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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya amb 
l’objectiu de continuar liderant el nostre país, impulsar la transformació que necessita la nostra economia, 
completar la modernització dels serveis públics per fer-los eficients i útils per garantir la justícia social i el 
benestar, i renovar la política per enfortir la nostra democràcia.  

Volem una Catalunya oberta dins de l’Espanya que sempre hem defensat: una Espanya plural. L’Espanya federal 
d’unió i llibertat, que reconeix plenament la nostra identitat i garanteix el nostre autogovern.  

Els i les socialistes tenim el coneixement, tenim la il·lusió, tenim les idees, els valors, les propostes i la gent... i 
tenim el President de la Generalitat que més clarament ha sabut afrontar aquests temps difícils i que més ha sabut 
defensar Catalunya, entesa com els interessos col·lectius de tota la seva ciutadania.  

El President Montilla ha dirigit un Govern que ha fet possibles èxits rellevants per al país, en una legislatura en la 
qual la voluntat de pacte i el diàleg social han estat una constant.  

Aquest manifest per a la Catalunya del 2014 parteix de la descripció de la Catalunya d’avui, després del gran salt 
fet en dues legislatures de governs progressistes, continua parlant dels valors que inspiren el nostre projecte, 
reivindica l’Estatut com a eix del catalanisme polític i acaba proposant al conjunt dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya polítiques innovadores i estratègies de reforma que ens han de permetre superar la crisi i seguir 
definint la Catalunya del futur, la Catalunya que volem.  
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1. Catalunya, setembre del 2010  

1.1 Una crisi global. 

Després d'una crisi en primer lloc financera, que va aturar el flux de crèdit, i posteriorment econòmica i coincident 
amb la fi de la bombolla immobiliària, molts catalans i catalanes s'han trobat en situació d'atur. A Catalunya i 
Espanya, la crisi ha certificat definitivament el final d'un model productiu caduc, fonamentat quasi exclusivament 
en la construcció i l’accés fàcil al crèdit, i que s’ha afegit a la crisi global que avui pateixen totes les economies del 
món.  

Aquest 2010, com a resultat de decisions polítiques i econòmiques a nivell europeu amb les quals hem de ser 
conseqüents, els governs han hagut de prendre mesures severes, urgents i impopulars en matèria fiscal, en forma 
de retallada substancial de la despesa i d'increment d'alguns impostos.  

Els i les socialistes creiem que aquestes decisions eren necessàries per restablir la confiança econòmica en un 
Estat com Espanya i un país com Catalunya on els nivells de dèficit  dels comptes públics eren, objectivament, poc 
sostenibles a mig termini.  

També per això, el PSC es veu més que mai obligat a proposar al país polítiques realistes que garanteixin la 
cohesió social i la sortida ràpida de la crisi, amb especial atenció cap a les principals víctimes d'aquesta crisi, que 
són les persones aturades, però també les qui han hagut de tancar el seu negoci.  

Des de la política es requereix més que mai un exercici de sinceritat i responsabilitat. 
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Una responsabilitat que afrontem amb el rigor que ens caracteritza a l’hora de gestionar situacions complexes 
però també amb la convicció que la crisi l’hem de veure sobretot com una oportunitat per construir un nou model 
de país i societat. Catalunya té uns bons fonaments, uns fonaments molt sòlids i està ben preparada. Millor que 
mai. Ho estan les seves dones i homes, amb ganes d’emprendre projectes vitals ambiciosos i ho està el país, amb 
infraestructures potents, una indústria forta, empreses creatives i serveis de qualitat. Podem per tant convertir els 
reptes en oportunitats i els sacrificis presents en beneficis futurs. Aquest és el compromís del PSC.   

1.2  A més política, millor democràcia. 

La percepció que els governs i els Estats, en l’etapa de globalització que vivim, tenen cada cop un poder més 
limitat, la pèrdua de confiança en què la política serveixi per solucionar el problemes col·lectius, el  casos de 

corrupció, diferents entre ells però idèntics en el seu caràcter moralment repugnant, han minat la confiança de la 
ciutadania en la política i en els polítics; com a conseqüència, el risc de desafecció que ja s'estava produint per 
altres causes, ha augmentat.  

Conscients com som que aquesta situació perjudica especialment l’esquerra social i política, el PSC proposarà 
accions concretes –com el Contracte de Servei Públic- per ajudar a esvair la sensació de confluència d'interessos 
perversos entre el poder econòmic privat i els partits i els governs.  

Uns governs que facin del ‘bon govern’ el seu segell, el seu estil de fer les coses. Hem de continuar mantenint 
l’absència de conflicte institucional perquè sabem que és la cooperació entre administracions la que ens fa forts a 
tots. Hem de continuar mantenint el diàleg social per dissenyar estratègies de futur perquè sabem que sense 
complicitat exigent no s’arriba a bon port. I hem de continuar explicant a la ciutadania les decisions que es prenen 
amb realisme i amb claredat perquè sabem que la pedagogia és la base d’una bona política. 
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Ara més que mai és quan la ciutadania demana a la política que es prenguin decisions en clau d'interès general, i 
per això són necessaris partits transparents i governs dialogants. 

Com també és necessari un nou pacte entre la ciutadania i els seus representants que faci, justament, que la gent 
se senti millor representada. Això implica un canvi de regles, amb una llei electoral catalana, un canvi 
d’instruments, com pot ser el reforç dels mecanismes de rendiment de comptes, però també un canvi d’actituds 
que elevi el nivell d’exigència mútua.  

 

1.3 Un Govern que ha transformat Catalunya.  

El Govern de la Generalitat ha completat una legislatura en la que, tot i les dificultats econòmiques, ha pogut fer 
realitat una importantíssima quantitat d'actuacions de primera magnitud. Catalunya ha canviat i ha canviat en 
positiu. 

Diguem-ho clar: Catalunya avui és molt millor que el 2006, i encara molt més respecte del 2003. Hem canviat 
realment Catalunya, hem evitat la fractura social, tot i les dificultats de la crisi econòmica, i hem preparat al país 
per al futur.  

Hem invertit en capital físic:  

...amb els més de 400 nous equipaments educatius, entre escoles, llars d'infants, instituts o escoles 
d'idiomes  
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... amb més de 150 nous equipaments de salut, alguns de tan esperats com l'Hospital del Baix Llobregat a 
Sant Joan Despí  

... amb més de 140 barris que han tingut un projecte propi de recuperació urbana 

...amb més infraestructures de l'aigua, amb la dessaladora de El Prat al capdavant  

... amb més d’un centenar d'equipaments culturals nous: biblioteques, auditoris, arxius i museus, construïts 
en col·laboració amb els ajuntaments i que donen millor accés a la cultura 

... amb més de vint noves estacions de metro i FGC a Barcelona, Santa Coloma, Badalona, Terrassa, 
Sabadell, Sant Cugat, etc. 

... amb la tan reivindicada nova terminal T-1 de l'Aeroport de Barcelona, el nou aeroport de Lleida-Alguaire 
i els aeroports de Girona i Reus, més grans i actius que mai 

...i per relligar-ho tot, les noves carreteres i autovies (gratuïtes) de nord a sud i d'est a oest, a les àrees 
turístiques i a les menys turístiques, i el nou ferrocarril d'alta velocitat que ha transformat en més 
accessible i més proper el nostre país.  

