
 

CATALUNYA CAUSA COMUNA. 
 
 La Conferència oberta per la Catalunya del futur. 
 
 
 
 
1.  Introducció 
 
 
En l'últim congrés del PSC (el juliol de 2008) sʼaprovà una moció de convocatòria dʼuna 
Conferència Oberta (veure lʼannex 2). 
 
 

“Trenta anys després de la constitució del nostre partit”, es llegeix en el text aprovat, 
“volem continuar la línia fecunda del nostre procés constituent llençant noves iniciatives 
per a pensar i debatre les perspectives futures del nostre país, amb noves formes de 
participació i amb una voluntat de construcció de nous consensos actius entre els sectors 
progressistes del país, i dʼuna manera determinant entre les noves generacions." 

 
"Volem imaginar i construir, amb tots els homes i dones de Catalunya que vulguin fer-ho 
amb nosaltres, les idees i l'acció que facin realitat la gran Catalunya possible del segle 
XXI, una Catalunya de tothom, lliure, pròspera i justa." 

 
I seguia: “A tots ells ens adrecem, amb la proposta de celebrar, lʼany vinent, la Conferència 
Nacional, convocada pel Consell Nacional del nostre partit a proposta de la Comissió 
Executiva, que prendrà la forma i la denominació de “Conferència Oberta per la Catalunya 
del Futur”, oberta a la participació de delegats i delegades del nostre partit, i de tots 
aquells exponents significatius de la societat civil catalana que, en règim dʼinvitats, vulguin 
reflexionar i debatre amb nosaltres.” 

 
 
Aquesta Conferència Oberta, que se celebrarà al llarg de lʼany 2009, vol anticipar i posar en 
marxa  noves formes de deliberació i de connexió entre la política i la societat  de Catalunya.   
 
És una iniciativa inèdita i de relleu: significa que un partit que guanya eleccions i administra 
extenses quotes de govern es compromet a deliberar conjuntament amb tots aquells sectors i 
persones que vulguin parlar amb els socialistes catalans.  
 
Així, la Conferència Oberta serà lʼoportunitat dʼ una gran consulta col·lectiva, dʼuna conversa 
compartida entre els socialistes i un ample conjunt dʼexponents de la vida social, cultural, 
econòmica i política de Catalunya.  
 
La pedra de toc d'aquesta Conferència serà la seva autenticitat  a lʼhora de mantenir un debat 
real amb totes les persones i col·lectius que acceptin la invitació dels socialistes.  
 
Enfront d'operacions simplement propagandístiques, que contribueixen a alimentar la 
desconfiança de la gent envers la política - espectacle, la Conferència Oberta és una iniciativa 
honesta, que vol un diàleg sincer i obert amb tots aquells i aquelles que vulguin participar en 
aquesta àmplia deliberació col·lectiva.  
 
D'aquesta manera, el PSC  es disposa i sʼ exposa  a un debat a camp obert. 
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Ho vol fer, tal com diu la resolució de l'11è congrés, conscient que “hi ha molts ciutadans i 
ciutadanes disposats a donar temps, coneixements i esforços a una causa política col·lectiva” , 
però  que aquests  “demanen, a canvi, implicació, disponibilitat, coherència i responsabilitat. 
Donar una resposta a aquesta demanda és el repte de la Conferència Oberta. 
 
 
 
2.  Objectius i plantejament general  
 
 
La Conferència Oberta vol debatre a partir dels següents objectius: 
 
 

1. Una avaluació de la situació actual, dels problemes, reptes i oportunitats del present 
de Catalunya: un debat sobre la crisi, sobre els canvis que sʼestan produint al nostre país 
al món, sobre els nous reptes i les noves oportunitats que com a poble tenim al davant.  

 
2. Una visió estratègica compartida del futur de Catalunya: sobre el desenvolupament 

futur del nostre autogovern; la unitat civil, la solidaritat i la igualtat en la nostra societat; el 
dinamisme de la nostra economia i la qualitat de la nostra educació i de la nostra 
recerca; els avenços i la creativitat de la nostra cultura; lʼequilibri, la preservació i la 
sostenibilitat del nostre territori i del nostre ambient. 

