FEDERACIÓ
DEMOCRÀCIA
SOCIALISME
ALTAVEU DELS I LES SOCIALISTES DE CATALUNYA - info@endavant.info - NÚM. 248

DESEMBRE 2015

SOM
LA
SOLUCIÓ

#FemForaRajoy

“L’únic
canvi
possible”
Editorial p. 02

Els nostres
candidats i
candidates
Somos la solución p. 03

Entrevista p. 04-05

p. 06

Opinió p. 07

ESP EC I AL ELECC I ONS GENERAL S 20 15

PEDRO SÁNCHEZ

ED I TORI AL

R

EL PROBLEMA NO ÉS ESPANYA,
EL PROBLEMA ÉS EL PP

ajoy va arribar fa quatre anys al Govern d’Espanya amagant el seu programa i anunciant que tenia un pla contra la crisi. Quatre anys després, les seves
polítiques han afegit a la crisi econòmica una crisi social, una crisi política i una
crisi territorial sense precedents. Tot això posa de manifest que aquesta ha estat
una legislatura fallida.
Quatre anys després, a Espanya no hi ha més gent treballant, sinó més treballadors precaris, més treballadors pobres i més aturats sense protecció.
Quatre anys després, els ciutadans i les ciutadanes tenen menys drets i estan més
desprotegits davant les dificultats econòmiques. La inversió en polítiques de benestar s’ha vist retallada en 20.000 milions d’euros.
Quatre anys després, s’ha accentuat la desconfiança en la política i les institucions,
en bona mesura, a causa l’abús de la majoria absoluta que ha fet el PP i de l’actitud
que ha mantingut el partit de Rajoy amb els nombrosos casos de corrupció que
l’afecten.
Quatre anys després, la situació de Catalunya s’ha anat deteriorant com a conseqüència del xoc de trens al que ens volen portar Artur Mas i Rajoy. És evident
que Artur Mas és el principal culpable d’aquesta situació. Però Rajoy també té
molta responsabilitat en el que està succeint.

Va ser el PP i no Espanya, qui va boicotejar l’Estatut i va alimentar la catalanofòbia
pels carrers i places de tot el país per interessos partidistes. És el PP i no Espanya
qui no ha fet res per aportar respostes en aquests quatre anys. I quan ha actuat, ho
ha fet per empitjorar les coses. El problema no és Espanya, el problema és el PP. I

Queridos compañeros y compañeras catalanes

és evident que no hi haurà solució per a Catalunya si Rajoy continua al capdavant
del Govern.

El próximo 20 de diciembre se celebran unas elecciones cruciales.
Concluimos una legislatura marcada por los recortes y la corrupción,
que ha deteriorado tanto los derechos y el bienestar de los ciudadanos
como la calidad de nuestra democracia.

Els socialistes oferim als ciutadans un camí diferent per sortir de la crisi econòmica. Una sortida que passa per impulsar el creixement i la competitivitat de l’economia a través del R+D+i i els sectors de major valor afegit, i no de la devaluació
salarial com ha fet el PP.

Para mayor gravedad, la inacción del Gobierno ha contribuido a
agravar algunos conflictos a los que nos enfrentamos y en lo que ahora
se refiere especialmente al desafío soberanista. Como me habréis
escuchado decir en alguna oportunidad, el culpable es Mas y aquellos
que le acompañan en esta aventura irresponsable, que está suponiendo
una quiebra de la legalidad democrática; pero la pasividad de Rajoy
y de su Gobierno, su inacción, es también responsable de no haber
encontrado vías de solución política a una situación que nunca debió
llegar a donde hoy está.

