC-Reagrupament. Va ser un gran projecte 

de suma, com ha de ser ara el nou PSC. Sumar és multiplicar, restar és dividir. 

Durant més de 30 anys, el PSC ha cosit el país des de baix. Amb un ampli su-

port social, unint els treballadors i treballadores de procedència i llengua ma-

terna diversa amb professionals lliberals i intel•lectuals progressistes. Hem 

connectat amb una majoria que no es considera part del nacionalisme català 

ni espanyol. Un projecte transversal de catalanisme social, integrador, que ha 

permès l’entesa amb la resta dels pobles d’Espanya.

Ens ha costat 23 anys arribar al Govern de la Generalitat, objectiu prioritari 

des de l’etapa fundacional. Tenim l’orgull d’haver fet una política sectorial 

transformadora en educació, recerca, hidrologia, salut, energia, infraestruc-
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tures, dependència, etcètera. I d’haver intentat amb el nou Estatut trobar 

l’encaix de Catalunya amb Espanya.

La crisi econòmica, la sentència del Tribunal Constitucional i els mateixos 

errors del Govern català han acabat amb el projecte a les urnes. ¿I ara, el 

PSC, cap a on va? Fidels a l’esperit fundacional, amb vocació de representar 

àmplies majories per garantir la competitivitat i la cohesió social. Fidels als 

valors de la socialdemocràcia, disposats a adaptar-los a les necessitats can-

viants. Cal deixar enrere el debat estèril de les dues ànimes per evidenciar la 

verdadera ànima plural sense caure en males còpies dels nacionalistes cata-

lans (CiU) i del nacionalisme espanyol (PP, Ciutadans). Ens hem d’adreçar a 

les noves generacions molt més globals que no es troben en aquests debats.

Ara toca escoltar dins del partit militants i simpatitzants, alcaldes i regidors 

sense dirigismes; toca també escoltar fora, especialment les persones que 

s’han sentit orfes, que s’han quedat a casa, que han votat en blanc o que han 

votat uns altres partits. Debatre les idees, construir un relat de país i decidir 

els lideratges. Lideratges en plural. Líders capaços de gestionar complexitats 

internes i externes i on els accents no facin por; ans al contrari, que enriquei-

xin el projecte. Cal fer plural l’exercici del poder. També feminitzant-lo, i rejo-

venint-lo sense menystenir el capital de l’experiència. Avui no és un problema 

de noms. L’important ara és el projecte. La decisió de qui ha de ser el pròxim 

candidat o candidata a la presidència de la Generalitat ha de ser fruit de la 

racionalitat emocional. Tenim uns mesos per endavant, no cal precipitar-se.

El PSC, igual que Catalunya, necessita tenir més pes a Espanya i Europa. 

Una veu clara pròpia del PSC al Congrés dels Diputats. Aquest debat és es-

trictament instrumental i no n’hem de fer el debat. És un element més. I no 

únicament per temes exclusius de Catalunya, sinó per tenir opinió en totes 

les polítiques.

Federalisme és llibertat i unió voluntària. Sempre ha estat el projecte del 

PSC. No podem deixar que CiU sigui en exclusiva la veu pública catalana al 

Congrés. El PSOE sap que al llarg d’aquests darrers 30 anys el PSC ha estat 

un bon aliat i ho ha de continuar sent. El debat obert després de les eleccions 

pel mateix president José Montilla al renunciar al seu escó i obrir el procés con-

gressual ha de contribuir, a curt termini, a obtenir el millor resultat possible en 
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les eleccions municipals. Un partit que, ràpidament, reconeix les seves debilitats 

i les seves fortaleses és un partit madur. Segrestar el debat ens fa poc creïbles.

Em sento amb energia i il•lusió per continuar servint Catalunya com sempre 

he fet. Ho vaig fer com a metgessa, com a regidora, com a diputada i com 

a membre del Govern. M’estimo el PSC perquè es el que més fidelment ha 

representat els meus valors. Cada dia comença el futur. No podem fer triar 

la gent entre socialisme i catalanisme. Ara més que mai, catalanisme social.
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El verdader debat socialista 

Article de Miquel Iceta, 

viceprimer secretari i portaveu del PSC, 

publicat el 15 de desembre de 2010

La renovació del PSC exigeix claredat en la definició d’un projecte de progrés 

i rotunditat en la seva defensa dins i fora de Catalunya, assegurant el crei-

xement econòmic i la cohesió social, impulsant l’autogovern en una Espanya 

federal i preservant la unitat civil erosionada per tensions identitàries i l’im-

pacte de la immigració.

Els socialistes hem perdut les eleccions perquè el nostre projecte no ha con-

vençut la majoria. Ni estàvem en condicions d’oferir el govern sòlid i potent 

que el país reclamava, ni semblàvem capaços de lluitar contra la crisi i donar-

hi resposta de manera coherent amb els nostres principis d’igualtat i justí-

cia social, problema comú a tots els partits de la socialdemocràcia europea. 

Aquest ha de ser el centre de la nostra reflexió.

L’esquerra perd suport de la classe treballadora tradicional i de les classes 

populars, decebudes per una política econòmica i fiscal incapaç de defensar 

els seus interessos. I també perd la confiança de part de la classe mitjana, 

que considera que contribueix a uns serveis públics que utilitzen bàsicament 

uns altres, i que no se sent identificada amb un discurs socialista que creu 

ancorat en el passat.

La crisi econòmica afavoreix un replegament individualista o identitari que 

abona les posicions conservadores. Per això cal que l’esquerra combati la por 

generada per la crisi i la seva utilització política per part dels conservadors. 

Com assenyalava encertadament Tony Judt, la dreta utilitza la crisi com a ex-

cusa per desplegar acarnissadament les seves prioritats: menys Estat, menys 

protecció social, menys solidaritat.

La qüestió és saber com s’han d’impulsar les reformes necessàries per vèn-

cer la batalla de la competitivitat en l’economia global i, alhora, garantir la 
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justícia social proporcionant una xarxa de protecció als que la necessiten i 

també seguretat a tots plegats.

Per a les forces progressistes és vital tornar a connectar amb la nostra base 

tradicional, però també establir vincles amb les noves generacions i amb els 

sectors més emprenedors i innovadors, i resoldre les tensions entre els que 

veuen la globalització com una oportunitat, i els que la temen i es resisteixen 

al progrés, essent conscients que no és fàcil construir identitats i lleialtats 

fixes en un món tan canviant.