Però també hem invertit en altres àmbits:  

...com els més de quinze mil nous investigadors i investigadores a temps complet, catalans que ja no han 
de marxar fora, i alhora atraient els millors talents d'Europa i del món que han volgut venir aquí  
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...o els més de deu mil nous professionals d'atenció a la dependència i els setze mil familiars que ara són 
cuidadors no professionals i veuen reconeguda econòmicament i socialment la seva tasca  

...o uns transports públics moderns i gestionats pel Govern de Catalunya  

... o la finalització de la planificació territorial, que assegura finalment tenir un creixement ordenat i 
compacte del sòl urbà 

...o els recursos adreçats a l'habitatge, multiplicats per quatre des del 2003  

 ...o tots els pactes nacionals i acords estratègics subscrits en matèries clau sobre el futur del país, que 
mostren el tarannà pactista i integrador dels governs de progrés (Acord Estratègic per a la 
internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat, pactes nacionals d’habitatge, immigració, 
infraestructures i recerca i innovació) 

Els avenços assolits permeten fixar objectius més ambiciosos, entre d’altres: 

...el combat contra les noves formes de pobresa 

...seguir ampliant la solidaritat amb les persones dependents 

...seguir reduint les llistes d’espera 

...seguir fent més ràpida i moderna la justícia 
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...seguir fent els nostres barris, ciutats i pobles més segurs 

...seguir millorant la formació professional dels nostres joves  

...seguir avançant en les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral 

...seguir augmentant el suport a les famílies treballadores amb fills 

...seguir millorant les condicions legals i fiscals dels autònoms  

Catalunya ha avançat molt en temes clau, malgrat la crisi. En intensitat d'actuació i en ambició transformadora, els 
governs de progrés han superat amb escreix l’acció dels governs de la dreta. Els fets ho demostren.  

I és precisament per això, precisament perquè hem afrontat els reptes essencials del país, perquè hem posat les 
bases d'un nou creixement econòmic més sa i més sòlid, i hem dissenyat uns serveis públics de qualitat que donen 
oportunitats i seguretat a tothom, que podem ara fer una proposta ambiciosa per la propera legislatura. Volem 
seguir governant per fer que Catalunya continuï avançant.  

  



                                                                                       MANIFEST  
  Eleccions 2010 al Parlament de Catalunya 

 

10 
 

2. Els valors que fonamenten la nostra proposta per a la nova etapa de la política catalana 
que  volem iniciar  

La nostra credibilitat són els FETS del President Montilla, és la feina feta, l’acció transformadora duta a terme pels 
governs de progrés en els darrers set anys i els seus resultats en termes de millora dels serveis públics, de les 
infraestructures, del finançament i de l’autogovern.  

Haver-ho fet bé, és la base sobre la qual tornar a guanyar la confiança majoritària dels ciutadans i les ciutadanes 
presentant un projecte de futur per a Catalunya.  

Per això el nostre primer objectiu és presentar-nos a la ciutadania amb propostes per resoldre els problemes reals 
del país i de la seva gent, però també donar confiança, esperança i il·lusió en el futur. 

Idees i propostes que neixen dels nostres valors. Creiem imprescindible que el nostre compromís deixi clares les 
conviccions ètiques amb les quals demanem el suport de la ciutadania. 

Presentarem un projecte de país detallat i sòlid que es correspongui amb els valors de llibertat, igualtat i justícia 
social que volem defensar amb humilitat,  però més fermament que mai.  

En aquest Manifest electoral, els i les socialistes aportem el nostre relat i les nostres respostes principals pels 
propers quatre anys. Pensem que no es pot fer bona política sense que se n'entenguin els per quès.  
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Per això, els i les socialistes  

-Fem una anàlisi realista de l'estat del país que ens dóna el fet d'haver-lo governat, i per tant amb la capacitat de 
formular solucions clares i plenament factibles.  

-Tenim la convicció que la crisi marca el final d'un model, i per tant que hem de precipitar l'eclosió definitiva de 
noves formes de fer, en la política i en la societat. No ens podem permetre ser conservadors. Hem de produir 
l'aliança dels que volen arriscar amb els que saben fer. És temps d'escoltar aquells que diuen coses noves. 

-Entenem Catalunya com una terra que dóna oportunitats reals a tothom, i que té cura dels més vulnerables. 
Defensem la possibilitat de prosperar personalment i col·lectivament, encara amb més força en temps de crisi, 
quan sense polítiques de cohesió correm el risc d'una fractura social.  

-Volem aprofundir en la nostra vocació col·lectiva d'autogovern, participant alhora en la solució dels problemes del 

conjunt d'Espanya, i de la cada cop més necessària plena construcció política d'Europa.  

En els propers anys, la millora de la qualitat de vida de les classes mitjanes i populars dels nostre país serà 
possible, per tant, amb polítiques realistes, que arrisquin, donin oportunitats, garanteixin la igualtat d’oportunitats 
i  desenvolupin plenament el nostre autogovern. 

Aquest camí s’ha de fonamentar en polítiques econòmiques, fiscals i socials com les que proposem en aquest 
Manifest; però també en recuperar, juntament amb els valors essencials del nostre projecte, dos valors que ens 
han caracteritzat com a poble, i que són la nostra autèntica força:  
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El valor  “treball”, entès com a esforç, com a centre de les polítiques econòmiques, com a factor imprescindible 
per al progrés material individual i col·lectiu, com allò que dignifica les persones i les nacions. El valor que, en 

definitiva, ens fa progressar. 
 
El valor “ciutadania”, entès com la iniciativa individual per emprendre projectes, idees, empreses;  un valor que a 
través de les persones que, en solitari o col·lectivament, beneficien la  societat, estimula que aquesta, al seu torn, 

sàpiga aprofitar de cada persona les seves particularitats, allò que forma la seva essència i la seva potencialitat. 
Respectant la seva identitat i la seva capacitat. El valor “ciutadania” està a la base de la creativitat, de 
l'emprenedoria i, en general, de la llibertat.  I és un valor irrenunciable també com a manera de treballar per 
l’interès general.  
 
És amb aquesta idea de país, amb aquests objectius globals i amb aquests valors com a brúixola, que els socialistes 
ens adrecem als ciutadans i les ciutadanes davant la pròxima contesa electoral.  
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3. L’Estatut és el millor camí per a Catalunya i per a la nostra ambició nacional 

Els socialistes i el President Montilla al capdavant hem afirmat en tot moment que el nostre compromís amb 
l’Estatut és un compromís de fons, una aposta estratègica. Els i les socialistes vàrem liderar el procés d’elaboració 
de l’Estatut i hem liderat i continuarem liderant la seva defensa i el seu desplegament íntegre. 

I ho hem fet, i ho fem, perquè l’Estatut és el millor instrument que tenim per desplegar l’autogovern de Catalunya 
al servei de la ciutadania, és a dir, per ampliar la capacitat de decidir les polítiques pròpies, unes polítiques que 
permeten transformar la societat i superar les dificultats que en cada moment l’acompanyen; convertint-la en una 
societat cada vegada més justa i igualitària. Perquè això pugui ser així, cal poder definir les polítiques públiques 
des de la proximitat, des d’un millor coneixement de la realitat del país i de les seves necessitats. I fer-ho també, 
amb unes institucions més fortes, més eficaces, més idònies en definitiva per abordar aquest repte i, sobretot, amb 
uns recursos suficients i adequats per fer realitat aquestes polítiques pròpies. L’Estatut significa més capacitat per 
transformar la realitat des de les institucions, més poder públic a prop de les persones. Per això l’ambició nacional 
que comporta la millora de l’autogovern expressada en l’Estatut està al servei de la justícia social que propugnem 
els socialistes. Ambició nacional i justícia social són dues cares de la mateixa moneda: el catalanisme social. 

Per això no ens hem cansat de dir que l’Estatut ofereix al nostre país millors fonaments per gaudir d’un major 
benestar col·lectiu. 

Malauradament, l’Estatut ha estat sotmès al “test d’estrès” més dur de totes les lleis orgàniques que s’han aprovat 
en democràcia. El Partit Popular va pretendre guanyar davant el Tribunal Constitucional una batalla que havia 
perdut davant els representants del poble, davant les Corts Generals i davant de la voluntat popular que el va 
referendar. I va emprar tots els mecanismes per frenar la voluntat de la ciutadania, una voluntat de més 
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autogovern construïda no només amb un absolut respecte als procediments establerts pel nostre ordenament 
jurídic, sinó també plenament conforme amb l’esperit de la transició, que oferia una lectura oberta del model 
d’Estat autonòmic.  

