CONSELL NACIONAL DEL PSC
Barcelona, 14 de juliol de 2018
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Des del moment en el que les idees socialistes es van començar a implantar a Catalunya,
i van donar lloc a diverses organitzacions socialistes, hi va haver successius intents
d’assolir la unitat del socialisme català.
Ara fa 40 anys, i després de molts intents al llarg de la història, va reeixir un procés
d’unitat que havia rebut un gran impuls a través del Pacte d’Abril subscrit per la Federació
Socialista de Catalunya (PSOE) i el PSC (Congrés) i del resultat de les eleccions
generals de 1977. Així, persones provinents de diferents sensibilitats del socialisme i de
l’esquerra van confluir en la fundació del PSC els dies 15 i 16 de juliol de 1978.
Les tres organitzacions fundadores de la nostra organització [el PSC-Congrés, el PSCReagrupament, i la Federació Socialista de Catalunya (PSOE)], així com moltes altres
persones que no hi estaven afiliades, es van incorporar al procés de la unitat socialista.
Aquest projecte polític ha estat i és una eina formidable per a les classes populars i
treballadores de Catalunya, contribuint decisivament a la transformació social, des de
l’àmbit local a l’europeu, passant per la seva decisiva tasca en la política catalana i del
conjunt d’Espanya.
Ara, situat de nou el PSC en posició de fer una contribució decisiva a les polítiques de
progrés que impulsa el Govern socialista d’Espanya, i decidit a esmerçar els seus
esforços en refer els consensos bàsics i garantir la cohesió social a Catalunya, i amb
l’exemple del procés d’unitat socialista ben present, que va ser capaç de dotar d’objectius
comuns a sensibilitats diverses, les persones que formem aquest projecte avui estem
decidides a fer un pas endavant.
Per tot això,
El Consell Nacional del PSC, reunit a Barcelona en el 40è aniversari de la fundació del
Partit, resol:
Instar a la Comissió Executiva del PSC a llançar una crida al conjunt de la ciutadania i de
les organitzacions progressistes de Catalunya, al conjunt l’esquerra, al federalisme i al
catalanisme social, a fi de promoure l’eixamplament i l’enfortiment del PSC, així com
millorar la coordinació i la cooperació del socialisme català amb persones i organitzacions
de l’àmbit del catalanisme progressista i l’esquerra federal.
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