Volem recuperar l’Estat del Benestar i la cohesió social. I ho farem blindant els
drets socials a la Constitució, incrementant els recursos per a la nostra Sanitat i la
nostra Educació, posant en marxa un pla de xoc contra la pobresa i creant l’Ingrés
Mínim Vital.
També serem implacables contra la corrupció i treballarem per recuperar la confiança dels ciutadans en la política, les institucions i els partits, reforçant els mecanismes de control, incrementant la transparència i amb més democràcia interna.
I posarem sobre la taula un nou acord de convivència per a Catalunya i Espanya.
Una reforma constitucional en clau federal que reconegui la nostra identitat i que
protegeixi el nostre autogovern, juntament amb nou finançament just i solidari
que respecti el principi d’ordinalitat.

Algo sí comparten la derecha catalana y la derecha española: recurrir
a la crisis como excusa para imponernos sus posiciones ideológicas en
forma de devaluación en los salarios, recortes en derechos y deterioro
de los servicios públicos. Causa estupor que se hable de recuperación
cuando, tan solo citando algunas magnitudes, más de 500.000
catalanes y catalanas no encuentran empleo, de los cuales más de
200.000 viven sin percibir ninguna prestación, o más de un millón viven
por debajo del umbral de la pobreza. Una recuperación que se realiza a
espaldas de la mayoría de la ciudadanía, no merece ese nombre.

Són moltes les opcions que es presenten a aquestes eleccions, però només el vot
socialista por garantir el canvi. Només els i les socialistes podem fer fora Rajoy i
obrir un nou temps per a Catalunya i Espanya de la mà de Pedro Sánchez.
Som la solució.

Es el momento de cambiar de políticas y del Gobierno que las encarna.
Y el cambio sólo es posible de la mano del Partido Socialista. El PSOE es
el único partido capaz de articular y de llevar a cabo un proyecto para
reformar España y Cataluña y el único en condiciones de promover una
solución a los problemas territoriales que estamos viviendo.
La ciudadanía reconoce la identidad del PSOE y del PSC: saben de
dónde venimos, qué somos y, sobre todo, a dónde vamos. Hemos
liderado los mejores cambios del país. Y ahora, lo sabéis bien,
estamos en condiciones de liderar el proyecto progresista que, en este
momento, este país y esta sociedad reclaman. Llevamos más de un
año trabajando con los mejores equipos, con toda la militancia y con la
sociedad para ofrecer este proyecto de convivencia a la ciudadanía.
Un proyecto dirigido a buscar un presente y un horizonte de
recuperación económica y social para la mayoría; que renueve el
pacto de convivencia entre españoles y nos permita superar la fractura
que divide a la sociedad catalana y también entre Cataluña y el resto
de España; que nos permita regenerar la democracia y trasladar
ejemplaridad en el ejercicio de las responsabilidades públicas. En
definitiva, un proyecto de país en el que cabemos todos. Que debemos
construir entre todos a través del diálogo y el consenso.
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Sólo podremos conseguirlo con la participación y entusiasmo de los
miles de militantes y simpatizantes del PSOE y del PSC. Por eso te
pido tu máxima implicación en este proceso electoral. Os pido que les
expliquéis nuestras propuestas a vuestros familiares, a vuestros amigos,
a vuestros compañeros de trabajo. Os pido, en suma, que contagiéis
vuestro entusiasmo y vuestros deseos de cambio al mayor número de
personas.
Sé muy bien del apoyo y del afecto de todos los afiliados del PSC. Ahora
lo que necesitamos es redoblar nuestros esfuerzos para que la voz de
los socialistas llegue a cada rincón de Cataluña. De nosotros depende
sumar cada voto para hacer posible una mayoría progresista en
España para tener un país mejor.
Recibid un abrazo,
PEDRO SÁNCHEZ,
Candidato a Presidente del Gobierno del PSOE.
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CARME CHACÓN, CAP DE LLISTA DEL PSC
A LES ELECCIONS GENERALS DEL 20 DE DESEMBRE

