Proposta de PROTOCOL POLÍTIC I PROGRAMÀTIC ENTRE EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA I L’ENTESA FEDERALISTA DE CATALUNYA

El Partit dels Socialistes de Catalunya i l’Entesa Federalista de Catalunya acorden el present
protocol de col·laboració amb la voluntat i l’objectiu de contribuir a l’articulació política d’una
esquerra plural, representativa d’un bloc social que volem majoritari i hegemònic, integrat pels
diversos sectors de la classe treballadora, dels treballadors manuals i intel·lectuals, dels
treballadors del camp, dels petits i mitjans empresaris i de totes aquelles persones -dones i
homes, joves i vells- que a Catalunya desitgen una societat plenament democràtica i socialista.
El desenvolupament econòmic i tecnològic permetria una societat justa i amb drets polítics,
econòmics, socials i culturals per a totes les persones; però l’increment de la desigualtat i el
creixement de l’economia especulativa ho impedeixen; posant per davant els interessos d’uns
pocs i condicionant tant les polítiques estatals com les pròpies de les institucions i organismes
internacionals i supranacionals. A més, els valors propis d’aquest sistema: l’individualisme, la
competitivitat desfermada, l’egoisme i el menyspreu per la solidaritat, la fraternitat, la igualtat,
la llibertat i tot allò públic i comú, s’expandeixen i esdevenen cada cop més populars a la
societat. Podem dir que les possibilitats materials de progrés no van acompanyades d’un
desenvolupament de la democràcia ni d’uns valors i principis que permetin la seva realització
efectiva.
Les conseqüències son clares: més atur, més precarietat, més pobresa i marginació i més
discriminacions de tota mena, començant per aquelles per raó de sexe o d’orientació sexual.
Alhora, es qüestiona la democràcia i es buida de contingut, apareixent als ulls d’amplis sectors
de la societat com a incapaç de fer front amb eficàcia als interessos dels més poderosos. I
també es posa en perill de manera greu i immediata el futur de la vida al planeta.
A Catalunya i al conjunt d’Espanya, participant d’aquest estat de coses, hi ha particularitats
rellevants. Avui, es qüestiona i es posa en perill una llarga i profitosa història en comú, quan les
majories dels pobles d’Espanya, posant per davant els lligams culturals, sentimentals, socials,
econòmics i polítics que els uneixen, han avançat cap a cotes més elevades de llibertat i
justícia. Culminant amb el darrer període de quaranta anys, el més llarg i profitós de tota la
història i conseqüència, en gran mesura, de la mobilització, en primer lloc, de la classe
treballadora de tota Espanya, però també d’amplis sectors dels seus pobles. La Constitució de
1978, malgrat les seves contradiccions fruit del context de la seva elaboració i avui necessitada
de canvis per les transformacions econòmiques i socials succeïdes, és el millor recull de drets i
llibertats assolit en la nostra història i un fonament sòlid per a la construcció futura d’un estat
federal.
Davant d’aquest estat de coses, les esquerres romanen en bona part desorientades, malgrat
avenços i reaccions puntuals, tant la de matriu socialdemòcrata com aquelles altres que es
reclamen de diferents tradicions. És hora que la pluralitat no sigui sinònim de divisió,
fragmentació i enfrontament; sinó d’unitat, diversitat i fortalesa. És necessari, urgent i possible,
articular una esquerra plural que treballi per representar i fer hegemònic un bloc social
majoritari, a Catalunya, Espanya i Europa; els tres marcs indestriables que, amb criteris i
perspectiva federal, poden constituir un punt de referència en un món multipolar no
precisament favorable a la pau i al progrés dels pobles. I és inajornable també, prosseguir i
intensificar la tasca d’elaboració ideològica, cultural i programàtica, que doni resposta a les
noves expressions de vells problemes. Volem construir-lo, en primer lloc, a Catalunya i Espanya,
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assumint i promocionant les seves pluralitats nacionals, lingüístiques i culturals, que poden
convertir-se en un model de concòrdia, progrés i solidaritat. Amb un programa social
progressista, d’igualtat de dones i homes i de respecte pel medi ambient; els tres eixos de la
lluita de classe inseparables per a una societat justa, democràtica i sostenible.

Per tal de facilitar l’anterior

ACORDEN,

a) Entesa Federalista tindrà un representant amb veu i sense vot al Consell nacional del
PSC, màxim òrgan de direcció del partit entre congressos. Tan mateix, un representant
de PSC podrà participar amb veu i sense vot a la mesa de presidència de les
assemblees generals d’Entesa Federalista. Ambdues organitzacions participaran com a
convidats preferents, amb una delegació, en els respectius congressos ordinaris.
b) Entesa Federalista col·laborarà amb el PSC en l’extensió de les seves polítiques i
propostes programàtiques, tant amb la participació d’actes públics i activitats, com amb
la distribució i publicitat interna.
c) Entesa Federalista col·laborarà en la implementació dels diferents programes electorals
del PSC amb aportacions i debat. Tan mateix el PSC obrirà la possibilitat de incorporar
en les llistes electorals a membres d’ Entesa Federalista.
d) Entesa Federalista participarà a les diferents eleccions polítiques únicament a través de
les llistes del PSC o nucleades pel PSC. Per tal fi, Entesa Federalista facilitarà la
possibilitat d’utilitzar el seu logotip en actes de campanyes electorals.
e) Ambdues organitzacions manifesten la voluntat de realitzar actes públics conjunts i de
participar en activitats polítiques de les diverses plataformes socials que ens vinculin.
f) El PSC realitzarà acords concrets amb Entesa Federalista de utilització puntual de locals,
materials, logística i recursos.
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