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UNA CATALUNYA MÉS FORTA, UNA SOCIETAT MÉS JUSTA

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) es presenta a les eleccions al Parlament amb l’objectiu de con-
tinuar 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 reno-
var la política per enfortir la nostra democràcia.

Fer una Catalunya més forta i una societat més justa és l’objectiu del programa polític del PSC, un projecte
catalanista i federalista de prosperitat econòmica i justícia social basat en el treball i l’esforç, capaç d’aprofi-
tar al màxim les potencialitats del país, cercant la màxima unitat civil i la màxima cohesió social.

frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC dedica el bloc central d’aquest número a presentar el programa electo-
ral per a les eleccions del 28 de novembre, text que s’estructura entorn a cinc eixos: ciutadania, benestar i
qualitat de vida; una economia competitiva per sortir enfortits de la crisi; el futur de Catalunya: un projecte
de societat i de país; coneixement i cultura, la millor inversió; i solidaritat amb el futur: mobilitat, medi
ambient i territori sostenible.

Un llarg trajecte, el dels socialistes catalans, que va tenir la seva primera parada el passat juliol a Lleida, amb
l’aprovació de la ponència del Programa Marc, document resultat d’un procés participatiu i que marca les
línies bàsiques sobre el futur de Catalunya, com a projecte de societat i de país, i que el seu coordinador,
Carles Rivera, explica en el seu article.

La segona parada d’aquest trajecte és el Programa Electoral aprovat per unanimitat el passat 17 d’octubre a
la Convenció Nacional, eina electoral bàsica que explica Pep Martí, el seu coordinador, i que té en la cohe-
rència i l’ambició la seva raó de ser. L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i membre del comitè de cam-
panya, Núria Parlon, dibuixa els trets definitoris de les polítiques socials progressistes, i els nous desafia-
ments i respostes del PSC per garantir la sostenibilitat d’aquestes polítiques en temps de crisi. Per la seva
banda, Laia Bonet defineix la posició dels socialistes catalans sobre el futur de l’autogovern de Catalunya:
la defensa íntegra de l’Estatut acordat entre el Parlament de Catalunya i les Corts Generals, aprovat pel
Congrés i el Senat per majoria absoluta i aprovat en referèndum pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i
per impulsar l’Espanya plural i l’evolució federal de l’Estat de les Autonomies. En darrer lloc, un article sobre
el present i futur econòmic de Catalunya, que busca consolidar la recuperació i tornar a exercir el liderat-
ge en tots els nivells.

Un llarg camí que tindrà la seva última parada el proper 28 de novembre. Un punt i a part per seguir pro-
posant polítiques innovadores i estratègies de reforma que ens han de permetre superar la crisi i seguir defi-
nint la Catalunya del futur, la Catalunya que volem. Cristina González i Buil
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