“Només el
vot socialista
garanteix un
canvi de govern
a Espanya”
En aquest moment excepcional que viu la política catalana, què suposa per a vostè encapçalar la candidatura dels
Socialistes de Catalunya a les
pròximes eleccions generals
del 20 de desembre?
Ho sento com un repte, com un
gran honor i amb molta gratitud als companys i companyes que m’han donat la seva
confiança. Un repte, perquè
Catalunya i Espanya estan vivint moments difícils. Per un
costat, Rajoy ha transformat
la crisi econòmica en una quàdruple crisi: econòmica, social,
política i territorial. I d’altra
banda, el procés de ruptura
que està impulsant Artur Mas
està dividint la societat catalana. El nostre repte és tornar
a cosir la fractura social i el
trencament de la convivència
que estan provocant les dues
dretes. D’una banda, oferint
una resposta social a la crisi,
recuperant els serveis socials
i derogant la reforma laboral
per tenir feines estables i sous
dignes. I de l’altra, oferint un
nou acord entre Catalunya i
la resta de l’Estat que permeti
avançar en la construcció d’un
Estat federal, que reconegui
Catalunya i clarifiqui el marc
competencial. I tot això, acompanyat d’un nou sistema de finançament.

Això em fa sentir especialment
orgullosa.
Quin balanç fa de la gestió del
Govern de Mariano Rajoy?
Rajoy no ha aconseguit acabar
amb la crisi, sinó que ha aprofitat la crisi per propiciar un
canvi de model social. Avui no
tenim més gent treballant, sinó
més ocupació precària, més
aturats sense protecció i més
treballadors pobres, fins a un
18%. Els ciutadans no tenen
més drets, sinó menys, i estan
patint a més de la crisi, les retallades en drets socials. I durant
tots aquests anys hem vist un
president incapaç de dialogar,
de donar una sortida per a Catalunya.

“Rajoy no ha aconseguit acabar
amb la crisi, sinó que ha
aprofitat la crisi per propiciar
un canvi de model social. Avui
no tenim més gent treballant,
sinó més ocupació precària, més
aturats sense protecció i més
treballadors pobres, fins a un
18%”

què es troba Catalunya és Artur
Mas, que ens ha portat cap a un
precipici, cap a un camí que ell
mateix sap que no té sortida.
Però aquesta situació també té
uns altres responsable: el PP i
Rajoy. Ells són part del problema. Quan nosaltres vam posar
una solució sobre la taula, es
van ocupar de boicotejar l’Estatut i d’atiar la catalanofòbia.
Avui és evident que qui es va dedicar a volar els ponts entre Catalunya i Espanya, qui no ha fet
res en aquests quatre anys, no
pot ser part de la solució. Per
tant, és evident que la solució
per a Catalunya només s’obrirà
pas si fem fora Rajoy el 20 de
desembre.

Qui ho ha fet pitjor, Mariano
Rajoy a Espanya o Artur Mas
a Catalunya?

Què suposaria per al conjunt
dels catalans i les catalanes,
per a Catalunya i per al conjunt d’Espanya, la reforma
constitucional?

El culpable de la situació en

La reforma ha de servir per

construir un nou acord de convivència per a Catalunya i per al
conjunt d’Espanya, però també
per blindar els drets socials i
afrontar les reformes polítiques
que fa temps que necessitem.
La Constitució actual ha estat
molt útil en aquests 37 anys de
vida, però ja és hora que l’adaptem als nous temps. En qualsevol cas, insisteixo, la reforma
constitucional només s’obrirà si
Pedro Sánchez és el proper president del Govern.
Quines són avui, altres de les
prioritats dels i les socialistes?
La sortida de la crisi, la creació
de llocs de treball amb condicions dignes i la recuperació de
l’Estat de Benestar. I això passa
per esmenar completament la
política econòmica i social que
ha fet el PP en aquests quatre
anys. El camí per deixar enrere
la crisi no passa per la devaluació salarial, el desmantellament
dels serveis bàsics i per crear
més pobresa i desigualtat, com
ha fet el PP.
Nosaltres apostem per posar en
marxa un canvi del model productiu, impulsant l’R+D+i i els
sectors d’alt valor afegit. Volem
treballadors amb drets i sous
dignes per tirar endavant les
seves famílies, joves amb oportunitats per desenvolupar els
coneixements que han adquirit
i una educació i una sanitat públiques i de qualitat.

