
L’ executiva nacional del PSC
va aprovar, el passat 26 de 

j uny,  l a  c r eac ió  d ’una  
Oficina de Seguiment del Programa
Electoral per mantenir permanent-
ment actualitzat el nostre programa i
el grau de compliment dels nostres
compromisos. Tenint en compte que
ja hem celebrat el primer aniversari
del govern d’Entesa, és un bon
moment per començar a fer balanç
dels objectius acomplerts en un any
caracteritzat per una forta acció de
govern i una activitat parlamentària
rigorosa i equilibrada.

Aquest nou òrgan neix amb una
clara voluntat de ser un instrument
que contribueixi en l’aprofundiment
de la nostra cultura democràtica, tot
proporcionant major transparència i
accountability a un element tan fona-
mental com és el programa electoral,
amb el que el PSC es compromet
davant de tots i cadascun dels catalans
i les catalanes. Es tracta, en definitiva,
d’actuar amb responsabilitat davant
dels ciutadans, d’aquells que ens han
votat i dels que no, perquè, al final, el
nostre programa, el del PSC, és el
programa de govern d’un país. 

La formalització d’un compromís
que fins ara es donava per suposat
representa un pas endavant que fem
els socialistes en la manera d’entendre
i defensar, avui, uns valors que estan,
de sempre, a la base del nostre fun-
cionament: democràcia, obertura,
responsabilitat i compromís. Aquests
han estat sempre els valors que han
regit la nostra manera d’actuar, i ara,
des del govern, prenen especial
importància, sobretot si tenim en
compte els reptes se’ns plantegen
amb el desplegament del nou Estatut.

repensat. Permanentment debatut. I
això ens permetrà, de ben segur,
elaborar encara millors programes pel
futur. L’Oficina està formada per
responsables tant del govern, com del
partit i el grup parlamentari, per tal de
coordinar la tasca de govern i la par-
lamentària amb el programa elaborat
pel partit, i les seves sectorials.

Com dèiem en el programa, els
socialistes desitgem per a Catalunya
unes institucions fortes, respectades i
eficients, que tinguin en compte el
debat i la proposta ciutadana, partici-
patives i, si escau, controlades i equi-
librades per una societat formada per
individus actius i compromesos en els
afers comuns de la societat, una socie-
tat formada per individus cívicament
responsables i co-responsables.
L’Oficina de Seguiment del Programa
demostra, un cop més, que el nostre
“Fets, no paraules” anava de debò.

“La Catalunya social” era al cen-
tre de la nostra campanya. Els quatre
capítols en què vam dividir el progra-
ma (institucions fortes al servei dels

ciutadans; més llibertat i igualtat d’o-
portunitats en les polítiques socials;
un territori endreçat, ben comunicat i
sostenible; i infraestructures) tenien
com a eix vertebrador una idea de
Catalunya en què el progrés econòmic
i social eren la base del nostre projec-
te nacional. El catalanisme social que
vam posar en marxa amb el Pla de
Govern ha representat, entre d’altres,
l’aprovació de la Llei de Serveis
Socials, el Pacte Nacional de
l’Habitatge i la Llei de l’Institut
Català de la Salut. La Catalunya
social, doncs, no era només una idea,
un lema: hem demostrat quin era el
camí que volem seguir, i ja l’hem
començat a traçar.

Una eina de debat dinàmic

L’Oficina de Seguiment del
Programa, pel seu funcionament
–amb l’elaboració d’informes anuals– ,
comportarà el treball continuat en el
programa electoral. Ara, el programa
deixarà de ser un debat que tenim
cada quatre anys per passar a ser un
eix dinàmic i en el temps, permanent-
ment actualitzat i permanentment

Rocío Martínez-Sampere OPINIÓ

frc HIVERN 2007 9

ROCÍO MARTÍNEZ -SAMPERE
Diputada al Parlament de Catalunya

La Nova Oficina de Seguiment del Programa Electoral

Amb la nova oficina de 
seguiment, el programa 

electoral deixarà de ser un
debat que tenim cada quatre
anys per passar a ser un eix

dinàmic i en el temps, 
permanentment actualitzat i

permanentment repensat


