
La societat catalana ha obert una nova eta-
pa de la història del país, en la qual, encara 
que sigui de manera incipient, el retroba-
ment, la col·laboració i el diàleg entre cata-
lans es van obrint pas, encomanant-ho a la 
seva representació institucional i a les relaci-
ons entre institucions i governs.

Cal multiplicar els àmbits en els quals una 
gran majoria de catalans i de catalanes es 
poden posar d’acord. La ciutadania exigeix 
menys crispació i més responsabilitat, una 
política útil i al servei de l’interès general. 

Els i les socialistes fem nostres aquestes de-
mandes. Sabem que necessitem mobilitzar 
totes les energies del país per fer front als 
reptes que la nostra societat afronta, i sabem 
que cal buscar el que ens uneix.

Així ho acrediten els acords que han permès 
la renovació d’òrgans i institucions que es tro-
baven bloquejats, contribuint així a cercar la 
sortida de la paràlisi de la darrera dècada. Si 
aquesta paràlisi es perpetua, és, bàsicament, 
per la inacció del Govern de la Generalitat en 
tants aspectes de la vida social, econòmica 
i política del país que el converteixen en un 
llast per al progrés de Catalunya, mostrant 

la contradicció entre la seva inútil retòrica i el 
fet que Catalunya ha perdut una dècada en 
allò que més interessa a la ciutadania del seu 
autogovern: en seguretat, en sanitat, en edu-
cació, en serveis socials. 

També hi ha hagut amplis consensos, mal-
grat totes les vicissituds i els atacs des de les 
posicions més polaritzadores, en matèries tan 
sensibles i complexes com és l’ús de les llen-
gües oficials en l’ensenyament no universitari.

L’economia catalana ha de fer front als efec-
tes de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna. 
Els estímuls i ajuts que proporcionen diferents 
administracions i governs hi contribueixen. 
L’arribada dels fons europeus, que han d’im-
pulsar la transformació i modernització del 
nostre model productiu, és fonamental.  

Després d’haver desplegat durant els mo-
ments més durs de la pandèmia l’anomenat 
escut social, un ampli ventall de mesures pro-
tectores i de mitigació de l’impacte de la co-
vid-19, el Govern de Pedro Sánchez no només 
manté aquesta acció protectora, sinó que 
amplia les ajudes i els marges d’intervenció 
pública per contenir l’alça dels preus que s’es-
tà produint arreu.
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En el curs polític que la Diada de 2022 inau-
gura, els i les socialistes de Catalunya propo-
sem les següents prioritats: 

1. L’impuls de la reactivació econòmica i el 
combat contra la inflació, a partir del li-
deratge públic i de l’establiment d’amplis 
consensos sobre prioritats i estratègies, 
aprofitant els fons europeus per a la tran-
sició digital i ambiental, i afavorint la cre-
ació d’ocupació, la seva qualitat i estabi-
litat, i minimitzant l’impacte de la guerra 
d’Ucraïna sobre el poder adquisitiu dels 
salaris. 

2. L’impuls de mesures efectives per com-
batre les desigualtats encara existents 
entre homes i dones en tots els àmbits so-
cials, inclòs el laboral.

3. El suport a la tasca dels municipis, en el 
seu esforç per mantenir la cohesió social, 
per reduir desigualtats, per contribuir a la 
seguretat des de la proximitat, i per con-
tribuir a millorar la sostenibilitat ambien-
tal i la qualitat de vida de la ciutadania. I 
una estratègia integral de seguretat ciu-
tadana, centrada en els barris i municipis 
més castigats, que abasti tant mesures 
de prevenció com de persecució de les 
màfies delictives.

4. Una estratègia industrial per a Cata-
lunya, i una estratègia per a la ciència, 
el coneixement i la innovació, amb una 
aposta pressupostària a la mida de les ne-
cessitats del país i de les vulnerabilitats que 
les recents crisis han posat de manifest.

5. L’impuls de la reconstrucció social, a tra-
vés de l’enfortiment dels serveis públics, 
les inversions, l’aposta per l’enfortiment 
del teixit industrial i productiu, i també les 
polítiques de garantia de rendes, amb la 
prioritat de posar el focus en les causes 
de les desigualtats i trencar el cicle de la 
seva reproducció social.

6. El reforçament de l’educació i la sanitat 
públiques, com a pilars bàsics per assolir 
l’equitat entre ciutadans, amb la posada 
a la seva disposició dels mitjans materials 
i personals necessaris per acomplir amb 
la seva funció.

7. L’impuls de la transició ecològica, amb 
una aposta clara i ferma per les ener-
gies renovables, amb una aposta per la 
mobilitat col·lectiva, per una gestió del 
territori i dels seus usos al servei de la 
sostenibilitat i del progrés, i assegurant 
el caràcter socialment just d’aquest pro-
cés de transició.

8. La millora de l’autogovern i l’autoexi-
gència, Catalunya endins, la qual cosa 
suposa, davant de tot, exercir amb efi-
càcia les competències de què disposa la 
Generalitat, i l’aprofundiment en la cons-
trucció federal d’Espanya i d’Europa, com 
a eina imprescindible per tal de fer front de 
manera coordinada, cooperativa i soli-
dària als reptes que la nostra societat ha 
d’afrontar.

9. Una estratègia de país per a la gent 
jove, colpejada ja per dues crisis, amb un 
compromís del conjunt de les adminis-
tracions públiques per posar a disposició 
totes les eines de què disposen per a la 
seva formació, inserció laboral i accés a 
l’habitatge.

10. La preservació i enfortiment del caràc-
ter obert, plural i divers de la nostra so-
cietat, enfront de la creixent desinhibició 
dels discursos de l’odi i la seva traducció 
en tota mena de violències.

La societat catalana ha obert una nova eta-
pa. És hora d’entomar els reptes que el país té 
per davant. Els i les socialistes de Catalunya, 
afermats en les idees del socialisme demo-
cràtic i el catalanisme, ens oferim a aquesta 
tasca.

11 de setembre del 2022  ·  DIADA NACIONAL DE CATALUNYA