El socialisme democràtic ha de saber copsar els canvis econòmics, socials i 

culturals per assimilar-los i poder-los governar, i revitalitzar els valors que 

ens identifiquen, innovar radicalment les nostres propostes i les nostres for-

mes d’organització i actuació, i impulsar la justícia social, la igualtat d’oportu-

nitats, la defensa de la igual dignitat de totes les persones i el reconeixement 

de la igualtat de drets, en aquest nou context.

Per aconseguir-ho cal atacar frontalment la carència més gran i més urgent 

que tenim: la necessitat de renovar els nostres plantejaments en matèria de 

política econòmica. El nostre projecte ja no es pot basar en la transferència 

de renda a gran escala des de les classes benestants fins als perdedors de les 

grans transformacions econòmiques. La prioritat avui és incorporar els sec-

tors més febles de la societat en més bones condicions a una economia que 

ha de créixer de manera sostenible. Així, la inclusió social ha d’anar vinculada 

a una política de modernització, competitivitat i creixement econòmic, en la 

qual el capital humà, la formació, la recerca i la innovació tinguin un paper 

central.

Avançar cap a un nou paradigma de política econòmica implica també un nou 

conjunt de regulacions i incentius a la inversió i a la producció, que contribu-

eixin més a augmentar la prosperitat sostinguda per a tothom. A hores d’ara 

la renovació ecològica dels patrons de producció i de consum és inevitable, i 

això ha de proporcionar també un gran impuls al creixement econòmic. Hem 

de saber maximitzar la prosperitat satisfent els criteris de la sostenibilitat 

ecològica i social. I per això calen ajustaments i reformes per recuperar com-

petitivitat i garantir el manteniment i la consolidació dels avenços socials 

aconseguits.
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Catalunya té totes les condicions per liderar la sortida de la crisi del conjunt 

d’Espanya: perquè té una base industrial sòlida, un mercat de treball baix en 

temporalitat respecte a la resta de l’Estat, i perquè ha sabut traduir la crisi 

en una oportunitat de racionalització i de millora de la seva productivitat.

Però les reformes no poden ser només locals, han de ser globals. Per això 

cal reivindicar alhora una Europa federal capaç de defensar el model social 

europeu i impulsar una veritable governança econòmica europea, i una nova 

regulació dels mercats globals per assegurar que l’economia estigui al servei 

de les persones i de les societats.

Així, els socialistes hem d’aixecar la bandera de les reformes però sense obli-

dar els principis que ens caracteritzen ni les legítimes pors i incomprensions 

d’una gran part de la ciutadania, a la qual hem d’escoltar per interpretar 

adequadament els seus anhels, i definir de manera col•lectiva un projecte 

majoritari de transformació social que ens apropi a la societat lliure, pròspe-

ra i justa a què aspirem.
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Nous horitzons per al PSC

Article de Daniel Fernández,

diputat al Congrés, 

publicat el 18 de desembre de 2010

«Mentre els alemanys es turmenten amb la resolució de problemes filosòfics, 

els anglesos, amb el seu pragmatisme, s’estan rient de nosaltres, al mateix 

temps que conquereixen el món». Aquest comentari de Goethe a Eckermann 

no pretén restar valor a l’imprescindible debat que s’ha obert en el socialis-

me català després de la derrota soferta a les eleccions al Parlament. M’ajuda, 

en canvi, a apuntalar una convicció: la vida continua i, en conseqüència, una 

part substancial del procés de renovació que ha impulsat el president Mon-

tilla s’anirà construint a través de la tasca d’oposició responsable al futur 

Govern de CiU, de la nostra manera d’afrontar les pròximes eleccions muni-

cipals, i de l’exercici de les nostres responsabilitats en la política espanyola.

El 28 de novembre suposa el final d’una etapa i l’inici d’una altra en el socia-

lisme català. El PSC no necessita ser refundat ni redimit. No necessita ni un 

Alfortville ni un Épinay: no és una moribunda SFIO a l’espera d’un seductor 

François Mitterrand. Necessita, això sí, un congrés que impulsi una profunda 

renovació -no serà la primera ni l’última- a través del protagonisme principal 

dels afiliats, que són ciutadans compromesos amb el projecte socialista i no 

mers activistes electorals. Necessita un congrés que realitzi un balanç serè 

de l’etapa finalitzada i col•loqui les bigues mestres del contingut, els accents, 

l’estil, l’estratègia i el lideratge del projecte per a aquesta nova etapa. Neces-

sita, en definitiva, posar al dia, obrint-se a la societat, el seu projecte socialis-

ta, catalanista i federalista.

No deixa de sorprendre, sigui dit d’entrada, que les mateixes opinions pu-

blicades que exalcen la capacitat de CiU d’aglutinar un espai on cap des de 

l’independentista radical fins al votant que sospira tornar a governar amb el 

PP aconsellin al PSC un esforç de concreció -i reducció, hi afegeixo jo- del 

seu projecte que inclogui un viratge, bé cap a una radicalització del nostre 

catalanisme, allunyant-nos del PSOE, bé en la direcció contrària. No cola. El 



Recull d’articles publicats a El Periódico a la serie “El diván socialista”

 — 10 —

futur del PSC passa per continuar sent, en paraules d’Isidre Molas, «un partit 

d’àmplies fronteres». No és el moment de viratges que alegrarien la cara dels 

nostres adversaris polítics, sinó el de reforçar la vocació catalanista i federa-

lista del nostre projecte al voltant del ple desenvolupament de l’Estatut, del 

nou model de finançament i de l’avanç de l’Espanya plural. I també és el mo-

ment de fer-nos algunes preguntes. Per exemple: ¿el lament per la debilitat 

del PSOE per plantar cara al nacionalisme del PP ha anat acompanyat, per 

la nostra part, d’una actitud valenta i clara des del federalisme enfront del 

nacionalisme de CiU? Em temo que no.

Però el debat ha de ser fecund en dos temes, segons la meva opinió, de més 

rellevància. No podem limitar-nos a protegir simplement els avenços soci-

als consolidats en el passat, sinó que hem d’assegurar els fonaments d’una 

societat millor, sense desigualtats que excloguin o limitin. Aquesta actitud 

implica desenvolupar un reformisme fort i creïble des de l’escala local fins a 

la planetària capaç de combatre tant el conservadorisme d’esquerres com 

el neoliberalisme que, per cert, a Catalunya, s’ha disfressat amb la roba del 

sobiranisme. Les bastides dogmàtiques encara existents ja no serveixen. De 

la crisi iniciada el 2008 i que encara patim s’extreuen dues conclusions difí-

cilment discutibles: la globalització sense regles, sense govern democràtic, 

és una font de desestabilització i d’injustícies; i no hi ha futur per a nosaltres 

i els nostres fills al marge d’una Europa federal.

