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RESOLUCIÓ POLÍTICA DE LA CONFERÈNCIA NACIONAL  
DEL PROGRAMA MARC 
Lleida, 17 de juliol de 2010 

 
 
 
Els socialistes, reunits a Lleida, amb motiu de l’aprovació del Programa Marc 
del PSC, volem concretar els nostres 10 grans objectius de present i de futur: 
 
 
1. Volem refermar-nos en els nostres principis. 

 
- Som demòcrates.  

 
- Som progressistes i d’esquerres. 

 
- Som catalanistes i federalistes. 

 
- Som europeistes.  

 
- Som feministes.  

 
- Som ecologistes.  

 
- Som gent solidària.  

 
- Som gent de pau.  

 
- Som gent emprenedora.  

 
- Som gent apassionada per la cultura i la creativitat. 

 
 

2. Volem recuperar la confiança en la política. 
 

- Amb una política clara: volem anomenar sempre les coses pel seu nom i 
explicar el nostre projecte sense fer jocs de paraules, sense tacticisme, 
ni estratègies de curta o incerta volada. 
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- Amb una política transparent: volem que la gent sàpiga què fem, que 
proposem, en què ocupem el nostre temps, què guanyem i com prenem 
les decisions. 

 
 
3. Volem l’Estatut votat pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 
- Ens ratifiquem en la voluntat de recuperar la integritat de l’Estatut votat 

pels ciutadans, per mitjà de tots els instruments polítics i jurídics al 
nostre abast. 

 
- Ens ratifiquem en la necessitat d’enfortir la confiança dels ciutadans 

lesionada, per un procés llarg i ple de despropòsits. 
 

- Ens ratifiquem en la conveniència de reforçar tots els instruments de 
diàleg, negociació i pacte, per enfortir les institucions democràtiques del 
país. 

 
 

4. Volem garantir la unitat civil del nostre poble i promoure una societat 
justa, culta, preparada i tolerant. 

 
- El desenvolupament de les polítiques socials és la raó de ser nostre 

projecte polític. 
 

- Unitat civil i cohesió social són les dues cares del mateix objectiu: som i 
volem ser un sol poble. La pluralitat de sentiments d’identificació 
nacional no ha de dividir els catalans. Cal evitar el risc d’un xoc 
d’identitats i de fractura social a Catalunya. 

 
- L’educació pública és una prioritat i el nostre objectiu és l’excel·lència en 

la cultura i el coneixement. 
 
 

5. Volem una societat i una economia pròsperes i competitives. 
 

- Cal continuar amb les transformacions dels diferents sectors econòmics 
per assolir els nivells de competitivitat que ens permetran créixer com a 
país. 
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- El funcionament de l’administració pública ha de ser garantia d’eficàcia i 
eficiència i facilitar el dinamisme dels ciutadans i dels emprenedors. Els 
poders públics han de promoure la transparència dels mercats i la 
defensa dels consumidors. 

 
- El reforçament de la nostra base industrial, la transformació dels sectors 

productius i la seva internacionalització, defineixen les nostres prioritats 
en matèria econòmica. 

 
 
6. Volem un ús sostenible del territori. 
 

- La gestió responsable de l’aigua, l’energia, i els residus, l’impuls de la 
mobilitat sostenible i el disseny de les infraestructures han de fer 
compatible el creixement del país amb la preservació i millora del 
territori. 

 
- L’equilibri territorial, el protagonisme de ciutats i pobles i les seves 

relacions en xarxa i la potenciació de les activitats pròpies del món rural 
són la millor garantia del desenvolupament òptim del conjunt del país. 

 
 

7. Volem un futur basat en la innovació i la recerca. 
 

- L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació, la lluita 
contra la fractura digital, el repte d’oferir serveis de banda ampla a tot el 
territori, la priorització de la recerca i la innovació són les eines per 
construir la Catalunya del futur. 

 
 
8. Volem una Espanya federal. 
 

- La realitat plurinacional, pluricultural i plurilingüística d’Espanya ha de 
trobar el seu encaix en l’Estat federal que estem construint a partir del 
pacte constitucional de 1978, que no pot ser segrestat per 
interpretacions restrictives o neocentralistes. 

 
- Catalunya pot i s’ha de reconèixer millor en les institucions comunes de 

l’Estat i ha de poder fer sentir la seva veu i la seva llengua en les 
institucions espanyoles en un camí que tot just comença 
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9. Volem construir una Europa més forta i més unida. 
 

- Europa determina cada vegada més el dia a dia de les nostres 
polítiques. Per això, hem de contribuir a l’enfortiment d’un projecte 
europeu federal que superi les lògiques intergovernamentals i l’estricta 
dimensió monetària. 

 
- Cal avançar decididament cap a la construcció d’una veritable 

democràcia europea. 
 
 
10. Volem una nova governança mundial i uns mercats al servei de les 

persones. 
 

- Calen noves institucions, nous mecanismes i nous procediments per 
afrontar els reptes planetaris del segle XXI. 

 
- El desgavell dels mercats financers internacionals i la seva negativa 

incidència sobre les economies dels països i dels ciutadans exigeix 
l’establiment d’una nova regulació que asseguri que els mercats estan al 
servei de les persones. 

 
- Fem nostres els objectius de desenvolupament del mil·lenni acordats per 

les Nacions Unides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


