
La crisi sanitària de la covid-19 ens està impactant amb molta força, com ho ha fet arreu. Una 
crisi sense precedents que ha posat al descobert les fortaleses i les mancances del nostre siste-
ma públic de salut. Una crisi sanitària de la qual se’n deriven una crisi social i una crisi econò-
mica que exigeixen de la màxima col·laboració de tots i totes, del màxim consens polític, d’una 
estreta cooperació entre governs, i de la implicació de totes les administracions. Catalunya ha 
de fer de l’acord polític i de la concertació social les palanques d’una prosperitat compartida. 

Per això, i perquè crec honestament que val la pena construir Catalunya entre tots i totes, 
m’adreço personalment a vosaltres i us convido a participar en l’elaboració del nostre pro-
grama electoral. En moments tan difícils i excepcionals com aquest, la resposta i la responsa-
bilitat col·lectives són per a mi més necessàries que mai per assolir un país millor, en què les 
prioritats siguin la reactivació econòmica, la reconstrucció social i la cerca permanent de la 
concòrdia entre tots els catalans i les catalanes.

Comptem amb grans aliats: a la Unió Europea, que ha mobilitzat 750.000 milions d’euros en 
un acord històric; a Espanya, on el Govern progressista ha forjat un escut social per evitar que 
ningú no quedi enrere; i al món local, que des de la proximitat atén les necessitats de la ciuta-
dania i del teixit productiu. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya volem comptar també 
amb els qui, des de diferents àmbits, treballeu intensament  des de fa temps per millorar la 
qualitat de vida de les persones i per transformar la societat. 

En el projecte de país que volem construir col·lectivament vosaltres sou imprescindibles, i és 
per això que us demano que ens feu arribar les vostres propostes, idees i inquietuds al correu 
participacio@socialistes.cat, per poder-les valorar com correspon, poder tenir un intercanvi 
d’opinions al respecte i incorporar-les al nostre programa electoral si escau. 

Entre tots i totes podem construir una Catalunya millor!

Rebeu una cordial salutació,

Miquel Iceta
Primer secretari del PSC

Benvolguts, benvolgudes,
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