El segon no és menys crucial. En una societat en què l’individu ha guanyat 

autonomia i centralitat, la socialdemocràcia ha de ser l’opció que representa 

una aposta clara pels valors postmaterials: ampliació de drets -i responsabi-

litats-, igualtat entre dones i homes, sostenibilitat, laïcisme, progrés cultural 

i creativitat, diàleg entre generacions, enfortiment de la legalitat internacio-

nal, tolerància zero contra qualsevol tipus de discriminació… La incorporació 

d’aquesta agenda liberal i radicaldemòcrata al projecte socialista és un dels 

encerts històrics del president Zapatero. Aquesta agenda, que connecta amb 

les arrels del nostre catalanisme d’esquerres i, molt especialment, amb la 

realitat social catalana d’avui, ha d’ocupar un espai més medul•lar i vital al 

PSC del futur del que ha tingut fins ara.

Evidentment, els socialistes catalans, a diferència dels anglesos que admi-
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rava el geni alemany, ni estem per a rialles ni pretenem conquistar el món. 

Però si aspirem a conquistar, des de l’autonomia del nostre projecte, nous 

horitzons per a la nostra societat haurem de fer-ho fugint de turmentades 

disquisicions o malenconies a les quals tan propensa és l’esquerra i sense 

caure en un cinisme en què la dreta, reconeguem-ho, no té rival.
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PSC i Catalunya: ara i aquí 

Article d’Ernest Maragall, 

exconseller d’Educació i membre de la Comissió Executiva del PSC, 

publicat el 22 de desembre de 2010

La pregunta no és quin és el futur del PSC. La pregunta és quin és el present 

de Catalunya i com pensa el PSC que cal fer-hi front. El present de Catalunya 

és massa exigent per admetre processos interns que, a més, es plantegen 

com a termini un congrés a celebrar d’aquí a un any.

És ara que cal afrontar la crisi econòmica més greu de la nostra història 

recent. És ara que cal formular noves respostes per a l’avenç del nostre au-

togovern. És ara que cal definir projectes locals amb propostes solvents per 

a les ciutats i pobles que d’aquí pocs mesos viuran un nou procés electoral.

Les respostes que la ciutadania espera del gran partit del catalanisme pro-

gressista no les trobarem en un debat endogàmic ni en enfrontaments ca-

ïnites. El PSC les trobarà en la mateixa societat, en l’esforç compartit amb 

empresaris i treballadors per definir les noves vies de concertació social. 

Vivim aquest present en un entorn que no admet ingenuïtats ni solucions 

locals, sinó que exigeix societats fortes i capaces d’assumir sacrificis tant 

com d’obrir nous camins.

Per al PSC, doncs, la qüestió és de posició. «¡És la política, estúpid!» podríem 

dir-nos a nosaltres mateixos. És hora de la definició clara davant la ciutada-

nia en totes i cadascuna de les qüestions centrals: crisi econòmica, autogo-

vern, regeneració democràtica.

Fins ara hem adoptat formulacions explícitament reformistes, però, és clar, 

només en la intimitat. Estan escrites al programa electoral i, fins i tot, impul-

sades pel Govern de Catalunya. Però mai n’hem fet bandera, ni hem gosat 

afrontar els riscos que l’ortodòxia electoral els atribueix.

Per cert: ara ho està fent el president Zapatero i, en això, mereixeria quel-

com més que recolzament parcial i silenciós. El PSC pot i ha de ser el més 
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disposat, el més avançat en l’adopció de criteris clarament expressius de l’al-

ternativa progressista.

En relació amb l’autogovern català la situació encara és més exigent. ¿Dei-

xarem en mans de CiU l’enèsim capítol del «peix al cove» defensant el pseu-

doconcert o el dret a decidir? Si realment volem construir una resposta de 

matriu federalista que contingui els mínims de bilateralitat i plurinacionalitat 

protegits per la Constitució, vella o nova, haurem de començar per aplicar-

nos el concepte a nosaltres mateixos. Ara som federalistes retòrics, de con-

veniència. Ens costa Déu i ajuda concretar què significa el terme. Haurem de 

saber explicar als catalans i les catalanes quina nació-Estat volem esdevenir 

sense negar, per això, els llaços de fraternitat que la història ens ha llegat.

De la mateixa manera, si volem que tot això tingui possibilitats de ser recol-

zat per la majoria social que diem voler representar, haurem de ser punta 

de llança de la regeneració democràtica, d’una nova concepció de la rela-

ció entre política i ciutadania. Això implica que el PSC deixi d’entotsolar-se i 

s’atreveixi a revisar hàbits i reglaments interns. Per sortir al camp lliure del 

contrast d’idees, abandonar la seguretat de l’endogàmia orgànica i buscar 

les respostes allà on són: a la societat oberta, lliure, de ciutadania individual 

o organitzada que proposa, crea, arrisca i contribueix .

El més absurd es continuar discutint si el debat s’ha de fer dins o fora, ara o 

més tard. El debat ja s’ha obert, perquè així ho demana una societat catalana 

en crisi, frustrada en les seves legítimes aspiracions, amb un sistema demo-

cràtic que, un cop i un altre, decep les expectatives de la ciutadania.

El futur congrés del PSC, doncs, no té cap altre interès que el de formalitzar 

en termes de direcció orgànica el que en gran mesura hem escrit i aprovat 

ja en les resolucions programàtiques -programa marc, programa electoral- 

però que no hem explicat ni convertit en acció i decisió política. En suma: la 

recuperació de la coherència entre la declaració i l’actuació.

A parer meu, doncs, el PSC té dues opcions clares:

a) Ser un partit jurídicament independent però subordinat políticament, re-

fugiat en un digne municipalisme i sense veu ni presència pròpia allà on es 
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prenen les decisions transcendents per a la nostra societat. Un PSC reduït 

en el seu àmbit d’actuació visible, lil•liputenc, en la capacitat de prendre de-

cisions en nom de Catalunya, empetitit en la seva presència i representació 

social i territorial.

b) Ser un partit català, i res més. Un partit Gulliver. Reanimat. D’amples fron-

teres. Que des dels seus valors i principis, que comparteix amb altres partits 

socialistes, busca el recolzament de la majoria, ofereix iniciatives i respostes 

en tots els camps, començant pel de la crisi econòmica. I que actua lliure-

ment i decidida en tots els àmbits on ostenta la representació dels ciutadans 

i de les ciutadanes de Catalunya.

