
Carta Oberta de la JSC als delegats
 del 12è Congrés del PSC

Demanem l’inici d’una nova etapa que permeti la regeneració política i electoral del PSC

El 12è congrés del PSC ha de marcar l’inici d’una nova etapa del socialisme català. Una nova etapa amb 
una nova identitat, amb forces renovades per a la reconstrucció d’aliances diluïdes i d’una nova agenda 
política per a la Catalunya actual.

Després dels resultats del darrer cicle electoral i els palpables símptomes de malestar amb l’actual situació 
socioeconòmica i política, el socialisme català necessita un procés reflexiu, valent i ambiciós de reconstruc-
ció i reconnexió amb la majoria social i els ideals que aspira representar. 

La JSC com a organització autònoma que es relaciona de forma fraternal amb el PSC te l’imperatiu polític i 
ètic de transmetre als delegats reunits en el si del 12è Congrés la seva visió generacional, realitzada de for-
ma participada i conjunta. Considerem necessari reconstruir el nostre projecte per iniciar una nova etapa 
que doni un sentit renovat a les nostres organitzacions. El Congrés del PSC ha de ser el punt d’inflexió que 
els socialistes i els ciutadans progressistes estem esperant. 

Tenim la profunda convicció de que el PSC necessita representar millor la joventut catalana. Les genera-
cions no socialitzades a la transició, ni tardana transició tenim una relació amb la política diferent, i també 
un comportament electoral més volàtil. És en aquest espai en el que socialistes tenim més dificultats de 
penetració. Hem d’oferir una agenda política que doni resposta als nostres problemes, frustracions i anhels.

La joventut del país pateix amb molta duresa les conseqüències socioeconòmiques de la crisi i no és capaç 
de visualitzar un futur millor. Una generació desesperançada és difícil que aposti per un projecte d’esperança. 
Noves generacions reclamen a crits i a vots una política més porosa, transparent i honesta, amb projectes clars 
i formes diferents. La joventut ha d’esdevenir una de les causes nacionals de la política a la propera dècada.

És imprescindible refer el llaços de confiança entre les generacions. Volem un nou pacte intergeneracional 
de la societat catalana basat en el mercat laboral i en un desenvolupament sostenible. L’atur i la precarietat 
són els principals problemes de la joventut catalana i l’ecologisme és una formula de solidaritat entre gene-
racions per afavorir un futur pròsper. La millor manera per a que país traci un camí de justícia i dignitat és 
oferint un futur als seus joves.

La nostra estratègia política ha de tenir com a objectiu prioritari regenerar l’electorat catalanista i d’esquerres del 
país. Objectiu compartit amb la JSC i en el que ha de jugar un paper cabdal l’organització juvenil. Per aquesta tasca és 
necessària una major i millor representativitat dels joves i les seves demandes a les institucions i a les agendes públiques.

Acompanyant aquestes idees demanem tres apostes de futur pel socialisme català: 

1. Gir d’aprofundiment democràtic

El paper dels joves en l’aprofundiment de la democràcia i en la presa de decisions, des de les organitzaci-
ons polítiques i les administracions públiques, ha de prendre una importància especial per tal de connectar-
nos millor amb la nova realitat social que presenta el país.

Apostem per les primàries obertes a la ciutadania (amb registre i compromís reconegut)  per escollir els 
nostres caps de llista a les diferents institucions públiques. És important que el nostre electorat s’identifiqui 
el màxim amb nosaltres i es senti partícip de les decisions que prenem com a projecte polític. 
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Un sistema electoral propi, per tal, de millorar la relació entre representants i representats i millorar l’eina 
de transformació econòmica, social i política que signifiquen les institucions. Hem de dotar a la democrà-
cia, en l’àmbit català, d’una eina que connecti les diferents realitats socials i les representi de la forma més 
acurada possible en la composició política de les institucions.

Millora i dignificació de la política: És necessari fer front a l’augment de la “bretxa de representació”. Hem de ser 
implacables amb les actituds no exemplaritzants i fer de les nostres organitzacions eines més obertes i transparents.   

2. Claredat i ambició en el nostre projecte polític 

Volem un sector públic capaç de regular el sistema financer. La regulació ha d’assegurar el crèdit al sector 
privat per mantenir l’activitat econòmica productiva i reconduir aquesta cap a sectors econòmics estables i 
estratègics per al desenvolupament futur del territori. Tanmateix la regulació ha de permetre un fàcil accés 
a l’habitatge i un mercat laboral inclusiu. L’objectiu prioritari de la política econòmica ha de ser la recupera-
ció del mercat laboral, la lluita contra l’atur i la millora del poder adquisitiu dels ciutadans.

Cal abordar una reforma fiscal per millorar les funcions principals dels impostos: canalitzar inversions 
estratègiques, garantir la redistribució, serveis públics i oportunitats. És necessari una harmonització eu-
ropea que asseguri i augmenti la progressivitat del sistema i sigui eficient en la recaptació de les rendes i 
moviments de capital. Una reforma ambiciosa permetria desenvolupar polítiques públiques atractives i 
transformadores com la Renda Bàsica de Ciutadania. 

Creiem en una aposta política decidida per Europa i per una reforma institucional de la Unió Europea 
que desenvolupi poders legislatius, executius i judicials en el marc d’una estructura federal. Aquesta trans-
formació és nuclear per fer front als reptes que ens planteja la globalització, com la regulació pública dels 
mercats, el manteniment i ampliació de l’Estat del Benestar i la participació en el nou escenari multipolar 
que afronta el món.

3. Reforçar l’agenda catalanista

El PSC te vocació federalista i és un partit catalanista en essència. Per desenvolupar aquesta tasca hem 
d’enfortir la nostra veu i visibilitat a la política catalana i espanyola. Però també cal reforçar la nostra po-
sició en temes d’àmbit català i d’articulació territorial i competencial de l’Estat.  

Cal impulsar un model de societat obert i cohesionat que reconegui la diversitat del nostre país. La unitat 
civil i la cohesió social de Catalunya és un dels objectius fundacionals del catalanisme de base popular del 
PSC. Front el xoc d’identitats oferim autoafirmació i entesa. També ha de ser una prioritat garantir la con-
vivència i afrontar en el discurs i l’acció pública la solució de conflictes derivats de les diferències culturals i 
religioses. Aquest model s’ha de basar en la ferma igualtat, els sòlids valors democràtics, la dignitat de tots 
els ciutadans i la laïcitat (necessitem un espai públic neutral en termes culturals i religiosos). 

Hem de construir una nova agenda de reformes que garanteixi la conversió del Senat en una veritable 
cambra territorial. El PSC és un projecte de reafirmació nacional, de respecte a la diversitat de Catalunya i 
de treball lleial amb la resta de l’Estat. 

L’horitzó del socialisme català ha de ser l’aprofundiment democràtic i l’entesa. Aquest horitzó ha d’estar 
present de forma entenedora en el discurs i en l’acció pública del PSC per tal de combatre als nacionalismes 
conservadors que ens envolten a Catalunya i Espanya. 
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