Com definiria la candidatura
que l’acompanya?

Per què la gent ha d’apostar
per vostè, per Pedro Sánchez,
pel socialisme en el seu conjunt, el pròxim 20 de desembre?

Crec que hem aconseguit una
bona combinació d’experiència
i renovació. A més, per primera
vegada en unes eleccions generals, tenim llistes cremallera a
totes les circumscripcions. Això
fa que els socialistes siguem,
en aquestes eleccions, el partit amb més dones a les llistes
i amb més dones caps de llista.
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La nostra
candidata

“Les nostres
prioritats són
la sortida de la
crisi, la creació
de llocs de
treball amb
condicions
dignes i la
recuperació
de l’Estat de
Benestar”

Perquè només votant al partit
socialista hi haurà un canvi de
govern el proper 20 de desembre. Un canvi segur, sense aventures, protagonitzat pel partit
que ha dut a terme les transfor-
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Carme Chacón (Esplugues
de Llobregat, 1971) va afiliar-se al PSC als 16 anys. La
seva família, especialment el
seu avi matern, van marcar
la seva inquietud per la política i els valors progressistes.
Com molts moltes altres persones, la Carme va anar a la
universitat pública i va estudiar amb beques. També
va pagar-se els estudis compaginant-los amb feines. Un
cop va a acabar la llicenciatura de Dret, va ampliar la
seva formació al Regne Unit,
Canadà i Bèlgica. La seva
matèria d’estudi va ser el federalisme.

macions més importants i les millors pàgines d’aquest país. La resta
de vots no garanteixen el canvi. El vot als independentistes és un vot
que continuarà bloquejant la situació actual i alimentant al conflicte. El vot a Ciutadans és un vot que pot anar al PP, com ja hem pogut
comprovar. I també tinc clar que si el vot de l’esquerra es dispersa,
Rajoy pot seguir quatre anys més.
S’atreveix a fer un pronòstic de què pot passar a les pròximes
eleccions generals?
Estic segura que Pedro Sánchez traurà un gran resultat a Espanya i que els socialistes catalans contribuirem d’una forma important a aquest canvi polític al conjunt d’Espanya. El nostre objectiu és millorar el resultat d’aquestes eleccions autonòmiques
i incrementar el diferencial d’escons amb el PP respecte al 2011.
Crec que estem en disposició d’assolir-ho.

“La Carta Magna ha estat molt
útil en aquests 37 anys de vida,
però ja és hora que l’adaptem als
nous temps”

A Catalunya recentment s’ha
constituït el nou Parlament
i hom pot pensar que podem
estar davant una legislatura
encara més curta que les darreres... Com veu el panorama polític català?
El resultat de les darreres eleccions i el que estem veient
aquests dies són la prova més
evident del fracàs d’Artur Mas.
Va demanar una majoria per a
la independència i no té ni una
majoria per ser investit president. Per sobreviure políticament, ha cedit davant la CUP
aprovant una resolució per separar Catalunya de la llei i de
la democràcia, i que vulnera els
drets dels catalans. I malgrat que
porta setmanes arrossegant-se,
seguim sense govern i amb les
institucions del país paralitzades quan a Catalunya tenim situacions socials que requereixen
d’una actuació urgent.
Tinc clar que Artur Mas hauria de fer un pas enrere i deixar
l’escena política, però amb això
no n’hi ha prou. També és imprescindible fer fora Rajoy perquè s’obri una nova etapa de
diàleg i acord.
I ja per acabar, després de la
seva destacada trajectòria política, quina paraula defineix
millor la candidata Carme
Chacón en aquests moments?