 
3. Una millor qualitat democràtica, uns procediments nous de relació entre societat i 

política, amb noves formes pràctiques de solidaritat i iniciativa social, i de deliberació 
democràtica. 

 
 
La Conferència es proposa també:    
 

4. Obrir el PSC a un debat permanent amb la societat, mitjançant la constitució i posada 
en marxa d' espais de reflexió i deliberació compartits, en llibertat i igualtat. 

 
5. Donar un nou impuls a les idees i accions que facin realitat la millor Catalunya 

possible pels propers anys.  
 
6. Avaluar i compartit les millors pràctiques que es desenvolupen en el terreny de la 

solidaritat i la innovació social, i en el de la deliberació democràtica. 
 
 

En conjunt, avançar en aquests sis objectius significarà contribuir significativament a un progrés 
adequat i concret, sense instrumentalitzacions, doctrinarismes o patrimonialismes partidistes, del 
projecte i lʼacció del catalanisme del segle XXI, del qual creiem que el PSC és avui un element 
central. 

 
 

Avançar en aquests sis objectius significarà també ampliar i mobilitzar la participació i els suports  
a una nova fase de lʻEntesa catalanista i de progrés que governa avui a la Generalitat, 
desenvolupant una majoria social i política de progrés més àmplia, més activa i més forta.  
 
 
 
3.  Els temes de la Conferència 
 
 
La definició dʼaquests sis objectius de la Conferència Oberta permet proposar una agenda 
temàtica ordenada per a la realització dels seus treballs.  
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Naturalment el caràcter obert de la Conferència implica una renúncia dʼantuvi a limitar el debat i, 
per tant, les qüestions sotmeses a discussió. Però si aquesta vol ser fructífera ha d'evitar la 
dispersió: els debats han de ser ordenats. 
 
Es plantegen, com a pauta general, tres grans àmbits:  
 
 
1/ els reptes del present: anàlisi i definició dels problemes, reptes i oportunitats de la Catalunya 
actual; les dades i les tendències verificables de la societat catalana actual, amb el seu 
clarobscur d'elements problemàtics i positius (les "senyals d'alarma" i els "indicadors 
d'esperança"). 
 
2/ l'actual debat d'idees i programes, en la situació present de crisi i de canvis, a Catalunya i al 
món; 
 
i 3/ les pràctiques, els projectes i les polítiques de futur, cercant l'avaluació de bones 
pràctiques i la concreció de projectes en els àmbits complementaris de la solidaritat col·lectiva i 
de l' innovació social i política. 
 
 
Tres documents de partida de la Conferència proposaran d'una manera oberta (amb anàlisis, 
hipòtesis de treball, dades, qüestionaris, etc.) les principals qüestions a debat: 
 
 
 
 

Primer document : 
ELS REPTES 
 
 
Anàlisi i definició 
dels problemes, 
reptes i oportunitats 
de la Catalunya 
actual 

Segon document : 
LES IDEES 
 
 
El debat de les 
idees en lʼactual 
situació de crisi i de 
canvi, a Catalunya i 
al món 

Tercer document: 
LES PRÀCTIQUES I 
ELS  PROJECTES 
 
Avaluació de bones 
pràctiques i concreció 
de projectes en els 
àmbits de la innovació 
social i de la 
deliberació 
democràtica 

 
 
 
 
4. Les línies d'activitat de la Conferència 
 
 
La Conferència es desenvoluparà en tres àmbits d'activitat diferenciats i complementaris:  
 

• Hi haurà, en primer lloc, un equip que produirà textos i coordinarà la comunicació pública 
de la Conferència. Amb tota la modèstia que calgui, però amb la màxima ambició de 
rigor, qualitat i creativitat, es tracta de posar en marxa un "think tank". 

