RESOLUCIÓ POLÍTICA DE LA VI CONFERÈNCIA NACIONAL DEL PSC
Girona, 25 de novembre de 2007

Un any després de les eleccions al Parlament,
Sis mesos després de les darreres eleccions municipals,
Quan falten quatre mesos per a les eleccions generals,
Quan falten vuit mesos per la celebració de l’onzè congrés del PSC,

I amb motiu de la celebració de la VI Conferència Nacional del Partit que ha tingut per objecte l’anàlisi de les
polítiques en matèria d’habitatge, convivència i infraestructures,

Els delegats i les delegades presents a la Conferència aprovem la següent resolució política:

El socialisme català, fidel al seu programa reformador centrat en els objectius de justícia social, progrés,
catalanisme, federalisme, municipalisme i europeisme, valora positivament els avenços assolits en aquests
darrers quatre anys de govern.

AFRONTANT ELS PROBLEMES DE LA CIUTADANIA

Els ciutadans i ciutadanes fa tot just mig any van tornar a donar la seva confiança, de forma majoritària, als
candidats i candidates del PSC a les eleccions municipals. Els Ajuntaments governats pels socialistes s’han
mantingut en primera línia en la defensa dels interessos de la ciutadania i en la millora de la qualitat de vida
de les nostres ciutats i pobles, tot i que encara no han vist augmentar de forma suficient les seves
competències i recursos.

En aquest sentit, tot tenint en compte que és precisament l’administració local la que ha d’afrontar de la forma
més immediata les deficiències en àmbits com l’habitatge, les infraestructures o la convivència, i d’acord amb
el nou Estatut, cal encoratjar el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat perquè portin a terme la tasca
de portar a terme les reformes necessàries a fi que el món local pugui afrontar amb diligència i eficàcia
aquests problemes. Aquest procés ha de culminar amb una adequada redistribució de competències i
recursos per tal que els tres nivells de govern actuïn de forma eficaç i coordinada, en la lògica d’un
funcionament federal.