Dit d’una altra manera: ¿acceptem com a definició un PSC alineat amb les 

idees, imatges i propostes que ens han dut els pitjors resultats mai obtin-

guts? ¿O bé ens apleguem per recuperar l’empenta creativa i el catalanisme 

explícit que el 1999 ens va atorgar el màxim grau de confiança obtingut en 

unes eleccions catalanes? Com és obvi, el meu propòsit és el de treballar des 

d’avui mateix per l’opció més ambiciosa, al costat dels ciutadans i les ciuta-

danes, tants i tantes, que comparteixen raons i criteris i mostren la voluntat 

de fer-los guanyadors.

 



Aportacions al debat socialista

 — 15 —

Del divan al carrer 

Article de Laia Bonet, 

diputada al Parlament de Catalunya, 

publicat el 23 de desembre de 2010 

El títol de la sèrie ja és molt revelador: El divan socialista. Així és com aquest 

diari, amb habilitat periodística i precisió clínica, enquadra els articles sobre 

el moment que viu el PSC. No hi ha dubte, i d’aquí ve l’encert del títol, que, 

després del tipus de derrota electoral que hem patit, molts socialistes creiem 

que la reflexió conjuntural ha de donar pas a una altra de més envergadura, 

més estratègica. Les preguntes, llavors, girarien -com en la psicoanàlisi- cap 

a qüestions més existencials: ¿qui som?, ¿què volem?, ¿com ens veuen?, 

¿cap on anem?

El sentiment de culpa, el desconcert i el desànim, sumats als grans desafi-

aments socials i a la incapacitat de respondre amb èxit als reptes que ens 

planteja la Catalunya del 2010, poden portar-nos a la melancolia. També a 

la confusió. Però el mal seria que acabéssim sumits en un debat estèril per 

superficial, per nominalista, per personalista. Atrapat per les coordenades 

del passat, en lloc d’un debat que ens permeti explorar camins de futur. Si 

perdem l’oportunitat d’afrontar amb rigor i coratge el desafiament que el 

pròxim congrés ens planteja, perdrem un temps decisiu. No hi ha res pitjor 

que un fals debat.

El procés obert per José Montilla, amb la seva exemplaritat i autenticitat, fa 

inevitable el debat, encara que segurament no el garanteix. Almenys de la 

manera en què crec que l’hem de fer. Tenim una crisi de lideratge, sí; però 

també de projecte. I a això s’hi ha d’afegir greus problemes de llenguatge 

polític, organització i estil relacional. Cap d’aquests es resol fàcilment amb un 

recanvi de persones. No es tracta de simples relleus de poder. Es tracta d’una 

nova cultura política que ens permeti identificar-nos amb el país, compren-

dre’l, representar-lo i estar en condicions de liderar-lo quan els ciutadans ho 

decideixin. Aquestes són les meves idees, les que he compartit durant les 

últimes setmanes amb persones diverses. ¿Quin PSC volem?
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1. Amable. Acollidor i atent. Un PSC que escolti i sigui humil. El nostre estil 

ha de parlar per si mateix. Les formes són els fons. I un reflex autèntic i 

creïble de la nostra proposta. Per aquest costat hem perdut sensibilitats i 

connexió amb la ciutadania. Un PSC feminitzat en persones i actituds.

2. Digital. Profundament obert a la comunicació digital. Organització, comu-

nicació i creació de valor en xarxa. Els temes de la societat digital, la nova 

societat, com a gran fortalesa política.

3. Modern. De la modernitat, de la cultura, del coneixement. Pròxim als 

creadors de nous llenguatges. Un PSC que combati el conservadorisme 

mental, cultural, estètic... i polític. No podem governar Catalunya si no 

representem la modernitat. No hi ha progrés sense justícia, però tampoc 

sense modernitat. I ens hem quedat antiquats... mentalment.

4. Jove. Han envellit els militants, els votants i els simpatitzants del partit i 

necessitem connectar amb tota la societat. Fan falta joves i temes joves. 

La renovació no és només joventut... però per ser a l’oposició quatre o 

potser vuit anys i reconstruir una alternativa necessitem continuïtat, per-

severança i resistència.

5. Obert. És necessari assajar noves fórmules d’acció i col•laboració políti-

ques. Hem de buscar causes o punts de trobada, més que cases i ideolo-

gies. Un PSC obert als sectors dinàmics de la societat i a nous temes que 

afecten la vida de la gent: obesitat, soledat, por, salut mental... Un PSC 

híbrid, transversal i plural.

6. D’esquerres. Un país d’esquerres, sí, i un partit capaç d’entendre-les totes. 

I treballar amb totes. Necessitem un pol progressista a Catalunya. I parti-

cipar, a fons, de la reflexió dels grans temes de la socialdemocràcia i dels 

temes nous de la política emergent que està als marges dels partits i dels 

sindicats.

7. Catalanista. En el marc d’una Espanya federal. Però ara més que mai són 

necessaris gestos de reforç del federalisme. D’una altra manera, el dis-

curs del federalisme ens deixa orfes. Bilateralitat real i multilateralitat 

en les relacions polítiques i institucionals. Som una nació i som un altre 
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partit. Comencem a construir coherentment.

8. Global. Que parli del que passa i del que importa al món: Wikileaks o Can-

cún. Cap tema important ha de ser-nos aliè. Europa al cor, però, al cap, el 

món global. I els peus a terra i clavats en els problemes de la gent.

9. Social. De les noves fractures socials. Un PSC de defensa dels drets dels 

més vulnerables. Un PSC que fa del combat contra la discriminació, la 

pobresa i la marginació el seu sentit més íntim. Treballadors i capes po-

pulars, sí; però, sobretot, gent sense futur, horitzó i oportunitats.

10. Innovador. La nova economia. Del talent, dels emprenedors. Un PSC que 

farà una aliança per la governabilitat democràtica, social i sostenible amb 

els empresaris, els emprenedors i els creatius més lúcids. Un PSC que im-

pulsa la responsabilitat social corporativa i l’ètica en el món dels negocis 

més que un país business friendly.
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Un nou començament del PSC 

Article de Raimon Obiols, exprimer secretari del PSC, publicat el 28 de 

desembre de 2010

Aquests dies sóc a Barcelona i molta gent em demana què passarà en el 

proper congrés del PSC. No tinc, naturalment, la resposta; però sí algunes 

idees. Als meus interlocutors els dic que la sotragada electoral ha estat for-

ta però que no és aïllada; que a Brussel•les els resultats electorals no han 

sorprès perquè arreu s’imposen les tendències al desmuntatge de l’Estat del 

benestar, a la societat del campi qui pugui, a l’antipolítica i als populismes. 