El procés davant del Tribunal Constitucional ha estat desgastador, llarg i ple de situacions inexplicables i 
inadmissibles en un Estat democràtic i de dret; un procés que ha alimentat paulatinament el gran malestar popular 
que ha esclatat en conèixer la sentència. 

Per convicció, el PSC ha mantingut un discurs coherent al llarg de tot el procés viscut. Hem actuat amb 
responsabilitat institucional, com a força principal del Govern, convençuts de la plena constitucionalitat de 
l’Estatut.  

Hem demanat respecte a la voluntat popular. Hem demanat respecte al pacte polític entre les institucions de 
Catalunya i de l’Estat. Hem dit també que acataríem la sentència, però que acatar no vol dir compartir ni renunciar 
a allò pactat. 

Ens trobem en una circumstància difícil i per això volem tornar a dirigir-nos als catalans per plantejar-los el camí 
que creiem que cal seguir. 
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3.1. Volem desplegar tot el potencial d’autogovern de l’Estatut referendat per la ciutadania 

La indignació per la sentència del TC no pot fer pensar als catalans que l’Estatut que queda vigent no és útil. Ben al 
contrari: malgrat els canvis conservem un text extraordinàriament més potent que l’anterior. L’Estatut és un 
instrument útil i ben viu. 

Els resultats del desplegament de l’Estatut en aquests primers quatre anys de vigència en són la millor prova: 

• El nou sistema de finançament, que no tan sols significa més recursos, sinó nous principis de distribució de 
l’aportació de les Comunitats Autònomes més justos i equitatius que capgiren la lògica de “peix al cove”, 
malauradament instal·lada en època dels governs de CiU. 

• La màxima implicació del Govern de l’Estat en el desenvolupament d’infraestructures, en compliment de la 
Disposició addicional tercera de l’Estatut, amb l’objectiu de reparar el deute històric en aquesta matèria. 

• I mig centenar de lleis (moltes d’elles aprovades per majories d’àmplia base parlamentària), com les de 
serveis socials, habitatge, educació o salut pública, que concreten el contingut dels drets de la ciutadania 
establerts a l’Estatut, de les competències pròpies o de les institucions, per reconèixer i fer realitat, entre 
d’altres objectius, entitats emblemàtiques i imprescindibles en la Catalunya del segle XXI com l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 

• La transferència d’una vintena de noves competències, algunes d’elles tan rellevants com la inspecció de 
treball o els trens de rodalies. 

La propera legislatura ha de permetre assolir la pràctica totalitat del desplegament estatutari: 
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• Desplegar la resta dels seus preceptes, per part del Govern i del Parlament de Catalunya, tant en matèria 
de drets, institucions, com en exercici de les noves competències, millorant la prestació de serveis 
corresponents per a la ciutadania.  

• Finalitzar la transferència de totes les competències previstes a l’Estatut. 
• Impulsar la modificació de les normes estatals que també han de ser reformades, com ara en matèria de 

justícia o les que han de permetre la posada en marxa efectiva de l’organització territorial de Catalunya en 
set vegueries. 

Però tan decisiu com complir en els propers quatre anys la lletra de l’Estatut, és mantenir-ne l’esperit original. És 
fonamental que la ciutadania percebi el suport sense vacil·lacions per part del Govern de l’Estat de l’esperit de 

l’Estatut i per tant, el respecte a la naturalesa de pacte entre institucions que l’Estatut té. Tant en paraules com en 
els fets. El pacte estatutari no és només un acord polític que cal complir, és una voluntat política que cal alimentar 
amb actituds, gestos, impulsos i decisions. L’Estatut no és només una llei de lleis, és una trajectòria política de 
compromisos i acords entre els pobles d’Espanya, entre Catalunya i la resta d’Espanya, entre la Generalitat i 
l’Administració de l’Estat. Entre els federalistes i progressistes de tot l’Estat. Un compromís de tots els socialistes 
amb els federalistes i progressistes de tot l’Estat. 

Per això cal recuperar el contingut d’aquest pacte. El nostre objectiu i la nostra voluntat és desplegar tot el 
potencial d’autogovern que conté l’Estatut referendat per la ciutadania el 2006. Per això, caldrà habilitar nous 
instruments per part del Govern de l’Estat i de les Corts Generals, que permetin complir allò que el pacte polític 
havia previst. El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero ja s’ha expressat en aquest sentit i ha fet les primeres 
passes formals en aquesta direcció. Confiem doncs plenament en què qui va fer possible l’Estatut el 2006 – el 
conjunt del Grup Socialista al Congrés i al Senat, votant-hi a favor- es mantindrà fidel a l’aposta política que va fer i 
el PSC treballarà i vetllarà en tot moment perquè aquest compromís s’acompleixi. 
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3.2. L’Espanya federal és l’Espanya que volem 

El projecte del PSC és desenvolupar plenament l’Estatut i impulsar i reforçar l’evolució federal d’Espanya perquè 
estem convençuts que l’Espanya viable al segle XXI és l’Espanya federal. Amb aquesta convicció apostem 
clarament pel reforçament dels instruments federals. Aquest és el millor mètode per a fer avançar i millorar el 
funcionament de l’Estat de les Autonomies; el millor mecanisme per a reconèixer la pluralitat i diversitat de les 
Comunitats Autònomes i per promoure alhora la cooperació i la concertació entre elles i amb el govern central. 
 
El federalisme no és per a nosaltres tan sols una determinada arquitectura institucional; és un principi 
d’organització social que reflecteix l’aspiració de conjugar la llibertat amb la solidaritat.  
 
El catalanisme federalista és per a nosaltres el nostre marc de referència. Un catalanisme que defensa la realitat 
nacional catalana sense negar la realitat espanyola i s’erigeix en defensor i impulsor de la llengua catalana, la 
pròpia de Catalunya, reconeixent la llengua castellana com a llengua pròpia de molts catalans. La capacitat de 
Catalunya d’actuar com a gresol ha permès configurar una identitat col·lectiva, que en la pluralitat i la diversitat, 

ens ha permès sentir-nos un sol poble. 
 
Per això defensem el federalisme com el principi polític que fa possible la convivència i la igualtat en una societat 
complexa i un país plural. Amb aquest principi volem construir un model d’Estat i un model de societat. Parlar de 
federalisme és parlar de model de convivència, de construir un projecte d’unió des de la llibertat i l’autogovern on 
tots els ciutadans i les ciutadanes  hi guanyem i que defensa la convivència en la diferència, tot cercant la millora 
de la democràcia. Volem construir un federalisme que respongui a les necessitats de les persones, capaç d’oferir 
principis i valors comuns i que es mostri respectuós amb la diversitat cultural i lingüística. 
 



                                                                                       MANIFEST  
  Eleccions 2010 al Parlament de Catalunya 

 

18 
 

Perquè el federalisme és sens dubte el principi polític que respon millor a societats complexes, als problemes i 
desafiaments de les democràcies modernes. I també és el model organitzatiu que estimula més el creixement, la 
riquesa econòmica i la seva redistribució, com succeeix a la majoria de països federals. Les societats actuals no 
són homogènies i el federalisme és respectuós de les diferències. Per això pensem que és el sistema que millor 
respon a països com el nostre, perquè no només no nega les diferents identitats que la conformen, sinó que se 
n'orgulleix d’elles, perquè sabem que és en la pluralitat i en l’intercanvi on trobem més riquesa. 
 
El federalisme és, doncs, la via per conviure en la diversitat, la pluralitat i els fets diferencials. Federalisme ve de 
foedus que significa “pacte”, un pacte entre persones lliures. I el pacte de convivència només és possible per la via 
de la convicció i de la voluntat, no per la via de la imposició ni de l’exclusió. 
 
