
 

 
 
 

DECLARACIÓ DE LA SECRETARIA DE POLÍTICA EUROPEA I 
INTERNACIONAL DEL PSC 
 
El canvi ha arribat a Amèrica: La victòria d’Obama obre una nova era als Estats 
Units i d’esperances globals. 
 
Els i les socialistes catalans felicitem al que és ja des d’avui president electe 
dels Estats Units, Barack Obama i al Partit Demòcrata, per la seva incontestable 
victòria 
 

Els Estats Units han culminat avui un procés històric. Un procés que va començar amb 

la victòria d’Obama en les eleccions primàries demòcrates, i què ha tingut el seu punt 

àlgid en la victòria sobre John McCain, què l’ha de convertir en el 44è President dels 

Estats Units. 

 

La clau de la victòria d’Obama es troba fonamentada en un canvi profund en la forma 

d’entendre la política a Washington i les seves relacions amb la ciutadania; no sols a 

l'hora de cercar solucions, sinó també oferint canvi i esperança. La seva filosofia 

durant tota la campanya ha mantingut sempre el mateix to, forma, i cadència d’ençà 

que va començar a lluitar estat per estat, elecció per elecció. I, sense caure en les 

provocacions i atacs que contínuament li llançaven des de les files republicanes, i en 

especial, d’ençà l’aparició de la candidata ultraconservadora, Sarah Palin.  

 

Ha estat, sens dubte, la campanya més decisiva de les últimes dècades. Que ha 
fet d’Obama un candidat del present i un president del futur.  
 

Enmig d’una conjuntura de profunda crisi financera, que coincideix amb el final de 

cicle, de mandat, d’una Administració americana empantanada en una nova guerra a 

l’exterior, de forma gairebé unilateral,  i sense una sortida clara.  



 

Els i les ciutadans nord-americans han trobat amb Obama l’esperança per canviar cap 

a millor les seves vides. D’escoltar missatges propers, adreçats a un ampli ventall de la 

societat, i en els quals, la ciutadania s’ha trobat plenament identificada. I sobretot,  el 

sentiment que tot el que proposa canviar Obama del seu país estar al seu abast, i ho 

vol fer amb tothom. 

 

En aquests mesos d’intensa campanya, Barack Obama ha aconseguit que les noves 

generacions s’interessin per la política, que els més desafavorits confiïn en les seves 

promeses, i que el conjunt de la societat cregui en el seu discurs d’unió. 

 

La victòria d’Obama, exemplifica, en definitiva, la victòria també de la convicció 
que la participació en política serveix per canviar fets i realitats, petites o grans. 
I, per començar, n’ha canviat una no pas menor: passar de l’època Bush a l’era 
Obama. 
 

Per la resta del món, i en particular per Espanya, la influència que tindrà el canvi a 

partir d’ara en la política exterior dels Estats Units, serà molt considerable. Un canvi 

d'escenari total, que donarà pas a polítiques multilaterals i consens internacional, i en 

el qual Espanya pot ser considerat un veritable aliat i amic.  