Un bon observador europeu, Jaume Masdeu, constata que «els especuladors 

financers, no només no paguen pels seus pecats, sinó que ja tornen a aixecar 

la veu com els amos del nou món».

Als meus interlocutors els dic que ens hem d’espavilar entre tots si volem 

superar aquest estat de coses. Es repeteix que hi ha una «crisi de la social-

democràcia» (els «amos del nou món» s’encarreguen de recordar-ho perma-

nentment); però és una mitja veritat que oculta una manipulació: cal parlar 

sobretot de crisi del capitalisme financer desregulat, del neoliberalisme, de 

la relació entre democràcia i mercats; de creixent barbàrie social i cultural. El 

malestar i les pors actuals són el resultat de dècades de fonamentalisme ne-

oliberal, d’arrogància dels mercats financers, d’augment de les desigualtats i 

precarietats, d’hegemonia mediàtica de la dreta.

En aquesta situació, l’esquerra i el centreesquerra han de recuperar la seva 

voluntat d’entendre els canvis i reptes de les nostres societats. L’apel•lació, 

tan freqüent, a la necessitat d’un relat, és equívoca i insuficient. Allò que 

necessitem són més bones anàlisis, explicacions i propostes. No és un afer 

de professionals de la comunicació o de think tanks, indispensables en un 

món complex i mediatitzat, però que no poden substituir la intel•ligència 

col•lectiva d’uns partits que vulguin estar a l’alçada.

La dreta té partits-empresa que es mouen perfectament bé en la política 

de mercat. Externalitzen la seva acció i la seva comunicació i juguen sense 
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escrúpols la carta de l’antipolítica i, quan convé, del populisme. L’esquerra 

necessita imprescindiblement consciència i acció col•lectives si vol ser majo-

ria. I necessita, no caldria dir-ho, autenticitat i honestedat. Només així podem 

construir agregacions majoritàries. La cohesió, el pluralisme i l’obertura no 

són objectius incompatibles. Però requereixen lideratges i models organitza-

tius de tipus nou, que agrupin persones que no volen ser seguidors de con-

signes sinó membres autònoms i emancipats. Això requereix una obertura 

sincera i constatable, portes endins i portes enfora.

Cal obrir-se a un nou començament. Serà possible si els socialistes saben 

mirar el futur i també si miren el seu passat. Al seu llibre sobre el Danubi, 

Claudio Magris narra el seu entestament, que ell mateix reconeix absurd, 

per trobar el lloc precís de la naixença del riu. Remunta riu amunt, pujant 

muntanyes; troba finalment un modest rajolí d’aigua. «Aquí neix el Danubi», 

s’exclama amb convicció irònica. En la meva memòria política i sentimental, 

jo situo l’origen de l’actual PSC en les converses que Josep Rovira i un grup 

de militants obrers de Catalunya van tenir l’hivern de 1941, en un pis de Saint-

Étienne, a la França ocupada pels alemanys. En una situació desesperada, van 

estar una setmana discutint, dia i nit. Van voler anar a fons amb el coratge de 

fer una revisió radical de les lluites passades i dels errors comesos. Després 

dels anys de resistència, un cop alliberada França, en sorgí el Moviment So-

cialista de Catalunya. Va ser un nou començament; en seguiren d’altres, amb 

convergències i confluències successives, fins a arribar a l’actual PSC.

Avui CAL un nou inici que combini la continuïtat del projecte i dels valors 

amb una perspectiva de renovació radical. Crec que el PSC pot ser l’impulsor 

d’aquest procés perquè la seva energia és renovable; no prové d’un dirigent o 

d’un nucli de direcció sinó de les aspiracions d’amples sectors de la societat. 

Hi ha a Catalunya una majoria que vol que creixi l’autogovern nacional, que 

vol la unitat civil i la cohesió social, la correcció del maltractament fiscal. Que 

vol un PSC que marqui inequívocament la seva sobirania i la seva solidaritat 

en l’àmbit espanyol. Que no vol corrupció ni confusió entre política i negocis. 

Que no vol l’explotació i l’especulació sobre el territori. Que vol polítiques 

actives i realistes de llibertat i igualtat per fer front a les injustícies socials i 

econòmiques. Que no vol una societat de mercat. Que vol preservar i millorar 

els nostres béns i serveis públics. Que no vol una política de mercat. Que 
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vol noves formes de fer política, de deliberar sense manipulacions, sense 

mediocràcia. Agregar aquesta majoria i fer-ne l’alternativa al Govern de la 

Generalitat requereix com a condició imprescindible una renovació profunda 

del PSC, un nou començament del socialisme català. 
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El PSC necessita un ‘reset’ 

Article de Joan Ferran, 

secretari de Relacions Institucionals del PSC i diputat al Parlament, 

publicat l’11 de gener de 2011

És cert, el resultat de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya ha 

situat el PSC en el punt de mira de tertulians, analistes i pseudofuturòlegs. 

És cert, el PSC ha encetat un procés intern de reflexió que segurament no 

estarà exempt de controvèrsies i matisos, de consens i dissens. I també és 

cert que els alcaldes, i molts membres del partit, prefereixen que tots els 

esforços que siguin capaços de generar la gent d’esquerres i de progrés del 

país es focalitzin en les properes eleccions municipals per guanyar-les. Lògic 

tot plegat. Però, dit això, sóc dels que pensen que aquest procés de profun-

da introspecció i renovació -alguns demanen que es faci a la velocitat de la 

llum- requereix, en canvi, el seu temps i un ritme serè, pausat. No s’hi val a 

improvisar, a treure quatre resolucions a corre-cuita i fotografiar un munt de 

rostres seductors i amables per satisfer la demanda o la curiositat mediàtica. 