Des del socialisme defensem una articulació federal d’Espanya com el millor projecte col·lectiu de convivència i 

que permet alhora el veritable progrés de Catalunya. Que ningú no s’enganyi, però, amb el veritable sentit de la 
defensa del federalisme per part dels i les socialistes. Per al PSC, federalisme és que les parts que formen un tot 
treballin per l’interès comú, no només pels interessos propis de cadascuna d’elles. Posem l’èmfasi en la defensa 
dels interessos de tots els ciutadans d’Espanya perquè aquests també són els nostres. Quan els defensem estem 
defensant els de tots. No és que demanem més o menys que els altres; no és un problema de graduació o 
d’intensitat; demanem quelcom diferent, des d’una fonamentació diferent i per a una finalitat diferent. El 
federalisme no és un pas més cap a un Estat confederal ni cap a la independència. L’essència del federalisme és el 
pacte per estar junts, un pacte fonamentat en la confiança, en la voluntat de sumar, de construir plegats, de 
compartir uns valors i un projecte comuns. Defensem un federalisme integrador i horitzontal, perquè busca la 
cooperació mútua entre les persones, la convivència harmoniosa entre gent lliure.  
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Això sí, les unitats federades han de tenir garantit el reconeixement de la seva personalitat, el seu autogovern, la 
lleialtat institucional, la promoció de la diversitat i la pluralitat i el respecte per la llibertat. I alhora, cal compartir 
també la voluntat d’exercir amb responsabilitat el co-govern, la implicació en configurar la voluntat política 
general, i pensar en l’interès comú. Aquest és el nostre projecte: davant del centralisme ranci i ineficient, davant 
de l’intent d’homogeneïtzació de les Comunitats autònomes i de negació de la seva pluralitat i diversitat, i davant 
de l’independentisme que empobreix i debilita la Catalunya real, nosaltres defensem i exigim el reforçament de 
l’Espanya federal. 
 
Però el reforçament de l’evolució federal d’Espanya no és irreversible i haurem de seguir treballant per assolir 
aquesta fita fonamental en el nostre camí d’organització i vertebració de l’Estat. Per això és necessari explicar i fer 
entendre de manera més pedagògica i eficient, a la resta de l’Estat, quin és el nostre model, per compartir-lo i 
defensar-lo plegats. 
 
El nou Estatut del 2006 ens assenyala l’horitzó futur, i ens marca els nous reptes i les noves oportunitats en 
termes d’autogovern. La nova fornada d’Estatuts d’autonomia  també conforma una realitat que acosta 
l’estructura de l’Estat al federalisme i assenyala la mateixa via. 
 
La nació catalana ha de trobar-se còmoda en l’Estat, en l’Estat federal, en l’Estat espanyol. La nació catalana ha de 
poder defensar l’Estat espanyol com el seu Estat. I aquest s’ha de configurar per tal de que pugui assolir dues 
grans fites: 
 

• Organitzar-se de manera eficient per a prestar els serveis públics de manera descentralitzada, reforçant 
el principi de subsidiarietat i proximitat. 
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• Acollir, integrar, desenvolupar i assumir la pluralitat nacional, lingüística i cultural dels pobles d’Espanya i 
reconèixer la nació catalana en aquest marc, sense complexes i amb coratge i determinació política. 

 
Per fer plenament realitat aquestes fites serà necessària la reforma constitucional que estableixi, entre d’altres 
mesures, un Senat configurat com a autèntica cambra territorial de cooperació entre els territoris dotada de 
majors competències en el procés legislatiu i de control del Govern. Una reforma ara com ara difícil, donada la 
flagrant regressió de l’esperit de la transició que s’ha evidenciat principalment amb l’actitud del principal partit de 
l’oposició, el PP, en tot el procés d’elaboració de l’Estatut. Però és una reforma indispensable i per la que caldrà 
seguir treballant amb determinació. 
 
 
3.3. Reforçarem el pes de la política en les relacions de Govern a Govern 

Mentre la reforma de la Constitució no sigui realitat i mentre el conjunt de l’Estat va avançant cap al reforçament 
dels instruments federals, caldrà reforçar el pes de la política en les relacions entre Catalunya i Espanya. La 
política comporta gestió però no pot ser tan sols gestió.  

L’Estatut estableix el principi de bilateralitat com un dels principis definidors de les relacions entre el Govern de 
Catalunya i el Govern d’Espanya. Un principi de bilateralitat que no exclou la utilització eficaç de mecanismes 
multilaterals. Un principi de bilateralitat que precisament permet reflectir el reconeixement de la diferència (que 
no del privilegi) en el marc del pacte de convivència en el qual es fonamenta el federalisme.  
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Per això, apostem pel necessari reforçament del caràcter bilateral de les relacions entre els Governs de la 
Generalitat i l’Estat, per un increment del pes polític de Catalunya en les decisions de l’Estat i, en definitiva, per 
l’enfortiment del perfil polític de les relacions de Govern a Govern. 
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 4. La crisi com a oportunitat: en sortirem enfortits.  
 

Catalunya és un dels principals motors econòmics d’Europa, té tradició industrial, té universitats de primer nivell, 
és capdavantera en recerca, té unes infraestructures competitives, té talent, té gent emprenedora i unes 
administracions conscients de seu paper de dinamitzadores. Té una indústria potent i diversificada, amb sectors 
importants com l’automoció, el farmacèutic, el turisme, el comerç, la logística i tants d’altres que donen solidesa a 
la nostra economia.  

Catalunya també ha estat capaç de definir un full de ruta conjunt entre govern i agents econòmics. Des de l’Acord 
estratègic fins a les “30 mesures contra la crisi”, sindicats i organitzacions empresarials s’han compromès i 
implicat en el doble objectiu d'assentar les bases d’un model productiu sostenible i amb futur i de fer-ho mantenint 
les polítiques socials i redistributives. L’èxit d’aquest gran pas suposa que avui Catalunya estigui en millor situació 
per sortir de la crisi.  

Un diàleg i uns acords que, fora de l’àmbit estrictament econòmic, també han suposat marcar l’estratègia per als 
propers anys sobre temes tan importants com l’educació, l’habitatge, les infraestructures, la recerca, etc. Tots ells 
han contribuït també a reforçar les bases econòmiques del país. 

Malgrat tot, la crisi té  un cost real i palpable en termes personals, familiars i empresarials. Els més de deu anys de 
bonança econòmica apareixen ara com un cert miratge, i l’evidència és que avui han deixat de créixer els recursos 
per invertir, prestar serveis i atendre necessitats des del pressupost públic. Moltes persones pateixen l’atur, i 
moltes altres experimenten l'angoixa sorda d'un futur sense seguretats aparents.  
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Però la Catalunya dels anys de creixement era tan opulenta, ni tan mancada de possibilitats està avui. Catalunya té 
futur, i pot reprendre de manera relativament ràpida el camí del creixement i de la creació d'ocupació. Els 
socialistes n’estem convençuts. Perquè hi ha dades que ho corroboren. Perquè creiem en les nostres capacitats, 
en el que som, en les nostres virtuts col·lectives que ens permetran refer la nostra economia. I perquè observem 

que el país ja ha començat a posar-se en marxa per superar la situació.  

Cal doncs un govern amb la lucidesa per identificar les decisions clau, la determinació per prendre-les i la 
capacitat de diàleg per teixir els consensos que les permetin. Perquè els i les socialistes volem fer de la sortida de 
la crisi un repte comú, que connecti tots els ciutadans i les ciutadanes. I perquè de la crisi n'hem de sortir tots 
alhora, no amb polítiques que facin que uns surtin de la crisi a compte dels altres. Perquè volem, en definitiva, 
convertir la crisi en l’oportunitat de tenir una economia més sòlida però també més justa.   

I ens adreçarem de manera especial a tres col·lectius que seran indispensables per recórrer aquest camí. 

Als joves, que són els que més pateixen la manca d’ocupació, i sobretot a aquells que, amb poca formació perquè 
el mercat de treball sovint no en demandava, senten ara com insalvable la seva situació d'atur i precarietat. Sabem 
de la gravetat del seu problema, que per a nosaltres és el de tota la societat, i els hi estenem la ma per sortir-ne.  