EquipON és un grup d’activistes online que participarà activament de la campanya de Carme Chacón.
www.carmechacon.net

és l’eina que permetrà que la gent que
vulgui col·laborar a la campanya, i vulgui fer fora Rajoy (#FemForaRajoy),
s’inscrigui per formar part de l’EquipON i col·laborar activament amb
l’equip de campanya de la candidatura.

Compromesa. Sóc militant del
PSC des dels 16 anys, això significa treballar per construir
una societat més justa, i per fer
una Catalunya moderna i plural, dins d’Espanya i d’Europa.
Avui sento més que mai el compromís d’evitar el xoc de trens
i la fractura a la que ens volen
abocar la dreta catalana i espanyola.
Moltes gràcies i Endavant!
Entrevista realitzada per Eduard Rivas, director de l’Endavant! i Francesc de la Torre, cap de redacció de
l’Endavant!

Totes les responsabilitats
polítiques que a tingut les ha
exercit pensant en les necessitats de les persones, en solucionar els seus problemes
concrets, amb tenacitat i donant el millor de si mateixa,
en circumstàncies que no
sempre han estat fàcils.
Això ho va fer quan era regidora del seu poble, Esplugues de Llobregat, encarregada, entre d’altres coses,
de la gestió econòmica i la
seguretat dels veïns. També
quan va ser vicepresidenta
del Congrés, en la primera
legislatura dels Governs de
Zapatero, on es van fer importants lleis per ampliar els
drets civils i socials, o l’Estatut del 2006.
De la mateixa manera, va
posar en marxa la primera
ajuda per a l’emancipació
dels joves, la Renda Bàsica
d’Emancipació, que va ajudar a més de 300.000 joves
de tota Espanya a accedir a
un lloguer (56.000 a Catalunya, la comunitat amb més
beneficiaris). I en la seva etapa com a Ministra de Defensa, va impulsar la modernització de les forces armades,
les condicions professionals
dels seus membres i les mesures per facilitar la incorporació de la dona.
Avui, Catalunya i Espanya
viuen una situació complexa
per les polítiques regressives
de la dreta, la ruptura amb
la democràcia i les lleis que
planteja Artur Mas i l’immobilisme de Rajoy. Davant de
tots aquests reptes, els socialistes presentem una persona amb experiència, capacitat i tenacitat i compromesa
amb els millors valors del
socialisme. Una candidata
amb solvència per trobar solucions als problemes reals
dels catalans i impulsar el
canvi a Espanya al costat de
Pedro Sánchez.
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La Mercè

En Joan

Mercè Perea Conillas, és del barri de Sant Josep de l’Hospitalet.

Joan Ruiz i Carbonell és un tarragoní nascut a
València. És Mestre de Primària, Llicenciat en
Geografia i Història i també Mestre de Català.
Li encanta passejar pel Passeig de les Palmeres
de Tarragona.

Advocada de professió, és la filla petita de tres
germans. Casada amb l’Eloi, completen el seu
nucli familiar l’Erika de 31 anys, en Xavier (24)
i la Berta (17).
L’agenda de la Mercè està més que plena. Tot i això, sempre dedica part del seu
temps a passejar pel seu barri, per la ciutat. Caminar i llegir, aquests són els seus
hobbies preferits.
La Mercè ens recomana viatjar a Florència a l’hivern, a on va viure una experiència
inoblidable durant l’època del seu Erasmus a Bolònia. També recomana l’experiència de la política, per la seva utilitat com a instrument per canviar, a millor,
les coses.

Tot i la seva llarga trajectòria política, encara es
pregunta avui dia què pot aportar a la política.
Potser que el que li preocupa són la major part de les coses que li preocupen a la
major part de la gent.
La seva Roser, li ha donat molt, també un racó especial, l’Argentera, el seu poble,
on en Joan busca bolets i intenta desconnectar de tant en tant (el seu telèfon no té
cobertura), de les seves preocupacions.