No. El PSC no pot ni ha d’actuar arrossegat pel que un bon amic meu anome-

na «temps mediàtic», sinó que ho ha de fer amb perspectiva històrica, amb 

un projecte polític pensat a mig i a llarg termini. El PSC, i l’esquerra en gene-

ral, més enllà del resultat d’unes eleccions, ha de reflexionar sobre els nous 

reptes que ens vénen a sobre i que han provocat la desorientació de milers 

de progressistes arreu del món occidental. Raimon Obiols ens deia fa poc, 

en aquestes mateixes planes, que calia recuperar la voluntat d’entendre els 

reptes i els canvis de la societat. Absolutament d’acord. Però tan important 

com entendre el que succeeix és actuar col•lectivament sobre aquests canvis 

sobre la base d’uns valors i unes idees que han estat, i són, els propis de les 

esquerres. Caldrà explicar sense complexos a treballadors i classes mitjanes 

que avui se senten políticament orfes on és l’origen i quina matriu té la crisi 

actual; caldrà exposar el perquè de les mesures d’emergència adoptades pels 

governs, la seva raó de ser i els imperatius provinents dels Pirineus enllà. 

Caldrà despullar el sistema, dir-li que va nu i obrar en conseqüència. Caldrà...

No és sols el PSC el que està engripat. És l’esquerra europea en conjunt que 
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està empiocada sota els efectes col•laterals d’una crisi econòmica, i de refe-

rents, que situa molts països del continent en mans de polítics populistes, si 

no xenòfobs. I és que, amics meus, més enllà de la conjuntura puntual, més 

enllà de la confecció d’equips de direcció partidària i de fabricar candidats, 

els socialistes hem de decidir fins on cal presentar la batalla de les idees 

en defensa d’allò que portem en els nostres gens fundacionals i que no ha 

caducat.

Modestament penso que l’elecció d’un nou primer secretari, o l’existència 

d’un grup parlamentari propi a Madrid, esdevé important sí, però secundari, 

davant el repte de decidir quina és la frontera, la línia vermella que no s’ha de 

traspassar, al voltant d’aspectes irrenunciables del pensament de les esquer-

res. ¿Quins són avui al meu entendre aquests temes? Es deu preguntar l’amic 

lector. Doncs, per exemple, la creació de consciència, organització i acció 

col•lectiva enfront dels efectes perversos de la proposta neoliberal i l’hege-

monia mediàtica de la dreta. O, ¿per què no? El combat contra els apologetes 

de les privatitzacions a dojo i el desmantellament de l’Estat del benestar. A 

tot això hi podem afegir el combat ideològic enfront de l’actual onada neo-

populista contra la immigració i els que són diferents. O, si més no, la defensa 

del pluralisme i dels drets individuals restablint valors de referència i qualitat 

en el sistema democràtic...

Després de tanta pragmàtica difuminació d’idees que ens eren pròpies, en 

benefici de la governabilitat i de la bona gestió, ha arribat l’hora de marcar 

novament posició i recuperar amics, discurs, relat, presència i influència social.

Tornant a les coses concretes de casa, a Catalunya, el PSC ha de defensar 

l’autogovern, la convivència civil i lingüística i la cohesió social com a eixos 

del que ha de ser un programa alternatiu a la proposta que prediquen els 

nacionalistes d’Artur Mas. Però aquesta voluntat dels socialistes de ser alter-

nativa de govern, perquè sigui sòlida, s’haurà de sustentar en uns fonaments 

clarament diferenciats dels de la dreta. Les polítiques socials juguen aquí un 

paper central, però també el tractament específic del fenomen immigratori, 

l’atur juvenil o la marginació social, entre d’altres. Fins al punt que, a curt ter-

mini, el programa i la praxi dels gestors socialistes als ajuntaments haurà de 

vèncer les inèrcies i les pressions d’un discurs que ja triomfa a molts indrets 
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d’Europa i que se sustenta en les pors i la inseguretat. L’esquerra té valors de 

futur i necessita que algú els defensi sense ambigüitats. A casa nostra aquest 

algú és i ha de ser, en primer terme, el PSC. De manera immediata ho pot 

apuntar ja en el seu discurs municipal, però no n’hi haurà prou. La veritable 

prova del nou tindrà lloc en el procés de debat intern que s’ha de celebrar 

la tardor que ve i que ha de cloure amb un nou equip de direcció, és obvi, 

però també amb l’elaboració d’un relat i un discurs suficientment renovats i 

d’acord amb els temps que vivim. 
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PSC, recuperar la centralitat 

Article d’Àngel Ros, 

alcalde de Lleida, 

publicat el 19 de gener de 2011

El resultat electoral del 28-N ha estat analitzat com cap altre, i això es deu, 

indubtablement, a la importància real del PSC en la vida política catalana de 

la democràcia i a la que, tant els mitjans de comunicació com els ciutadans, 

atorguen al fet que Catalunya tingui un partit fort de les característiques del 

PSC: espai social, ideologia i responsabilitats polítiques.

La Catalunya actual seria ben diferent sense cinc elements que l’han caracte-

ritzat i en quatre dels quals el PSC ha estat la força més rellevant.

Primer. El paper clau dels socialistes en el model d’integració i incorporació 

dels ciutadans vinguts a Catalunya entre els anys 60 i 90. Segon. La cons-

trucció de Catalunya des dels ajuntaments, liderats a nivell de població, en un 

80%, pels socialistes. Tercer. El fort teixit associatiu català i el conjunt de la 

nostra societat civil en què els socialistes, juntament amb els nacionalistes, 

han liderat bona part d’aquests moviments civils. El rol de la societat civil 

en una nació sense Estat és clau. Sempre he pensat que les capacitats que 

atorga el fet de ser Estat només és compensable amb una societat que man-

tingui el sentiment nacional. Quart. Quan l’Estat espanyol ha estat governat 

pels socialistes, Catalunya ha progressat de forma efectiva. Es podria establir 

també una altra correlació basada en els nacionalistes catalans decisius a 

Madrid, però aquesta correlació ha fallat en moments clau quan la dreta ha 

governat a Madrid (segon Govern d’Aznar). Cinquè. El darrer element que 

ha caracteritzat la política catalana de la democràcia i l’únic en què el PSC 

no ha estat rellevant, ha estat el període del pujolisme: ideologia naciona-

lista democràtica amb forta personalitat i lideratge, basada en els principis 

del catalanisme polític. Deixar la reconstrucció nacional d’un país en mans 

estrictament d’un partit nacionalista ha marcat la Catalunya actual d’una 

cultura social, política i econòmica que només en moments de grans canvis 

tenen capacitat d’arrelar en únicament 24 anys. La decisió del PSC de deixar 
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a CiU la responsabilitat única de reconstrucció nacional té conseqüències a 

llarg termini.