Als esperits més emprenedors, moderns i creatius de la nostra societat. Als que tenen quelcom nou a dir i oferir 
però que no formen part d'estructures tradicionals, que no tenen connexions socioeconòmiques  personals que 
serveixin de palanca pel seu projecte. Hem de creure en aquells que volen generar activitat, i ajudar-los.  

I a les dones, perquè Catalunya vol aprofitar al màxim el seu talent i les seves capacitats. Les necessitem a les 
empreses, a les administracions, a les escoles... amb tot el que aporten. Catalunya no pot prescindir del talent i de 
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les capacitats de les dones. A banda de la regressió social que suposaria que fos així, en mitjana les dones 
s’esforcen molt i aprofiten amb èxit la seva etapa educativa: quin país menystindria aquest capital?  

L’ocupació de qualitat és la nostra primera prioritat  

La nostra base productiva la formen la indústria, serveis com el turisme, i en molts municipis també l'agricultura i 
ramaderia. Hem de preservar, fent-los més competitius, aquests àmbits de lideratge, en els que podrem mantenir i 
en alguns casos recuperar ocupació. Una ocupació de qualitat, amb salaris adequats i amb futur. Hem de comptar 
amb el turisme, l'automoció, la química, l'agroalimentari, la farmàcia...i tots els sectors industrials tradicionals de la 
nostra economia en els que encara puguem ser competitius a mig termini, perquè per ells som coneguts i reputats, 
i perquè hi ha més garanties d'èxit. No volem que els sectors madurs es converteixin en sectors caducs. 

Però és l’hora d'arriscar. Hi ha múltiples àmbits de l'economia catalana que truquen a la porta, sectors amb 
empreses petites i mitjanes ja existents i competitives a les quals hem de fer créixer, per tal que puguin entomar 
projectes de major abast i generin abundants nous llocs de treball. Són sectors com ara la cultura i l'audiovisual, la 
biomedicina, les TIC, l'energia... i per a cadascun d'aquests sectors hem de tenir projectes grans, identificables, que 
actuïn de motor de tracció i que serveixin de referències col·lectives per emergir de la crisi.  

Apostem per fer, activament, polítiques pròpies. No esperarem que la crisi internacional remeti i el creixement dels 
altres països arrossegui el nostre. Quan això passi, ens trobarà amb tots els deures fets. 

Algunes de les principals iniciatives a les quals dedicarem els recursos disponibles són les que descrivim a 
continuació: 
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1. Retornarem el creixement als sectors més característics de la nostra economia 
 
Multiplicarem el suport financer, la disponibilitat de sòl, la formació de treballadors, els recursos per a la R+D+i, el 
suport a l’expansió en nous mercats... per tal que cada un dels nostres sectors principals torni a poder exercir 
plenament de motor de la nostra economia. Volem assolir reptes de primera magnitud, com ara que Barcelona 
sigui la primera ciutat gran d’Europa plenament adaptada al vehicle elèctric.  
 
2. Reforçarem sectors incipients però d’alt potencial en llocs de treball, i lligarem estretament aquestes 
estratègies amb la formació ocupacional 
 
Tenim empreses que comencen a despuntar internacionalment, en nous camps. Ens proposem aprofitar aquest 
potencial per generar nous grans sectors econòmics de Catalunya: la cultura i l’audiovisual, el sector bio, el sector 
energia, les TIC... són tots ells àmbits que amb una bona estratègia de país poden créixer. Posarem en marxa 
programes que coordinin l’expansió d’aquests sectors per poder absorbir treballadors expulsats d’altres sectors 
que ja no tornaran al nivell d’ocupació del passat, un posicionament que guanyarem també amb l’aposta per 
sectors innovadors i anticíclics com els associats directament o indirecta als serveis sanitaris. 
 
3. Proposarem als joves aturats que retornin a la Formació Professional amb una beca o crèdit-salari  
Cal afrontar amb urgència el problema de l’atur juvenil, començant per aquells joves que ja treballaven i ara, sense 
feina, tenen obligacions econòmiques, com ara una hipoteca. Ara, els qui no tenien més formació que l’obligatòria 
tenen difícil accedir a un nou lloc de treball. Els hi plantegem poder seguir ingressant diners mentre retornen a un 
cicle mitjà o superior de FP, per no haver de treballar a canvi que aprovin. Aquesta i altres mesures per tots els 
joves amb baixa formació seran una part essencial de la nostra política laboral. 
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4. L’eficiència energètica és un repte per a la sostenibilitat que cal convertir en riquesa i ocupació 
 
Hem de convertir l’amenaça del cost creixent de l’energia en una de les grans oportunitats dels propers anys. 
Promourem la renovació de tota la cadena de l’energia, des de la producció al consum, a les llars i a les empreses. 
Per això hi abocarem 1.000M€ de finançament en quatre anys, i l’estalvi en la despesa d’electricitat i gas els 

compensarà ràpidament. La inversió total acumulada tibarà de la nostra indústria i de l’ocupació. 
 
5. L’empresari modern estarà en el centre de les polítiques econòmiques socialistes 
 
La creació d’una empresa és una decisió privada amb claríssims beneficis públics. La Generalitat ja ha desplegat 
un servei  d’ajuda a la creació d’empreses que volem que sigui, en els propers anys, un referent per a tots els que 
pensen en esdevenir empresaris. Un servei que ajudarà a saber si una idea de negoci és viable, quina normativa 
s’hi aplica, com trobar finançament, on localitzar els treballadors més ben formats, els terrenys o locals 
disponibles,etc.  
 
6. La nova llei d’educació començarà a donar fruits. Un servei públic més extens i amb millors resultats 
 
En aquesta legislatura hem dibuixat una organització nova del sistema educatiu, que en els propers anys inicia el 
seu camí. Volem que tota la societat, i en primer lloc els infants i joves, vegin aviat els beneficis dels canvis. Ens cal 
que més enllà dels setze anys, cada cop més nois i noies, i les seves famílies, decideixin lliurement seguir formant-
se com a mínim fins als 18 anys, per poder acumular el coneixement d’una professió i alhora ser capaços de seguir 
aprenent al llarg de tota la seva vida.   
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7. Crearem la “Universitat de Catalunya” com a sistema per assolir i garantir l’excel·lència del nostre sistema 
d’educació superior 
 
El model econòmic que Catalunya vol assolir només funciona amb un sistema d’educació superior del màxim nivell. 
Capaç de formar i de captar talent. El projecte “Universitat de Catalunya” no vol fusionar les universitats catalanes 
sinó unir-les sota uns mateixos objectius ambiciosos, d’excel·lència i de competitivitat. Posant en comú elements 

instrumentals i alhora marcant cada una el seu perfil acadèmic propi. 
 
8. Traurem tot el partit econòmic i social de les noves infraestructures i seguirem millorant el nostre capital 
físic  
 
Hem inaugurat en els darrers anys bona part de totes les infraestructures que el país necessitava (autovies, 
aeroports, nous ferrocarrils, metro) i les que queden o estan en marxa o poden estar-hi aviat, com l’accés en 
ample europeu als principals ports. Ara és hora de treure’n els beneficis esperats.  Una explotació intel·ligent és en 

aquests moments tan necessària com la reivindicació de noves obres. Per això volem la gestió de tots els sistemes 
interns de transport i ser decisius en la gestió dels aeroports catalans. 
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5. Impulsarem  reformes per modernitzar i  potenciar Catalunya. 

 
Cal afrontar els reptes, impulsar les reformes i liderar els canvis necessaris perquè el nostre país i la nostra 
societat guanyin el futur.  
 
Els socialistes hem fet reformes estructurals des que vàrem accedir al Govern de la Generalitat. L'Acord Estratègic 
per a la competitivitat, la qualitat de l'ocupació i la internacionalització de l'economia catalana, signat el 2005 i 
renovat el 2008, ha estat el gran full de ruta del canvi de model econòmic. Un full de ruta compartit i pactat amb 
els agents socials i econòmics, que ha estat donant molts fruits, però que no ha pogut completar els canvis 
necessaris mentre ens trobàvem en temps de bonança. 
 