 
• Hi haurà, en segon lloc, d'una manera intensa i extensiva, una presència interactiva, 

participativa, a Internet. 
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• En tercer lloc, hi haurà grups d'activistes voluntaris que organitzaran un ample conjunt de  
reunions i actes públics en els que es parlarà dels temes a debat en la conferència. 

 
 

A efectes mnemotècnics, d'aquestes tres línies d'activitat de la Conferència en  direm: La 
Fàbrica, La Xarxa i El Moviment.  
 
Són tres àmbits diferents,  tres conjunts d'activitats, amb els seus programes d'actuació els seus 
equips respectius, no actuant per separat i desconnectats, sinó en una interrelació estreta i 
permanent:  
 
 
 

 
 
 
 
Es tracta d'aconseguir que les activitats en aquestes tres línies d'acció s'alimentin les unes a les 
altres, és a dir, que es retroalimentin:  
 
 

• La Fàbrica produirà documents, propostes i programes per dinamitzar els debats que es 
verificaran virtualment a la Xarxa i que es realitzaran d'una manera física en les diverses 
reunions i actes públics que organitzarà el Moviment. 

 
 
• La Xarxa s'expandirà a Internet, promovent una extensa comunicació interactiva, i així 

contribuirà a impulsar la constitució i la dinàmica del Moviment, i a la vegada 
subministrarà materials, idees i propostes que realimentaran la producció de la Fàbrica. 
La Xarxa guardarà  també a Internet  tots els materials de la Conferència,  constituint-ne 
una base documental activa i permanent. 

 
 
• El Moviment crearà cercles de voluntaris i organitzarà reunions i actes públics de debat, 

d'una manera descentralitzada i coordinada, en el territori i en els distints àmbits socials, 
professionals i culturals de Catalunya. D'aquests actes sorgiran materials que 
alimentaran el debat a la Xarxa i la producció de la Fàbrica. 
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D'aquesta manera, la dinàmica de cadascun d'aquests tres àmbits d'actuació alimentarà i 
reforçarà la dels altres: 

 
 

 
 
Aquestes activitats coordinades de la Fàbrica, la Xarxa i el Moviment es desenvoluparan al 
llarg de l'any 2009 i produiran les propostes, els materials i la mobilització per a la celebració de 
les sessions plenàries de la Conferència Oberta, que se celebraran en el darrer tram de l'any.  
 
De tal manera que aquestes recolliran els resultats de l'activitat de la Fàbrica, la Xarxa i el 
Moviment. La dinàmica de les tres línies d'actuació de la Conferència produirà una confluència 
dels  treballs, dels debats i els resultats: 
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4. 1. - La Fàbrica 
 
 
L'organització i els treballs de La Fàbrica tindran una característica mixta, de petit "think tank" i 
d'equip de comunicació. 
 
La seva feina consistirà en: 
 
 

• Establir els elements d'estratègia, discurs i terminologia de la Conferència Oberta 
(Veure l'annex 1). 

 
•  Escriure els documents de partida de la Conferència. 
 
• Eventualment, escriure altres textos que  alimentin els processos de discussió. 
 
• Escriure les propostes de textos de les sessions finals de la Conferència. 

 
 
La Fàbrica s'encarregarà també de l'activitat de comunicació de la Conferència: 
 
 

• Preparar la imatge de la Conferència: lemes, logos, llibre d'estil, etc. 
 
• Desenvolupar la comunicació i els impactes mediàtics de la Conferència. 
 
• Estimular la publicació d'articles, entrevistes, notes de premsa, convocatòries, etc. de la 

Conferència en els mitjans de comunicació nacionals i locals. 
 
• Respondre a les crítiques i replicar als atacs que es puguin produir en l'espai polític i en 

els mitjans. 
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4. 2. - La Xarxa 
 
 
La Conferència Oberta disposarà d' una plataforma pluriforme i atractiva a Internet (una Xarxa 
interactiva de webs, blocs, grups socials i converses) actualitzada permanentment, que posarà 
èmfasi en la facilitat dʼaccés i l'estímul per a unir-se i participar.  És a través de la Xarxa que la 
Conferència podrà dotar - se de nuclis d'activistes voluntaris en el territori i en els distints àmbits 
socials, professionals i culturals. 
 
