RESOLUCIÓ PSC.

El passat 25 de Novembre es van celebrar Eleccions anticipades al Parlament
de Catalunya. Els resultats van constatar un gran fracàs del partit de Govern
que, convocant unes eleccions en clau plebiscitària va perdre la confiança
d’una part important dels seus votants suposant un descens de 12 diputats. Al
hora els resultats per al PSC, tot i ser la segona força en vots, han estat els
pitjors resultats de la història del nostre partit i continuem perdent confiança
dels electors a cada convocatòria electoral.
El país necessita que els partits siguin fidels als interessos de la societat i el
PSC ha de ser la referència d’aquests, amb plantejaments clars i amb
posicionaments ferms, producte del debat democràtic intern i del debat
participat per la societat.
Avui dia ja no valen ambigüitats: cal que el PSC aposti clarament pel dret a
decidir. Aquest, ha de ser l’element democràtic dels ciutadans, però a
diferència del que proposen els partits sobiranistes, l'opció federalista és
l’alternativa que ha de significar una evolució en les competències i una millora
en el finançament. D’aquesta manera l'autogovern ens permetrà lluitar contra la
pobresa, les desigualtats socials i encarar el futur amb optimisme.
El PSC necessita recuperar l'aliança amb la gent d'esquerres, encetant un
procés participatiu que han de liderar les agrupacions locals, per tal de treballar
plegats en la construcció d’un nou model d’organització i de referència política
en el que la llibertat i els drets de les persones esdevingui el comú
denominador de la nostra acció política i social.
No hi ha drets nacionals sense drets socials i no hi ha drets socials sense drets
nacionals. Avançar cap un model d'Estat Federal on siguin reconeguts tots
aquests drets no serà fàcil, la sensibilitat envers els drets nacionals no és igual
per tothom. Cal avançar cap un nou model de relacions entre les regions, basat
en la unió i en la llibertat.
Per aconseguir la recuperació de la confiança ciutadana el PSC ha d’aspirar a
representar la majoria social del país. Cal que sigui exemplar en el necessari
procés de renovació interna i en l’elecció dels quadres orgànics i institucionals,
on les primàries no formen part d'una facultat potestativa de les comissions
executives sinó una obligació orgànica per a totes elles.
No estem d'acord que en que primer es debatin les propostes i després
s'avanci en el terreny organitzatiu i d'estructura. Tots dos processos s'han de
donar plegats. Les propostes del Partit dels Socialistes de Catalunya cal
que siguin treballades i executades per aquells que millor les poden defensar, i
que aquestes esdevinguin en mandat per les persones que escollim
democràticament.

En aquest sentit, l'assemblea de militants de l'agrupació local del Vendrell,
RESOL:
Primer.- Renovació i democràcia interna: Hem d'establir els mecanismes i
òrgans que permetin aprofundir en la democràcia interna dels processos de
participació, debat i presa de decisions; tant en l’elaboració de polítiques com
en l'elecció dels nostres representants.
Segon.- Avançar cap a una aliança de les esquerres: el PSC ha de donar els
passos necessaris per consolidar sinergies amb els ciutadans, organitzacions,
moviments i partits que es reclamen d'esquerra i dissenyar i executar polítiques
que siguin referència per a la societat.
Tercer.- Redefinició de les relacions amb el PSOE: grup parlamentari propi.
Configurar el grup propi del PSC dins la representació parlamentària, amb
l'objectiu de defensar millor els interessos del territori al qual representem i la
seva societat al Parlament.
Quart.- Avançar cap a la configuració Federal de l'Estat. Coordinació amb el
PSOE i altres formacions politiques per omplir de continguts i terminis
d'aplicació de l'alternativa federalista, que en qualsevol cas han de permetre la
defensa dels drets nacionals i socials, patrimoni de la socialdemocràcia. La
reforma constitucional i del senat són fonamentals per assolir aquest avenç.
Cinquè.- Lleialtat política i fidelitat envers el mandat donat per l'electorat: les
companyes i companys escollits en càrrecs de representació orgànica o
institucional han de ser fidels al mandat d’aquells que l'han escollit respectant
els programes i les bases ideològiques socialistes. S'han de configurar els
mecanismes per garantir aquest principi, i què tots els ciutadans que ho
desitgin puguin participar en les deliberacions del partit.
Sisè.- Enfortir el PSC: obrir la participació a la militància i tenir un debat obert i
sincer amb la societat civil que ens permeti construir aliances i recuperar la
confiança majoritària de la ciutadania.
Setè.- Defensa de l'Estat de Benestar: encetar una major activitat política en
l'àmbit del dret a l'habitatge, la pobresa, l’exclusió social i les necessitats
alimentàries. Prestar especial atenció a la continuïtat de les prestacions a les
persones en situació d’atur, la defensa de la universalitat de la sanitat i de
l’educació, oposant-nos amb fermesa als atacs i a les propostes de les lleis
com la impulsada pel ministre Wert per retrògrada, anticatalanista i per no
fomentar la igualtat d'oportunitats. També cal que el PSC sigui més actiu en la
defensa de la protecció social de les pensions, dels drets laborals, de
negociació col·lectiva, i en les propostes en la creació d'ocupació.