Ara el socialistes tenim el repte de recuperar la centralitat de l’espai polític 

català en uns moments difícils, però en una societat canviant i que històrica-

ment hem de liderar. Tenim un primer repte que pot afavorir la recuperació 

parcial del nostre lloc en la societat catalana abans del congrés socialista 

de la tardor. Forma part del discurs socialista dir que el PSC és un partit de 

base municipal i que som la força dels pobles i les ciutats del territori, que 

és la que ha propiciat les transformacions més importants que afecten els 

ciutadans.

Guanyar les eleccions municipals vol dir alinear-se amb el que preocupa els 

ciutadans; tenir un model de progrés per a pobles i ciutats; millorar les con-

dicions de vida de la població, i donar exemple de conducta per a la moral 

col•lectiva. Si això ho seguim fent els socialistes en l’àmbit local, no tinc cap 

dubte que podrem governar una majoria dels pobles i ciutats del nostre país.

El congrés del PSC serà passades les eleccions municipals, però molts dels 

elements de debat hauran estat a l’agenda de la política. Si en algun lloc és 

rellevant la integració dels nous immigrants és en els municipis i, sens dubte, 

la immigració estarà, de forma explícita o implícita, en l’agenda municipal. 

També hi serà l’educació, l’atenció social, la cultura i el foment de la nova 

ocupació. La seguretat i la cultura de drets i deures s’integraran també al 

debat. Com també la cohesió social i la crisi de l’Estat del Benestar. Des de 

posicions conservadores s’aborda l’Estat del benestar en termes estricta-

ment pressupostaris, i si bé el pressupost depèn de variables econòmiques, 

la priorització d’aquest depèn de la ideologia. I els anys de crisi són anys de 

prioritzar.

El PSC ha d’encarar el seu congrés buscant què és el progrés en una societat. 

I no hem d’oblidar la premissa que el PSC aspira a governar Catalunya i a 

participar, no solament influir, en els governs progressistes d’Espanya. Això 

ha de portar el congrés a debatre el model de país que ha canviat des que es 

va formular el catalanisme els segles XIX i XX, però que també ha canviat des 

de que Jordi Pujol el va interpretar als anys 70.
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I finalment, també haurem de debatre el model de relació Catalunya-Espa-

nya, aprofundint i treballant el concepte federal, anant, per tant, més enllà 

en l’anàlisi d’aquells que ho simplifiquen amb els conceptes independència 

o sobiranisme o els que ara volen homogeneïtzació o uniformització, com a 

forma d’involució.

El debat entre Catalunya i Espanya ha d’anar alineat i la solució ha de ser 

coherent amb una relació PSC-PSOE que no podem reduir a un debat de grup 

parlamentari. Ara bé, en qualsevol relació les parts han de tenir veu. Veu 

pròpia cada un, i veu compartida quan calgui, perquè el projecte del PSC és 

un projecte nacional, i s’ha d’explicar i defensar, però també és un projecte 

federal.
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El PSC, entre dos tsunamis 

Article de Pere Navarro, 

alcalde de Terrassa i secretari d’Universitats i Investigació del PSC, 

publicat el 24 de gener de 2011

El PSC ha estat sempre un partit obert i plural, reflex de la realitat social del 

país. Un partit transversal i amb una sensibilitat especial, que ha connectat 

amb els problemes reals i amb les il•lusions tangibles de catalans i catalanes. 

No obstant, els resultats del 28 de novembre passat van fer evident que el 

PSC no havia sabut llegir el partit, per fer un símil futbolístic. Uns resultats 

que no són bons per al socialisme català i que, pitjor encara, suposaran un 

pas enrere en els avenços socials aconseguits en els darrers anys.

¿Com és que s’ha arribat a aquesta situació? Com acostuma a ser habitual, 

per errors propis i per contundents circumstàncies externes. Dels errors pro-

pis només diré que comparteixo l’anàlisi que va fer el nostre primer secretari 

i que poca cosa més hi podria afegir si no és que aquests errors han propiciat 

la construcció d’un relat d’aquests quatre anys on han tingut més pes les 

cireretes del pastís, que en realitat han esdevingut perdigons, que no pas el 

pastís mateix. Però això, tot i ser greu, no ha estat definitiu. El que realment 

ens ha deixat en unes condicions difícils per al combat electoral han estat els 

dos tsunamis que hem viscut del Govern de José Montilla. El primer ha estat 

la crisi econòmica provocada pel neoliberalisme i la seva tan defensada man-

ca de control dels mercats. La crisi econòmica -això em sembla evident- l’han 

provocada les polítiques de dretes, però les seves conseqüències polítiques 

les estan pagant sobretot els partits d’esquerra, especialment els que estan 

o estaven al Govern.

El segon tsunami es va desencadenar arran de la sentència de l’Estatut, tot i 

que s’havia anat congriant durant tot el temps que el Tribunal Constitucional 

i els mitjans de comunicació van anar covant aquella sentència. Durant els 

darrers anys, s’han anat trencant els ponts d’entesa que hi havia entre Cata-

lunya i Espanya, i sovint s’ha fet amb un menyspreu incomprensible, tant des 

d’una banda com des de l’altra. En aquest terreny de joc, els socialistes ens 
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hem trobat extremament incòmodes perquè hem sostingut sempre, i seguim 

sostenint, que de la manca d’entesa entre Catalunya i Espanya ningú hi surt 

guanyant, per raons evidents que últimament la passió i la demagògia han 

volgut fer oblidar. Si algun mèrit se li reconeix al PSC, fins i tot per part dels 

seus adversaris, és que ha tingut un paper fonamental en la vertebració de 

la societat catalana des de la transició, i que aquest paper l’ha pogut jugar 

perquè, malgrat ser un partit indiscutiblement catalanista, ha tingut sempre 

molt clar que el progrés de Catalunya estava íntimament lligat al progrés 

d’Espanya, i que s’havia de trobar l’encaix de Catalunya dins d’Espanya, com 

també s’havia de trobar l’encaix d’Espanya a Catalunya. Però avui aquest és 

un discurs que no ven. Hem rebut massa decepcions en massa poc temps 

provinents d’Espanya, algunes de reals i d’altres d’inflades políticament i me-

diàticament.

¿Cap on hem d’anar?, ¿què hem de fer per recuperar la centralitat del dis-

curs polític? Em sembla evident que cal tornar a allò que el sociòleg britànic 

Anthony Giddens va resumir amb el seu cèlebre «back to basics» que podrí-

em traduir per «tornar als fonaments». I això en el PSC s’ha d’entendre per 

retornar, primer de tot, a la voluntat d’unir esforços, salvant les diferències, 

per edificar un projecte comú. Així ho vam saber fer l’any 1978 en el congrés 

de la unitat, igual que haurem de saber fer també en el congrés que s’ha de 

celebrar la pròxima tardor. Aquest congrés ha de ser un debat d’idees i no 

una qüestió de noms. Hi ha partits que neixen amb l’única voluntat d’ocupar 

el poder i d’altres que ho fan per transformar la societat. Nosaltres ens situ-

em clarament en aquest segon supòsit.