Això implica  la creació dʼ un gran espai dʼautonomia actuant amb un sentit i una estratègia de 
conjunt, una sinergia. 
 
El repte a plantejar-se en el desenvolupament de la Xarxa és doble: 
 

• de qualitat  (converses i debats atractius, estimulants, acumulatius, amb resultats en 
forma de propostes, iniciatives, conclusions.  

 
• i de quantitat (agregació de grups cada vegada més nombrosos d'amics i amigues a la 

Xarxa; augment progressiu del nombre de participants en les converses i debats de la 
conferència; constitució de cercles de voluntaris en el territori i en els distints àmbits 
socials, professionals i temàtics, etc.). 
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4. 3. - El Moviment 
 
 
La Conferència Oberta anirà més enllà dʼuns plantejaments “interactius” a la Xarxa i passarà  a 
impulsar un procés veritablement participatiu, en el món real de la societat i la política, cercant  
noves formes de fer política, dʼimpulsar nous processos “de baix a dalt“, de participació, dʼacció 
col·lectiva, de mobilització i moviment. 
 . 
Es proposa que, en un marc general de flexibilitat que permeti la multiplicació d'iniciatives 
diverses, l' instrument  bàsic de l'activitat del Moviment sigui la celebració de Debats Ciutadans, 
en el territori i en els diferents àmbits socials, professionals i sectorials.  Aquests Debats 
Ciutadans poden tenir formats variables  però haurien de comptar amb una metodologia precisa,  
el més ordenada i atractiva possible:  
 

• preparació del debat (materials previs: textos, guions, qüestionaris);  
 
• presentació i desenvolupament del debat  amb el major dinamisme possible (formació i 

propostes de mètode pels animadors);   
 
• conclusions operatives sempre que sigui possible (iniciatives, propostes, publicacions). 

 
 
A l'hora de preparar aquesta metodologia dels Debats Ciutadans s'haurien de tenir en compte 
els següents elements: 
 

• Estimular el sentiment de participació en una àmplia experiència col·lectiva, un 
Moviment, amb tot el que això comporta d'il·lusió, unitat i implicació en un projecte de 
futur 

 
• Fomentar les dinàmiques dʼagregació, de reunió, de debat, amb la constitució de cercles 

de voluntaris (activistes i dinamitzadors de l'activitat a la Xarxa i al Moviment).  
 
• En aquest sentit, son fonamentals dos factors: 1/ La implicació dels i de les socialistes 

(atreure,  mobilitzar i implicar el màxim nombre possible de companyes i companys del 
PSC que vulguin participar no sols en els debats de la Conferència sinó en la seva 
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preparació i organització); i 2/ la participació en igualtat i llibertat de persones i col·lectius 
sense partit, disposats al diàleg i a la col·laboració.   

 
• La perspectiva de gènere (garantir la paritat en tots els àmbits) és també fonamental, 

així com la perspectiva generacional (el protagonisme en primera línia de les joventuts 
és una prioritat fonamental) i la diversitat social i sectorial.  

 
Els Debats Ciutadans han de ser també el lloc on es procedeixi a la designació de les persones 
que assistiran a les sessions plenàries de la Conferència Oberta: 
 
 
 

 
 
 
 
5. - Un calendari en tres fases 
 
 
La Conferència Oberta culminarà en uns esdeveniments centrals, en el darrer període de l'any 
2009, però es desenvoluparà al llarg de tot l'any, mitjançant una seqüència que tindrà bàsicament 
tres fases:  
 
 
 
1. una primera fase de preparació de la Conferència  (gener - març de 2009) 
 
 
    Es tracta, en aquest període, de: 
 

• constituir un organigrama lleuger i eficient pel funcionament de la Conferència,  
 
• constituir equips i cercles de voluntaris,  
 
• redactar els documents de partida, 
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• establir els instruments idonis a Internet, 
 
• .produir el llançament públic del procés amb la màxima repercussió possible. 