Pocs varen dir aleshores prou fort i en el seu moment el que arriscava la societat catalana basant el seu 
creixement en un sector de baixa productivitat i a cavall d'una bombolla financera. Però ja des dels governs del 
President Maragall i a impuls del Conseller Castells es va posar sobre la taula la necessitat d’una agenda de 
reformes econòmiques, per accelerar el ritme de transformació dels elements amb poc futur de la nostra 
economia.  
 
Avui és més necessari que mai accelerar el procés de reformes definit en els darrers anys, per tal de superar en el 
menor temps possible la crisi econòmica i sortir-ne reforçats, definint un nou model per a les properes dècades.  
 
Cal que tothom entengui que no podrem tenir una economia competitiva sense superar amb decisió certes 
càrregues que ens suposen molt llast, i que poden ser deixades enrere des de la voluntat col·lectiva, el consens 

amb els agents econòmics i socials, i l'empenta decidida del Govern. 
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Perquè... 
 
... hem de revisar els processos productius, les nostres fonts d'energia, la mobilitat i els habitatges per tal de fer 
front al canvi climàtic i a la progressiva escassetat de petroli barat 
 
... hem de tenir un sistema financer solvent i que dirigeixi el risc cap a l'economia productiva i no cap als mercats 
financers, les bombolles especulatives o inversions poc ètiques 
 
... hem de mantenir el diàleg i la concertació social amb sindicats i empresaris, com a mètode per a seguir avançant  
 
... hem de desterrar qualsevol mena de desigualtat retributiva o de carreres professionals entre dones i homes 
 
...hem d’incrementar la productivitat per tal que les persones puguin conciliar la seva vida personal i laboral 
 
... hem de consolidar el finançament dels serveis públics per tal de fer possible que siguin universals i de qualitat 
 
... hem de trobar l'encaix de les persones grans jubilades, però plenes de capacitats i voluntat de contribuir, en 
tasques que millorin la qualitat de vida pròpia i dels altres. Estar jubilat no vol dir ser passiu. 
 
... hem de finalitzar l'extraordinària tasca que en conjunt ha fet la societat catalana d'integració de més d'un milió 
de nouvinguts en només deu anys, trobant pautes que garanteixin una bona convivència en aquesta nova societat 
culturalment més diversa i complexa 
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... hem de fer completament efectiva, sense més dilacions, una administració pública orientada a les persones: 
eficaç, senzilla i àgil, com tot just en alguns àmbits hem començat a fer realitat amb l’aposta per l’administració 
electrònica. Sense això, les nostres empreses estaran perdent temps, diners i oportunitats. 
 
...i, en darrera instància, però no en darrer lloc, hem de retrobar la credibilitat i la confiança en la Política. No hi ha 
societat que progressi sense un sistema institucional rigorós, estable, respectat i amb prestigi.  
 
És en aquests temes que Catalunya es juga el seu futur, perquè són aquests els canvis imprescindibles per 
apuntalar el benestar dels propers anys. La ciutadania mereix que se li parli en aquestes matèries amb total 
claredat, i poder comparar entre les propostes dels principals partits.  
 
Els i les socialistes volem encarar les dificultats amb rigor i seriositat. I estem convençuts que som l’opció més 
adequada per impulsar les transformacions que Catalunya requereix. 
 
Les principals accions que durem a terme són les següents: 
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9. Vetllarem per tenir un sistema financer català compromès amb les necessitats de crèdit de les famílies i els 
empresaris, i que no alimenti negocis d’alt risc 
 
Hem comprovat en els darrers anys la importància de tenir un sistema financer estable. El nou mapa català de 
caixes ha d’estar bolcat únicament en aportar solucions a les famílies i a les empreses del país. Volem que les 
caixes tinguin l’estructura que més els hi afavoreixi l’accés als capitals, però alhora promourem un pacte amb elles 
per tal que no participin en fons o altres instruments financers d'alt risc, i que no participin en pràctiques que han 
contribuït a la crisi financera global. Defensem una regulació financera internacional més estricta. 
 
10. Plantejarem als ciutadans la necessitat d’una autèntica fiscalitat verda 
 
Assolir un creixement sostenible és un repte que es basa en disposar de noves tecnologies, però alhora en una 
acció individual de totes les persones. Els consums d’energia, d’aigua, de sòls, la generació de residus...han de ser 
moderats. I per això el nostre sistema fiscal ha de promoure aquests comportaments. El cost de la gestió del medi 
s’ha de pagar per part dels usuaris, proporcionalment al seu consum, i no pels impostos generals.  
 
11. Defensarem el manteniment d’uns serveis públics universals i de qualitat 
 
Estem absolutament compromesos amb el fet que tots els catalans, independentment de les seves possibilitats 
econòmiques, tinguin accés a la millor salut, la millor educació, els millors serveis socials i en general a un estat del 
benestar del qual sentir-se orgullosos, i que siguin atractius i valorats també per les classes mitjanes. Sabem que 
en temps de crisi tenir recursos públics per finançar uns serveis excel·lents no és senzill. Posarem en marxa tots 

els instruments per tal de complir aquest precepte que per als i les socialistes és irrenunciable. 
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12. Reformarem la nostra administració perquè jugui realment a favor de la ciutadania i les empreses 
 
Tant l’estructura com els procediments de la nostra administració són massa complexes. La ciutadania no els 
entén, considera l’administració una rèmora i no una ajuda. Revertir aquesta sensació és fonamental i urgent. Ja 
hem començat, i en els propers anys aprimarem l’estructura de l’administració i reduirem i simplificarem tràmits i 
càrregues de manera molt evident. I amb les TIC, com ja fem amb el segell de l’atur, farem que no calgui anar a la 
finestreta. 
 
13. Crearem espais i projectes per aprofitar col·lectivament les capacitats de totes les persones grans actives 

 
Les persones grans conformen un sector molt important de la nostra societat. I moltes tenen bona salut i són 
plenament actius i actives. Després de la jubilació, la societat no pot oferir només a la gent gran una vida centrada 
en les activitats personals. Volem fer que totes les persones jubilades disposin d’un ampli ventall de possibilitats 
per mantenir la seva activitat dins la societat.   
  
14. L’assoliment de la igualtat laboral entre dones i homes a l’empresa no pot esperar 
 
Si hi ha matèries on serem categòrics i executius, aquesta n’és una. Ni un dia més tolerant que per una mateixa 
feina una dona cobri menys que un home. Ni un dia més sense posar mesures per tal que tenir fills i filles no suposi 
un entrebanc en la carrera professional d’una dona. Empresa per empresa, els plans d’igualtat han de ser el marc 
en el qual el canvi s’activi. L’experiència diu que hi guanyen les dones, però també que hi guanyem tots.  
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15. Comptarem amb les entitats del Tercer Sector i finalitzarem la seva professionalització 
 
Catalunya compta amb un tercer sector molt més ample i divers que molts llocs d’Europa, i això és tot un triomf 
per al  país. Hem de consolidar-lo, però no a través de més ajudes directes sinó per la seva professionalització, la 
determinació d’una marc fiscal i legal favorable, i la identificació dels espais en la prestació de serveis públics que 
pot desenvolupar. 
 
16. No podem progressar sense confiança en les institucions 
 
Els servidors públics han de tenir la confiança de la ciutadania. Per causes conegudes, aquesta confiança s’ha 
esquerdat, i hem de fer tot el possible per recuperar-la. Entre d’altres mesures concretes, tots els i les electes i 
càrrecs socialistes signarem un Contracte de Servei Públic que inclourà un codi de conducta, i alhora farem públics 
la nostra renda i patrimoni, a l’inici i al final dels nostres mandats.  
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6. Catalunya connectada, Catalunya al món.  

La globalització ha suposat que les crisis financera, ecològica o energètica, neixin fora de les nostres fronteres i en 
canvi tinguin una incidència directa i palpable sobre el dia a dia dels ciutadans catalans.  