LA CATALUNYA QUE VOLEM

L’any 2003 es va produir un canvi polític a Catalunya amb la constitució d’un govern d’esquerres que ha
suposat una forta inflexió social sobre la qual cal aprofundir. En aquest sentit valorem positivament el
significatiu increment de l’esforç inversor, així com la prioritat atorgada a les polítiques educativa, sanitària,
d’habitatge, d’infraestructures, de serveis socials i de seguretat.
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En aquesta VI Conferència Nacional, els socialistes catalans hem parlat dels principals temes que afecten la
ciutadania. El PSC, com a partit que té la principal responsabilitat al Govern de la Generalitat, ha d’afrontar
amb determinació i valentia, però també amb claredat i sinceritat, les decisions i accions que cal emprendre,
estiguin o no en l’àmbit competencial de la Generalitat.
Per això, en aquesta VI Conferència hem parlat d’habitatge, d’infraestructures i dels reptes de la convivència.
Hem parlat del país que estimem, conscients que hem passat de ser 6 milions a ser-ne 7 i mig en pocs anys,
conscients que aquests darrers mesos molts catalans i catalanes han patit i pateixen les conseqüències de
falta d’inversions i de molts anys de mala planificació i gestió, conscients de la recent signatura del Pacte
Nacional per l’habitatge que sempre havíem reclamat, i conscients que hem aconseguit un bon acord sobre la
inversió pública de l’Estat pels propers set anys, fruit de la disposició addicional 3ª de l’Estatut i de l’acord
entre el Govern de la Generalitat i el d’Espanya.
Tenim el projecte polític per avançar cap a la Catalunya que volem, i és aquest projecte que ha estat
referendat reiteradament per la ciutadania de Catalunya. El nostre projecte nacional és el catalanisme
federalista, compromès amb el progrés i la justícia social, i és a través d’aquest projecte que volem sumar
moltes més energies. Volem representar la major part de catalans i catalanes, especialment els que creuen
que és compatible el millor autogovern per a Catalunya amb un projecte de progrés per a l’Espanya plural, i
que no viuen de forma conflictiva la diversitat d’identitats.
Un projecte que vol representar una nació catalana incloent, que es reconeix en la seva diversitat, i que
impulsa la concepció plural i solidària d’Espanya.
Un projecte catalanista, amb vocació majoritària i de govern, que es caracteritza per la voluntat de governar
el nostre país des de l’ambició, el rigor i la proximitat amb les persones, amb l’objectiu d’assolir una
Catalunya més autònoma, més pròspera, i més justa.
Desenvolupem la nostra tasca de govern en una societat plural, pels orígens de la seva gent, per la seva
varietat religiosa, per la seva heterogeneïtat social, per la seva pluralitat política. Ho fem, en definitiva, en una
societat humanament més rica i socialment més complexa; en la Catalunya de la llibertat i de la democràcia,
impregnada pels valors cívics bàsics que tothom ha d'acceptar i respectar per ser ciutadà de Catalunya; en la
Catalunya del treball, de l'esforç i del mèrit, coherent amb la nostra millor tradició que ha fet del treball el
principal vehicle d'integració social; en la Catalunya acollidora, integradora i convivencial, disposada a obrir
les portes a tothom que es comprometi amb els valors democràtics i estigui disposat a treballar de valent pel
seu futur i a contribuir a l'esforç col·lectiu. És la Catalunya justa i social. Una societat de benestar capaç de
retribuir adequadament l'esforç del treball i de redistribuir la riquesa; capaç de protegir de les adversitats i de
protegir-se del conformisme social.
En aquest primer any de mandat que es compleix el dia 28 de novembre, el Govern del President Montilla ha
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aconseguit començar el desplegament de l’Estatut, iniciar el traspàs de les competències que s’hi contenen,
la seva acció legislativa ha estat abundant, amb 13 lleis, amb algunes tan importants com la de serveis
socials, la Llei del Memorial Democràtic, el Pacte Nacional d’Habitatge o la Llei de l’Institut Català de la Salut.
En un any de govern, 6875 funcionaris docents nous, 2752 professionals sanitaris nous i 1261 nous Mossos
d’Esquadra: més mestres, més mossos i més metges. En un any de govern, més inversió en política social;
en un any de govern llei de serveis socials que beneficiarà 30.000 persones; en un any de govern, reducció
de les llistes d’espera en un 8 % i 130.000 noves targes sanitàries; el desplegament de la Policia de
Catalunya al Baix Llobregat, l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf; ajuts per la construcció de 53 noves
biblioteques; augment del 43’7 % en el pressupost per R+D+i; i del 43% del PUOSC per als ajuntaments. Tot
això, i molt més, en només un any de mandat.
Som a punt de començar el segon any d’aquest mandat amb nous reptes i total determinació per afrontar-los
i disposats també a assolir els Pactes Nacionals per a la Immigració, les Infraestructures, la Recerca i la
Innovació, o la nova Llei d’Educació de Catalunya i el desplegament de les Lleis de Serveis socials i de
Suport a l’autonomia personal de les persones amb dependència i les seves famílies.
L’ESPANYA QUE PROGRESSA I ES TRANSFORMA
En aquest projecte fa gairebé 4 anys que ens acompanya també el President del Govern espanyol, José Luis
Rodríguez Zapatero. I en aquest moment volem refermar el nostre suport a la seva proclamació com a
candidat del PSOE a les properes eleccions generals. En només una legislatura, s’ha fet més per la
construcció d’una Espanya plural que en dècades. Una tasca que, entre altres coses, ha fet possible després
de més de 60 anys l’inici de la devolució dels papers de Salamanca, el reconeixement del català a Europa,
l’aprovació del nou Estatut i el rescabalament del dèficit d’inversions que patíem (agreujat en els anys del
pacte CiU-PP), així com l’aprovació de la Carta Municipal de Barcelona, la creació del domini puntCAT a
Internet, o la instal·lació a Catalunya de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions.
Aquesta és l’Espanya que, des de Catalunya, volem ajudar a construir, i de la qual volem ser capdavanters,
l’Espanya dibuixada el 2004 pel candidat Zapatero amb la col·laboració del PSC, i que s’ha posat en marxa
amb fermesa, tot i els atacs de la dreta espanyola.
Per això creiem que al 2008 ens hi juguem molt. Nosaltres optem decididament per l’Espanya de progrés,
solidaritat, justícia social, diàleg, cooperació internacional i pau de Zapatero, i rebutgem frontalment el
retrocés i la retallada de drets socials que propugna la dreta espanyola. Volem derrotar la dreta que es
manifesta contra els drets dels homosexuals, la que impugna l’Estatut que vàrem votar els catalans, la que no
vol que els nostres fills i filles estudiïn Educació per a la Ciutadania, la que ha recorregut la llei de la paritat de
gènere, la que ha utilitzat de forma partidista la lluita contra el terrorisme, la que bloqueja les institucions quan
aquestes no serveixen els seus interessos, la que ens va arrossegar a una guerra injusta a l’Iraq.
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Hem de continuar fent créixer el projecte socialista, el que ha fet possible la primera llei integral contra la
violència de gènere, el que ha aprovat la llei de memòria històrica, el que ha reconegut per primer cop
l’estatut del treballador autònom, el que ha impulsat la primera llei integral per a l’autonomia de persones
dependents, i tot un reguitzell de lleis de marcat caràcter social.
Per convicció i per decisió, apostem per un nou govern socialista a Espanya, que continuï i completi les
polítiques socials, i que doni suport al govern del President Montilla en l’esforç de garantir el progrés de
Catalunya i en el reconeixement i l’impuls del nostre país com a motor de l’Espanya plural. Un esforç que
parteix de la base del ple desplegament del nou Estatut i d’una activitat legislativa i de gestió del govern de
l’Estat que s’atengui estrictament al nou marc competencial.
A les portes de l’establiment acordat del nou model de finançament per a Catalunya que, tal i com l’Estatut
determina, s’ha de concretar abans de l’agost de 2008, cal posar de manifest l’evidència creixent de la seva
urgència i necessitat real per atendre adequadament els drets socials i les noves exigències que cada dia es
plantegen en els nostres barris, pobles, viles i ciutats. Molt especialment si, com correspon al nostre caràcter i
a la nostra amplíssima representativitat social, volem desenvolupar polítiques ambicioses en tots els àmbits:
educació, salut, serveis socials, immigració, seguretat, habitatge, lluita contra el canvi climàtic, mobilitat
sostenible,...
EL PSC, UN PARTIT AL SERVEI DE LES PERSONES, UN PARTIT AL SERVEI DE CATALUNYA
Tenim el partit, tenim els equips humans, tenim les idees, i tenim la il·lusió, el treball i l’oportunitat de portar
Catalunya a les seves cotes més altes de benestar i progrés. La Catalunya del futur no és la Catalunya
excloent, tancada, uniforme, independent; la Catalunya del futur és la Catalunya forta i sòlida, la Catalunya
que guanya, amable, incloent, solidària, progressista, emprenedora, capdavantera, integradora, federal.
Per garantir un futur de progrés i justícia per a Catalunya, el PSC està en disposició de dibuixar, amb tots
aquells que vulguin, el camí del progrés, oferint al nostre país les resolucions d’aquesta Conferència, que
s’han de traduir en polítiques públiques que ajudin a resoldre els problemes de les persones i millorin la seva
qualitat de vida.
Girona, 25 de novembre de 2007
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