 
2. Una segona fase de desenvolupament i expansió de la Conferència (abril - setembre de 
2009) 
 
 
    Es tracta, en aquest període, de: 
 

• estimular al màxim del possible les activitats de la Xarxa i del Moviment; 
 
• celebrar el màxim  nombre possible de Debats Ciutadans, 
 
•  i mantenir la màxima presència possible en els mitjans de comunicació. 

 
(Cal tenir present que aquest període, en el que cal mantenir una "velocitat de creuer", coincidirà 
amb la campanya de les eleccions europees). 
 
 
3. Una tercera fase de debats generals i de sessions plenàries de la conferència (octubre - 
desembre 2009) 
 
    Es tracta, en aquest període, de produïr: 
 

• una eclosió del procés, amb la celebració d'actes públics potents, ben organitzats, 
veritablement participatius, amb elements forts d'innovació, 

 
•  amb la presència i participació de referents personals i col·lectius sense partit,  de la 

màxima significació possible, 
 
• amb l'establiment de conclusions operatives: textos, iniciatives, propostes, etc. 
 
• eventualment, amb l'acord d'establir una estructura més permanent (un possible 

Consell Obert del PSC) que, recollint l'experiència de la Conferència, doti el PSC d'una 
instància d'interlocució oberta amb les  i col·lectius disposats a participar-hi. 
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Annex 1: Elements d'estratègia, discurs i terminologia 
 
 
1. El fil narratiu que presenti la Conferència Oberta és un requisit  fonamental del seu èxit: la 
seva argumentació, l'expressió dels seus propòsits i característiques, les seves diferències amb 
altres iniciatives del passat o del present. Cal establir, d'entrada, la millor descripció possible dels 
reptes, les idees i els projectes de la Conferència Oberta. I sobre aquesta base procedir a un 
debat que mobilitzi idees i terminologia, per afrontar noves batalles. 
 
 
2. Ens hauríem de proposar ser brillants en el disseny conceptual i gràfic, els lemes, les imatges 
i els estils de la Conferència. Els nostres millors moments han anat acompanyats d'un llenguatge 
estèticament innovador i de qualitat.  La imatge que prengui la Conferència  ha de ser de 
proximitat i igualtat entre els participants; diàleg respectuós i participació activa;  joventut, 
optimisme i simpatia; imaginació, concreció i rigor en els debats i plantejaments. Com que la 
imatge sempre acaba sent el reflex de la realitat, aquests valors qualificadors de la Conferència 
han de ser reals. 
 
 
3. Els factors negatius que caldrà vèncer són relatius a l'actual "crisi de la política" (fenomen 
general) i la "campanya del pessimisme" (que avui interessadament es promou al nostre país).  
En aquest sentit, les condicions no són propícies: poc prestigi de la política, menor disponibilitat a 
la participació i major desconfiança de les persones i sectors independents (no adscrits o 
identificats amb un o altre partit), i una certa crisi dels moviments i organitzacions de la societat 
civil. 
 
 
4. En canvi hi ha factors que ens poden ajudar molt: la crisi financera i econòmica mundial, el 
caràcter dramàtic i espectacular de la última fase de l'hegemonia del fonamentalisme neoliberal, 
la victòria d'Obama als EUA, la consciència que cal obrir una nova fase ideològica i política a 
Europa, etc. Aquesta nova fase es desenvoluparà sobre una nova afirmació forta de la idea de 
progrés, i tota la temptativa intel·lectual i mediàtica d'afebliment dels plantejaments progressistes  
s'està esgotant ràpidament a Catalunya. En una etapa de crisi, canvis i noves oportunitats, tenim 
una ocasió d'or per a construir sòlidament el nou discurs de la majoria de progrés de Catalunya. 
 