Sabem molt bé el que significa transformar la societat per construir un futur 

millor. Fa més de 30 anys que, des dels ajuntaments, hem encapçalat el pro-

grés dels principals pobles i ciutats del nostre país. Des de la proximitat dels 

municipis hem canviat la fesomia de carrers i places, hem escoltat i hem atès 

les necessitats de les persones i hem construït una societat més igualitària, 

més justa i més solidària. Aquest bagatge és el nostre principal aval per con-

tinuar tenint un paper fonamental en la transformació del nostre país.

Precisament el congrés de la tardor haurà de servir per establir amb quines 

noves polítiques, adequades a la realitat del segle XXI, fem vigents els nos-
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tres valors fundacionals, aquells valors sense els quals aquest partit no tin-

dria cap sentit. Hem de tornar a ser nosaltres mateixos. Hem de ser capaços 

de tornar a fer veure a la societat que PSC vol dir sobretot Progrés, Solidari-

tat i Catalanisme. Sobre aquests tres valors hem contribuït a aixecar aquest 

país. Convé no oblidar-ho si volem seguir sent útils a Catalunya. Ho farem.
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Un debat mirant al futur 

Article d’Isidre Molas, 

President del PSC, 

publicat el 12 de febrero de 2011

Com és sabut, en les eleccions a vegades guanyen uns i a vegades uns altres; 

aquesta és la grandesa de la democràcia, perquè una societat plural com la 

nostra no ofereix a ningú cap títol legítim de propietat sobre els territoris, ni 

sobre els vots dels ciutadans. També és sabut que les derrotes fan evidents 

que l’espai propi ha quedat reduït, i obliga a treure’n conclusions i a corregir 

errors; és a dir, serveixen per renovar els partits.

El PSC viu el començament d’un període nou de la seva història. No és una 

conseqüència directa de la derrota electoral del novembre passat, però 

aquesta ha posat de manifest l’existència d’inèrcies amb efectes negatius, 

la majoria de les quals eren subjacents des de feia temps, unes procedents 

de causes que vénen de casa, i d’altres, en canvi, compartides amb països 

europeus.

El partit socialista es va construir a partir d’una cultura política inclusiva de 

la pluralitat de la nostra societat, amb capacitat d’escoltar, d’expressar i de 

fer propostes realistes i creïbles, amb capacitat de sumar i de generar confi-

ances positives en defensa de valors, interessos i creences compartides per 

una majoria social. Perquè a Catalunya existeix una àmplia majoria social en 

favor de la reducció de les desigualtats, de la cohesió social, de la unitat civil 

del poble, d’un millor autogovern de la nació catalana, d’un catalanisme fede-

ralista. És un espai d’esquerra, centre-esquerra i centre reformador; l’empa-

tia del PSC amb aquest espai compost ha estat la força del socialisme demo-

cràtic, i segueix sent un objectiu capital. El proper Congrés del PSC, segons 

la meva opinió, té uns temes determinants i urgents (el canvi de direcció, la 

confirmació dels valors que ens uneixen i la valoració de la cultura) que han 

de trobar un lloc rellevant al costat de temes igualment determinants com la 

intervenció amb personalitat pròpia en la política espanyola, l’avenç del fede-

ralisme o el reforçament de l’autogovern de Catalunya; es a dir, es tracta de 
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l’inici d’una nova etapa. En tot cas ha de significar un canvi de direcció, ha de 

generar un nou estil de treball i ha de fer possible dotar-la d’unes estructures 

més obertes. Al PSC li convé un canvi d’equip dirigent, que incorpori un canvi 

de generació, per tal que amb mentalitat integradora encari els problemes 

antics i nous. Cal garantir que el debat sigui obert i que culmini en els acords: 

un partit és pluralitat i cohesió.

Es parla de la debilitat de la socialdemocràcia europea per resoldre els pro-

blemes generats per la nova societat emergent; és cert, però ¿no és evident 

també l’existència d’una crisi de valors derivada de l’individualisme insolidari 

del neoliberalisme, de l’enriquiment a qualsevol preu, de la col•lusió entre al-

guns partits i els negocis, de la relació conflictiva entre democràcia i mercat 

incontrolat, de l’hegemonia mediàtica de la dreta? A vegades, sembla com si 

la nostra societat, que avui és líquida (és a dir, menys compacta), necessités 

uns valors difuminats, quan justament és la debilitat dels valors i de les cre-

ences allò que debilita les societats. Quan els socialistes es resignen davant 

l’avanç dels valors conservadors preparen la seva derrota. Una prioritat del 

proper Congrés hauria de ser assumir que l’allunyament dels amplis sectors 

de la cultura, entesa en el seu sentit més ampli, redueix no solament la veu 

de l’àmplia majoria social que volem expressar, sinó que també dificulta la 

seva unitat plural i finalment porta a la passivitat.

Més justícia social, més catalanisme, més solidaritat augmenten la força per 

tal de reprendre el camí per fer una societat més lliure, menys desigual i més 

pròspera, més capaç de compartir i de compadir. Potser algú dirà que tot 

això és sabut, però precisament per això cal repetir-ho, per no oblidar-ho, i 

sobretot per fer-ho. Perquè la política es basa en valors i ideals com a motor 

de les decisions de govern. Cal debatre perquè el programa sigui també més 

madur i més eficaç, perquè sigui aplicable i aplicat. Dit d’una manera més 

simple, si el programa s’ha d’aplicar, com resulta lògic i esperable, cal que 

sigui alhora possible i eficaç.

Cal una alternativa a la crisi i a la societat que sorgeix de la crisi (en temes 

tan importants com una regulació dels mercats financers internacionals o la 

defensa de la pluralitat de la informació per no abocar-nos al risc d’una soci-

etat unànime), és una obligació dels progressistes i ha de constituir el punt 
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de coincidència amb l’espai central de la societat, amb la voluntat de pensar 

en una Catalunya en conjunt. La defensa dels interessos dels treballadors, de 

les classes populars i de les classes mitjanes, de tota la societat catalana, exi-

geix avui sobretot la defensa conjunta de la cohesió social i de les reformes 

imprescindibles en una societat oberta. 