En Marc

La Mònica

Marc Lamuà Estañol és Doctor en Arqueologia i Llicenciat en Història i Història de l’Art.

Per a la Mònica Lafuente de la Torre la política és un instrument per millorar la societat. I el
sector agroalimentari és fonamental per sobreviure perquè ens subministra els aliments dia
rere dia.

En Marc afirma que fem història al participar
en qualsevol esdeveniment polític, per petit
que sigui, i sent especial respecte per la generació de polítics socialistes de finals del segle
XIX, tot i que si ha d’escollir un referent més
proper no dubta a escollir Ernest Lluch.

Meritxell Batet

Espanya necessita un canvi, un
nou impuls que ens permeti recuperar el pols com a país i il·lusioni a la majoria de ciutadans i
ciutadanes. I per a què això sigui
possible, cal oferir a Catalunya i
al conjunt de l’Estat un projecte
creïble on tots hi tinguem cabuda
i miri a mig i llarg termini.

Admiradora de José Mújica, expresident de
l’Uruguai, la seva implicació i compromís, des
de ben petita, han fet que la Mònica hagi “tastat” de tot en el món de la política.

Ara, ell vol ser protagonista en aquest moment transcendental per al país i polític.
Des de la seva humilitat però des del seu inconformisme. És taure i ha agafat el
brau per les banyes quan ha tocat. I vol aportar a la seva experiència orgànica, el
seu vessant més humanista i idealista. Somia amb una nova política més participativa, totalment transparent i honesta.

De ben joveneta va aparcar i baixar de la seva bicicleta davant la seu del PSC a
Mollerussa i, des de llavors, ja no s’ha baixat de la família socialista.

L’Érika

L’Arnau

L’Érika Torregrossa Acuña és una catalana
nascuda a Colòmbia. Així la coneixen els seus
íntims, ja que, amb només 13 anys va arribar
a Catalunya, a Cornellà de Llobregat, quan
José Montilla n’era l’alcalde. Després va traslladar-se a l’Eixample de Barcelona.

L’Arnau Ramírez Carner té 26 anys, la meitat
d’ells dedicats a la política, una de les seves
grans passions. Una altra són els seus gossos,
Newton i Curie, aquesta, regal d’un dels seus
“pares” i referents polítics, en Román Ruiz.

És néta d’un lleidatà republicà exiliat per la
guerra a Colòmbia, a qui van matar temps després allà. D’aquí gran part del seu compromís amb la lluita i amb els drets socials.
Va estudiar Dret per defensar els presos i les preses a Catalunya. Avui és jurista
al Departament de Justícia, és professora de Dret Penitenciari a la Universitat
de Barcelona i fa conferències arreu del món com a especialista en Justícia Penal
Internacional.

L’Arnau viu en parella amb en Rubén. L’afinitat
amb ell és total, també pel que fa a la militància
política.

L’Érika està compromesa amb el vermell, amb el socialisme, amb tota la diversitat
que hi ha a Catalunya. Li agrada gaudir del seu temps lliure amb en Joaquim, amb
qui està casada des de fa 20 anys, i de les seves filles Andrea (18 anys) i Diana (13).

Així és l’Arnau, el que coneixen a peu de carrer a Sant Feliu de Codines. I aquest
és l’Arnau que ara podran descobrir tots aquells que ho desitgin. L’Arnau és un
polític totalment accessible.

Recentment va casar-se amb el Quim i van viatjar, com tant li agrada, a Cuba, on
el sol lluïa... com ho fa ella.

En els darrers anys, el govern de
l’Estat s’ha limitat a aplicar allò que
li ordenaven des de Brussel·les,
com si fossin directius d’empresa.
Han volgut amagar la seva manca de projecte darrera un perfil
gris de tecnòcrates.
Però la realitat ha demostrat,
dramàticament, que el que ens
cal és Política. El seguidisme i
l’immobilisme que han practicat
ha trencat molts dels pactes de
convivència que havíem referendat fa 37 anys, i que ens havien
ajudat a construir el període de
més prosperitat, llibertat i justícia de la nostra història.
Avui la ciutadania exigeix una reacció i una solució.