Al segle XXI, les relacions exteriors d’un país i d’una societat esdevenen decisives. Els socialistes ho sabem i, des 
de la consciència de la mida modesta en termes globals de l’economia catalana, volem jugar a fons totes les 
nostres cartes. Això no vol dir renunciar a la nostra identitat, sinó  incorporar i prendre’ns més seriosament les 
identitats i els espais que inexorablement compartim. Catalunya és avui, i seguirà essent en el futur, un país 
interdependent. 

En primer lloc, hem de ser conscients que comptem amb un atot de primer nivell: Barcelona i la seva àrea urbana. 
Catalunya compta amb la Barcelona metropolitana dins de la xarxa europea i mediterrània. Impulsar Barcelona és 
impulsar Catalunya, ja que té la massa crítica suficient per tenir veu en la indústria, el coneixement, la cultura, 
l’esport… i per tant en la projecció internacional.  

Però l’impuls de la Barcelona metropolitana que Catalunya necessita també s’ha de fer comptant amb la voluntat i 
l’esforç de projecció internacional de la resta del país, la seva xarxa de ciutats i pobles, que participa, amb les 
nostres ciutats mitjanes al capdavant, en xarxes internacionals especialment europees.  

En segon lloc, hem de ser capaços d’introduir la dimensió europea i lògica institucional de la Unió en el nucli de les 
nostres preocupacions. Ja no només per interès en fer fluir el màxim de recursos cap a Catalunya, o per defensar 
com s’escau la nostra llengua, sinó també per influir en  les decisions generals que es prenen a les institucions 
europees, que també són les nostres.  
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Una capacitat d’influència que ha d’estar reforçada per un Estat espanyol compromès amb els nostres interessos 
com ho han demostrat la designació de Barcelona com a seu de la Unió per la Mediterrània o l’impuls de l’eix 
ferroviari del mediterrani. 

Els i les socialistes volem una Catalunya dins d’una Europa forta, no només per idealisme sinó per sentit pràctic, 
perquè res important no ho farem sols i perquè volem ser actors, i no només receptors d'allò que passa al món.  

Per això proposem: 

 
17.- Incrementarem l’activitat de relacions internacionals de les institucions, les universitats i les empreses 
 
Tenir protagonisme a Europa i al món s’aconsegueix amb l’impuls i la coordinació de tota l’activitat exterior de les 
institucions, empreses, entitats socials i culturals, i el món acadèmic. Vertebrant un sistema de persones i 
estructures i definint objectius compartits, i transmetent una imatge de país dinàmic i implicat en els afers 
internacionals.  
 
18.- Donarem ple sentit i projecció a que Barcelona sigui la seu de la Unió per la Mediterrània  
 La Mediterrània és el nostre espai geopolític natural, i ser la capital d’aquesta institució que vol vertebrar la 
cooperació entre les dues ribes és tot un orgull, i alhora la llavor d’una gran oportunitat. No podem esperar que es 
resolguin els problemes al Pròxim Orient per exercir la capitalitat i promoure la col·laboració econòmica i social en 

aquest espai. Crearem amb l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Espanya una Oficina de Desenvolupament de 
la capitalitat de Barcelona.   
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19.- Participarem en primera fila en la mitigació del canvi climàtic, com a  procés global en el qual tots estem 
implicats  
 
El canvi climàtic genera moltes incerteses. Com es va evidenciar a Copenhague estem lluny d’un acord a escala 
mundial sobre com mitigar-ne els efectes. Catalunya ha jugat un paper com a govern autonòmic. Però volem 
incrementar la nostra contribució, política, acadèmica i de recerca per estar en el grup de primeres autoritats en la 
matèria, i per tant poder actuar ràpidament sobre el nostre territori i la nostra economia  en funció de l’evolució 
del fenomen. 
 
20.- Continuarem amb més força la construcció de l'Euroregió.  
 
Hem estructurat la relació amb els nostres veïns per agrupar interessos i per incrementar els nostres intercanvis. 
La creació d’una regió europea no és un procés instantani, necessita sedimentar en cada un dels territoris que la 
formen, mostrant-se a sí mateixa com a instrument útil i alhora respectuós de la identitat pròpia de cada part. Ens 
proposem ser tenaços i afegir cada any més valor a l’aliança que fonamenta l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, i als 
programes que duu a terme. 
 
21.- Farem que els catalans nouvinguts esdevinguin impulsors de la presència internacional de Catalunya 
 
Un dels avantatges del procés que durant deu anys ha portat a Catalunya persones de molts països del món ha de 
ser guanyar contacte amb les seves regions de provinença. Des de la seva plena integració al nostre país, hem de 
vetllar per tal que els esperits més emprenedors dels nous catalans i les noves catalanes puguin ser catalitzadors 
de la relació comercial i cultural amb els seus països d’origen. Així succeeix als països amb més tradició 
d’immigració i  a Catalunya hem de crear un programa d’actuació específic per tal que també succeeixi. 
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7. Cohesió, cohesió i cohesió.  

Els anys de governs de progrés han suposat un salt històric en matèria de polítiques socials. La millora dels 
equipaments, en primer lloc, ha estat una resposta tant al creixement poblacional sobtat com a la dignificació 
d’una xarxa que presentava greus dèficits territorials o serveis molt insuficients per les necessitats socials. 

Però el salt no ha estat només quantitatiu. S’ha ampliat l’estat del benestar de manera significativa en matèria de 
serveis socials amb l’aprovació de l’anomenada llei de la dependència, i alhora s’han millorat enormement els 
serveis a les persones aturades: més i millor formació ocupacional, més facilitat en els tràmits, més accessibilitat a 
les ofertes, més plans d’ocupació... 

Els i les socialistes només entenem Catalunya com una nació amb una societat cohesionada, amb justícia social. És 
l’imperatiu ètic que ens dóna sentit com a força política però, a més, és el que possibilita les societats més felices, 
sanes i econòmicament més solvents i competitives.  

Davant les incerteses que genera la situació econòmica, la dreta ataca el model social europeu que defensem, amb 
la idea que ja no es pot pagar, o fins i tot a vegades amb l’acusació de ser directament el causant de la profunditat 
de la crisi econòmica. Aquest és un combat ideològic clau en els propers anys, al qual les dretes catalana i 
espanyola ja s’hi han apuntat. 

Les properes eleccions seran doncs un moment important, en què ens trobem confrontats a escollir entre models. 
Els socialistes, ja ho hem dit, volem endegar reformes dels serveis públics per millorar-los i fer-los sostenibles. 
Reformar per preservar contra reformar per retallar, aquest és el principal combat polític en els anys a venir. 
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Però la cohesió és més que tenir uns serveis públics que ens igualin a tots en educació, salut, serveis socials, 
pensions o accés al mercat laboral. 

La cohesió és també lluitar contra la idea que per haver nascut o crescut en un lloc o altre de Catalunya s’han de 
tenir menys oportunitats o s’ha de viure pitjor. 

I alhora la cohesió és l’assistència solidària entre catalans davant de situacions de dificultat, no només amb la 
intervenció mitjancera de l’administració. 

I també la cohesió és el pacte per la garantia dels recursos naturals bàsics quan són escassos.  

Per totes aquestes dimensions de la cohesió, noves i velles, els i les socialistes volem aportar propostes. 
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22.- La nostra primera preocupació serà la situació dels aturats. Mentre es genera nova ocupació, vetllarem 
perquè no es creï ni subocupació ni exclusió 
Les persones aturades són les principals víctimes de la crisi, i hem de poder-los oferir tot el suport que requereix 
una situació d’aquestes característiques, per no crear exclusió.  A la vegada, la gran quantitat de demanda de feina 
pot generar subocupació. Mentre es recupera el nivell de llocs de treball anterior a la crisi, cal evitar l’augment 
d’aquests dos fenòmens. 
 