 
5. Hi ha també dos altres factors que ens ajuden: 1/ el cansament i la sensació d'embafament 
col·lectiu produïts pel nacionalisme identitarista i el "discurs del pessimisme" (sobre un imaginari 
declivi de Catalunya i una pretesa crisi terminal del catalanisme); i 2/ el ressorgiment dels 
plantejaments unitaris que volen reforçar les posicions de Catalunya en els processos pendents 
(sentència del TC, nou finançament, desplegament de l'Estatut).  
 
 
6. En aquesta situació (que té naturalment altres característiques que no podem enumerar aquí) 
ens cal desenvolupar la Conferència Oberta amb una estratègia clara i una planificació 
definida (que incorpori tant els grans temes com els petits detalls). 
 
 
7. Aquesta estratègia general ha de perseguir la realització d' unes determinades trajectòries:  
 
 

• Del cercle viciós de la desconfiança al cercle virtuós del diàleg i la participació 
corresponsable. 
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• Dels missatge unilateral confrontat  (retòric, reiteratiu, desqualificador, manipulador)  
al debat obert i lliure de la cultura del respecte (transversal, creatiu, imaginatiu, 
precís  i amb conclusions). 

 
• De la interactivitat virtual a la Xarxa a la participació social efectiva. 

 
• De la majoria electoral de l'Entesa i de la preponderància del discurs identitarista a 

una majoria social més cohesionada i activa, i a l'hegemonia democràtica de les 
idees de progrés. 

 
 
8. A qui ens adrecem?  Al "mainstream" català actiu. A tots aquells i aquelles que se senten 
responsables de Catalunya.   A tots aquells i aquelles que fan o volen fer coses per millorar el 
país, a través de la seva professió, de la seva participació en una o altra associació, a través de 
la seva activitat social o cultural. A tots aquells i aquelles que valoren la importància de la gestió, 
les idees i els projectes col·lectius. És a dir, als que no accepten el pragmatisme sense valors ni 
idees, i que tampoc accepten les idees vagues i desresponsabilitzadores, sense conclusions ni 
concrecions. 
 
A tots ells els hem de convidar a treballar, pensar, conversar, imaginar, proposar, treure 
conclusions, actuar, amb nosaltres. A les generacions més joves i, entre elles, d'una manera 
especial,  als joves professionals que veuen avui, en el descabdellament de la crisi, fins a quin 
punt han estat enganyats pel discurs ultraliberal i les seves promeses. 
 
 
9. Com hem de discutir?  Amb autoritat i sense falses jerarquies. Amb rigor intel·lectual i sense 
intel·lectualismes. Donant valor a les idees i evitant els ideologismes doctrinaris. Amb un 
sentiment de catalanitat real,  sense abrandaments sentimentals i victimismes o identitarismes de 
confrontació. Construint nous relats, nous arguments, nous horitzons. Amb passió: cal que el 
projecte desperti passions (preferiblement positives). Amb energia: la Conferència Oberta només 
donarà tots els seus resultats potencials si hi apliquem una energia radical. 
 
 
10. Entrem en competició amb la "Casa Gran" d'Artur Mas? No i sí. No, perquè la iniciativa 
de la Conferència Oberta no prendrà ni el caràcter electoralista de la "Casa Gran" (és una 
iniciativa de suport propagandístic a Mas) ni el seu caràcter doctrinari (l' intent frívol de pretendre 
una "refundació" del catalanisme). Sí, ho vulguem o no, perquè els mitjans i la mateixa 
confrontació política establiran de manera recurrent el paral·lelisme i la competició entre les dues 
iniciatives. No és dolent que es produeixi una tensió narrativa entre elles. 
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Annex 2: Resolució de l'11è Congrés del PSC (juliol de 2008) 
 
 
En cloure el nostre 11è Congrés, ens adrecem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i, d'una 
manera especial, a tots els sectors i persones disposats a debatre democràticament amb 
nosaltres. 
 