Escriu la seva història en vermell, de cor, i en verd, amb el seu boli bic, de cap, de
forma racional, amb l’esperança que la política que ell practica i en la que creu,
donarà solucions als problemes de la gent.

Els i les socialistes creiem que
el programa i el candidat amb
el que ens presentem a les eleccions generals compleixen tot el
que ens cal per capgirar l’actual
situació d’immobilisme. Tenim
un full de ruta que mira al futur amb esperança i tenim, en
la persona de Pedro Sánchez, un
candidat compromès amb els valors del socialisme, que treballa
incansablement i que té com a
objectiu prioritari l’exemplaritat
en la vida pública.
Hem elaborat un programa clarament socialdemòcrata, amb
el que ens comprometem a impulsar els canvis estructurals
necessaris per recuperar el camí
del creixement, i a reforçar els
instruments que assegurin el repartiment just de la riquesa i la
reducció de les desigualtats.

L’Elia

La Lídia

Elia Tortolero Orejuela és la filla petita de 6
germans. El seu hobbie és la política, a totes hores, la seva professió, mestra a la llar d’infants
municipal “Petits Gegants” de Solsona. Allà ha
patit en primera persona les retallades en educació. Educar i fer política són vocacionals per
a l’Elia.

Lídia Guinart Moreno és periodista i escriptora
i, a més, una gran apassionada de la política.
Amb només 48 anys ja ha escrit tres llibres “Soy
mujer y pretendo trabajar”, “Tú y yo...y nuestro
hijo” y “De madres a hijas”. Totes elles, publicacions que destil·len el seu compromís amb el
feminisme i la igualtat.

D’alcaldable a Sant Joan de Vilatorrada a les últimes eleccions municipals, a candidata al Congrés dels Diputats amb només 27 anys. Viu amb l’Albert, la seva parella, responsable de recursos humans i riscos laborals a una multinacional.

La Lídia és una de les membres més antigues i va ser presidenta una temporada de
l’associació colomenca de literatura ACOLITE, que aplega una bona collita d’escriptors i escriptores locals.
I gran part del seu temps el dedica a la política, a Santa Coloma, i a les persones.
Com a candidata, Lídia vol escriure un nou capítol en la seva trajectòria, amb pàgines en blanc i obertes a nous reptes i a més persones.

6

Espanya necessita un canvi

DESEMBRE 2015

El document se sustenta sobre quatre pilars: la lluita contra la desigualtat, la millora de la convivència, la recuperació de la confiança dels
ciutadans en les seves institucions, i la necessitat d’oferir oportunitats
a tothom.
El principal fil conductor és la lluita contra les desigualtats, tan d’aquelles produïdes per les diferències econòmiques, com per les desigualtats
de poder o de negociació. Propostes com la inversió en la millora de la
Sanitat, en l’Educació, en la creació d’un Ingrés Mínim Vital, o la recuperació de la negociació col·lectiva, són la demostració que la nostra
aspiració és construir una societat d’homes i dones lliures.

“Els quatre pilars del nostre
programa són la lluita contra
la desigualtat, la millora de la
convivència, la recuperació de la
confiança dels ciutadans en les
seves institucions, i la necessitat
d’oferir oportunitats a tothom”
El segon gran repte que inspira el document és la recuperació de la convivència entre les diferents generacions, i entre els territoris. El PSOE
porta anys apostant per una reforma constitucional que permeti adaptar la Llei Fonamental als canvis socials de les darreres dècades, i que
ajudi a evolucionar del model autonòmic a un model federal.

ments a la singularitat catalana com el trasllat del Senat a Barcelona,
la defensa i promoció estatal de la pluralitat lingüística d’Espanya, o
les propostes per a una reforma constitucional que faran que Espanya
avanci de l’Estat Autonòmic al Federal.