23.- No perdrem els nous territoris conquerits: a Catalunya, serveis socials universals  
Els avenços en matèria de serveis socials que els governs de progrés han posat en marxa no han tingut prou 
temps per consolidar-se entre la ciutadania com un dret a exigir, ni en els pressupostos públics com una despesa 
habitual. Per això correm el risc que els qui en són contraris plantegin la seva implantació limitada. Els i les 
socialistes entenem que la crisi només ens pot fer variar el calendari de desplegament, però reivindiquem com 
irrenunciable la universalitat d’aquesta nova dimensió de l’estat del benestar.  
 
24.- L’etapa dels zero a tres anys de vida és crucial per al desenvolupament de les persones. Donarem ple 
suport a les famílies per tenir cura de la primera infància dels fills i filles 
Els experts afirmen que dels zero a tres anys s’adquireixen les principals característiques de les persones. Si volem 
una societat de ciutadans iguals en oportunitats, hem de crear les condicions per tal que entre els pares i mares i 
el sistema educatiu, aquesta etapa es cobreixi en les millors condicions i desperti en cada infant tot el seu 
potencial. Impulsarem més mesures i serveis de suport a les famílies amb infants petits, i seguirem creant la millor 
xarxa d’escoles bressol públiques.  
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25.- El sistema de salut serà un pilar de cohesió i un servei públic d’avantguarda 
Res no ens fa més iguals que la nostra capacitat de resposta a la malaltia. Un sistema sanitari d’avantguarda és 
cada cop més car, i alhora cada cop més exigit pels ciutadans, que volen una atenció més ràpida i amb les millors 
tècniques terapèutiques. Sostenir l’equitat en l’accés al sistema de salut és un dels principals reptes per a les 
societats del benestar. Com a socialistes ens exigim per als propers anys afrontar i superar aquesta prova. La 
responsabilitat per aconseguir uns bons nivells de salut no és exclusiva dels serveis sanitaris, per això apostem per 
estratègies comunitàries i transversals que garanteixin que tots els sectors i agents de la societat es 
responsabilitzin del manteniment i restitució de la salut al barri, al lloc de treball, a l’escola... 
 
26.- Recuperarem la seguretat a l'espai públic, contra l’incivisme i la petita delinqüència 
El sistema de seguretat a Catalunya funciona raonablement bé, i s’ha assolit sense entrebancs el desplegament 
dels Mossos d’Esquadra. Hi ha una demanda social, tanmateix, de poder conviure millor en l’espai públic, a vegades 
desestructurat per l’incivisme i una petita delinqüència tan molesta com difícil de combatre. Dirigirem el nostre 
esforç cap a aquests problemes disposant els instruments jurídics i el desplegament de recursos humans que 
requereix el manteniment del civisme i la seguretat. 
 
27.- Els serveis de transport públic seran competitius i funcionals a tot el territori  
L’equilibri i la competitivitat territorial necessiten un sistema de transport col·lectiu que permeti a tothom l’accés 

a l’educació, al mercat laboral, als serveis públics, etc. sense dependre del vehicle privat. Ja hem avançat molt 
(metro, carrils Bus-VAO, noves freqüències i línies d’autobús), però hem de definir nous serveis i tarifes que facin 
plenament competitiu i sostenible el sistema. L’usuari habitual s’ha de veure més premiat respecte l’ocasional. 
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28.- El món rural tindrà serveis garantits. 
Al món rural hi ha d’haver oportunitats, i per això cal garantir que s’hi donin les condicions fonamentals per a 
l’activitat econòmica. Ja tenim normes urbanístiques per a ordenar el creixement de tots els municipis. 
Treballarem per tal que la connexió a les xarxes d’energia i telecomunicacions siguin suficients, es disposi de 
distribució comercial i es consolidi la garantia d’assistència mèdica a casa en cas de necessitat. Entenem que 
aquests són els fonaments per gaudir de qualitat de vida en el segle XXI.    
 
29.- Ara que l’arribada de persones immigrades s’ha aturat, ens concentrarem en la integració dels nous 
catalans.  
El temps mostrarà el valor del grau de convivència en general molt bo que s’ha mantingut a Catalunya durant els 
anys d’arribada de la nova immigració. El procés d’acollida (que no s’aturarà del tot, doncs Catalunya és una 
societat oberta) ha de quedar en segon pla per tal que esdevingui prioritària la integració de totes les persones 
nouvingudes. Un esforç que ha de ser mutu, basat en el respecte a uns drets i deures de tothom. 
 
30.- L’ensenyament del català ha de passar de l’estadi de “normalització lingüística” a ser una política social 
per a la igualtat d’oportunitats. 
Més de 30 anys de català a l’escola, als mitjans de comunicació i a l’administració han servit per fer del nostre 
idioma propi un vehicle normalitzat, si bé encara amb desavantatges respecte del castellà en alguns àmbits i de 
l’anglès en d’altres, que cal contribuir a compensar. Però el veritable  problema és que no conèixer bé el català, per 
qui ve de fora, pot ser una forma de no poder accedir a totes les oportunitats. Cal promoure l’ensenyament de la 
nostra llengua com una formació d’adults per garantir la plena igualtat. 
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8. Catalunya 2014: una societat més justa i un país més fort 
 
Els i les socialistes de Catalunya hem volgut, en aquest Manifest, explicar quin és el nostre projecte de país per als 
propers quatre anys. Hem volgut explicar perquè volem guanyar les properes eleccions. Hem volgut, en definitiva, 
compartir amb els nostres conciutadans i conciutadanes la nostra visió de Catalunya i totes les possibilitats que té 
el nostre futur.  

Partim de la base d’haver governat el nostre país en els darrers set anys però també d’haver-lo governat en fa 
més de trenta, de prop i dia a dia des dels ajuntaments. Partim de la base, doncs, que coneixem Catalunya: sabem 
les seves realitats, trepitgem cadascun dels seus racons, entenem les seves necessitats i, sobretot, confiem en els 
seus actius i la seva potència. Confiem en la seva gent.  

Però a més a més d’entendre-la, nosaltres en Catalunya ens hi reconeixem. Perquè som el partit que més s’hi 
assembla, que millor representa la seva pluralitat i que fa de la convivència entre catalans, entre tots els catalans i 
les catalanes, la nostra bandera. Unitat civil i cohesió social són la nostra raó de ser. 

Nosaltres tenim clar el que som i cap a on volem anar. Tenim clars els valors que inspiren el nostre projecte i 
donen sentit a la nostra acció política. Tenim clar el que defensem com a projecte polític: el catalanisme social. El 
catalanisme que s’articula de la suma del progrés col·lectiu de la nostra societat i el reconeixement de la nació 

catalana dins un Estat plural i federal. Aquestes són les nostres dues ànimes, indestriables. 

I és amb la força de la suma dels fets, dels valors i del projecte que avui presentem la nostra proposta per la 
Catalunya del futur. Una proposta realista però ambiciosa, innovadora però conseqüent, que pren cura dels detalls 
però pensa en el tot, que neix del present però projecta el futur. 
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Amb la nostra acció de govern, hem posat Catalunya al dia. Ara hem de fer que s’anticipi. Amb el nou Estatut 
gaudirem dels nivells d’autogovern més grans de la nostra història. Ara hem de seguir defensant la nostra ambició 
nacional. Amb l’acció davant la crisi, hem evitat la fractura social. Ara hem de donar-li la volta i convertir la crisi en 
oportunitat.  Amb les polítiques socials, hem garantit el benestar. Ara hem de reformar-lo per preservar-lo, 
justament perquè és el que més ens importa. En aquest Manifest presentem propostes per seguir fent que 
Catalunya avanci de la mà del nostre Estatut i les trenta mesures que presentem són la mostra d’un extens 
programa d’accions destinades a millorar la vida dels homes i dones que viuen a Catalunya. Aquest Manifest és la 
demostració que el projecte dels socialistes catalans i les socialistes catalanes és més que un bon projecte, és la 
garantia d’arribar al 2014 amb una societat més justa i un país més fort.  

 