Els resultats obtinguts en les eleccions del passat 9 de març han permès al PSC un optimisme 
fonamentat. Som una gran força política: un milió i mig de vots, un nombre considerable dʼafiliats 
i simpatitzants, una organització potent. El nostre és, en diversos aspectes, el primer partit del 
país la principal força política de les esquerres. 
 
És també un partit amb una capacitat de govern provada, amb equips dʼhomes i dones 
experimentats. Per la seva implantació en el territori disposem dʼuna elevada capacitat de 
representació i defensa de lʼ interès general. Per la seva articulació amb el socialisme espanyol i 
europeu tenim un elevat potencial dʼinfluència més enllà de Catalunya. 
 
Som conscients, d'altra banda, que tenim al davant reptes que ens obliguen a una renovada 
estratègia de futur i a noves iniciatives. 
 
Els avenços són possibles quan hi ha processos ciutadans i moviments de l'opinió pública que 
els avalen i els impulsen. 
 
La gènesi i desenvolupament dels processos ciutadans, dels consensos actius i els projectes 
compartits, permeten fer sorgir noves possibilitats, noves esperances, noves forces per efectuar 
els avenços i realitzar els programes i projectes que milloren la societat. 
 
Trenta anys després de la constitució del nostre partit, volem continuar la línia fecunda del nostre 
procés constituent llençant noves iniciatives per a pensar i debatre les perspectives futures del 
nostre país, amb noves formes de participació i amb una voluntat de construcció de nous 
consensos actius entre els sectors progressistes del país, i dʼuna manera determinant entre les 
noves generacions. 
 
A tots ells ens adrecem, amb la proposta de celebrar, lʼ any vinent, la Conferència Nacional 
convocada pel Consell Nacional del nostre partit a proposta de la Comissió Executiva, que 
prendrá  la forma i la denominació de “Conferència Oberta per la Catalunya del Futur”, oberta a la 
participació de delegats i delegades del nostre partit, i de tots aquells exponents significatius de 
la societat civil catalana que, en règim dʼ invitats, vulguin reflexionar i debatre amb nosaltres. 
 
Veiem aquesta “Conferència Oberta” com l'ocasió d'una gran consulta a la societat, a través 
d'una deliberació compartida entre els socialistes i un ample conjunt d' exponents de la vida 
social, cultural, econòmica i política de Catalunya. Com una resposta operativa del PSC al repte 
d'impulsar i construir noves formes de relació entre societat i política. Com una manifestació de la 
voluntat d'obrir el nostre partit al debat permanent amb la societat, oferint un espai compartit de 
reflexió i participació. 
 
La “Conferència Oberta” tindrà, entre dʼaltres, els següents objectius: 
 

• Avançar en el projecte i l'acció del catalanisme dʼesquerres, del qual creiem que el PSC 
és lʼeix central; 

 
• Donar un nou impuls a les idees i l'acció del socialisme i de les esquerres, en funció dels 

canvis de la nostra societat i dels nous reptes del segle XXI; 
 

• Reforçar una majoria social i política de progrés a Catalunya, i ampliar els suports a la 
majoria d'Entesa catalanista i de progrés. 
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En aquesta “Conferència Oberta” volem reflexionar i debatre sobre tres grans àmbits de 
qüestions: 
 

• La visió estratègica de la Catalunya dels propers anys (autogovern, unitat civil, cohesió 
social, desenvolupament econòmic, equilibri territorial, sostenibilitat); 

 
• La relació entre societat i política (deliberació oberta i participativa, activisme a la Xarxa, 

relació moviments socials - partits); 
 

• Les noves perspectives federadores a Catalunya, Espanya i Europa. 
 
Hi ha molts ciutadans i ciutadanes disposats a donar temps, coneixements i esforç a una causa 
política col·lectiva. 
 
Demanen, a canvi, implicació, disponibilitat, coherència i responsabilitat. 
 
Aquest és el nostre repte. 
 
 
 
 