Un altre repte que aborda el programa és la recuperació de la confiança
entre els ciutadans i les seves institucions. La inacció del govern popular ha provocat que la crisi econòmica de 2008 es convertís en una crisi
política. Per això volem abordar, en la propera legislatura, temes com
les llistes desbloquejades, la reforma dels partits polítics per fer-los més
democràtics, la millora de la transparència de les institucions, o canvis
en l’elecció dels òrgans constitucionals.

“En aquestes eleccions ens hi
juguem molt més que l’elecció del
President del Govern Espanyol. És
l’oportunitat de construir plegats
un nou pacte de convivència que
modernitzi i transformi Espanya
en el país que ens mereixem ”

I finalment, creiem que cal donar resposta al repte d’oferir oportunitats
a la ciutadania. Hi trobem tant propostes d’urgència per ajudar als qui
més han patit els efectes de la crisi, com línies d’actuació que a llarg
termini permetin el canvi de model productiu cap a un creixement just
i compatible amb la globalització, la revolució tecnològica i l’Europa
de l’euro.
Aquest document ha estat possible gràcies a la participació de molta
gent, militants i persones representatives de la societat civil. Totes elles,
persones que no ens resignem amb la situació actual i volem implicar-nos en la construcció d’un futur diferent, d’un futur millor.
Una majoria que apostem per una Espanya de progrés en la que volem
que Catalunya es senti cridada a donar el millor d’ella mateixa i compromesa en la construcció d’allò comú. I que apostem per reconeixe-

“El PSOE porta anys apostant per una reforma
constitucional que permeti adaptar la Llei
Fonamental als canvis socials de les darreres dècades,
i que ajudi a evolucionar del model autonòmic a un
model federal ”
DESEMBRE 2015

En aquestes eleccions ens hi juguem molt més que l’elecció del President del Govern Espanyol. És l’oportunitat de construir plegats un nou
pacte de convivència que modernitzi i transformi Espanya en el país
que ens mereixem.
Els i les socialistes ens presentem a les generals amb un projecte realista, rigorós, compromès i il·lusionant. Un programa de Govern i un
autèntic projecte de país.
Tots plegats tenim dret a una Espanya millor que estigui a l’alçada de
la seva gent. Per això ens cal la implicació de Catalunya, i estem convençuts que, un cop més, el nostre país tornarà a estar a l’avantguarda
del canvi social i polític de l’Estat.
Meritxell Batet és secretària de Programes del PSOE i ara és la candidata
número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
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SOM LA SOLUCIÓ
i aquestes són les nostres prioritats:
NOU MODEL ECONÒMIC,
RECUPERACIÓ JUSTA
I TREBALL DIGNE

AGENDA PER A LA IGUALTAT
I LA RECUPERACIÓ DE L’ESTAT DE
BENESTAR

Impulsarem un creixement econòmic
sostenible, repartirem els fruits de la
recuperació i derogarem la reforma
laboral.

Blindarem els drets socials en la reforma
constitucional, aprovarem un pla de xoc
contra la pobresa i posarem en marxa un
Ingrés Mínim Vital.

L’EDUCACIÓ COM A MOTOR
ECONÒMIC I GARANTIA
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

REGENERACIÓ INSTITUCIONAL
I DEMOCRÀTICA

Derogarem la LOMCE, proposarem
un gran acord per a l’educació,
recuperarem les beques com a dret i
estendrem l’ensenyament universal i
gratuït dels 0 als 18 anys.

Combatrem la corrupció, farem
una administració més transparent,
fomentarem la participació
ciutadana i esbloquejarem les llistes
electorals dels partits.

UN NOU ACORD ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA
Reformarem la Constitució en clau federal per garantir el reconeixement de Catalunya i
protegir les seves competències.
Aprovarem un nou finançament, just i solidari, que respecti el principi d’ordinalitat
Traslladarem el nou Senat federal a Barcelona.

