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És hora de sumar. La fallida capitalista que patim i les fites socials i morals que 
aquesta posa en risc, exigeixen sumar. Sumar les visions, els accents, les energies de la 
bona gent: 
 

-De la gent d’esquerres, compromesa històricament amb la causa del moviment 
obrer, de la llibertat i la justícia. 

 
-Dels demòcrates que no entenen la democràcia com una mera formalitat, sinó 

com una cultura estretament vinculada a la igualtat de condicions i d’oportunitats, a la 
igual dignitat de tota persona humana. 
 

-Dels catalanistes que no entenen la nació com una mera abstracció intemporal, 
distintiva dels “bons catalans”, sinó com una causa comuna i integradora, com un 
projecte de país capaç d’identificar la gran i plural majoria del nostre poble. 
 
 -Dels ciutadans i ciutadanes indignats pel predomini del poder econòmic sobre 
el poder democràtic, per la irresponsabilitat i la impunitat del poder financer, per la 
gremialització de la política, per les múltiples formes del cinisme i la corrupció. I que 
reclamen una democràcia més autèntica, menys limitada pel càlcul immediatista, menys 
condicionada per la cultura de l’espectacle, més oberta a la participació ciutadana i a les 
noves formes d’actuació col·lectiva que ofereix la xarxa.   
 
Catalunya necessita com mai aquesta suma progressista. I no només per dalt, entre els 
partits que puguin integrar un mateix govern, sinó des de baix: una suma social i 
política, que es faci majoritària i que tingui la coherència i la força d’un projecte 
compartit. 
 
També Espanya necessita aquesta suma, encara que per obtenir-la hauria d’estar 
disposada a reconèixer la pluralitat nacional que conté, amb tota la seva riquesa i 
complexitat, tal com ha propugnat sempre el socialisme català des del seu ideal 
federatiu.  
 
I Europa, molt especialment, necessita també aquesta suma: en depèn la seva mateixa 
existència. Europa només serà una realitat econòmica i política (i no tan sols 
monetària), si aquesta suma progressista pren cos i esdevé operativa, aixecant una 
onada europeista, amb l’Estat del Benestar com a matriu del consens democràtic i amb 
un clar compromís internacionalista per la llibertat, la justícia, la solidaritat, la pau i la 
sostenibilitat de la Terra. 
 
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), com a instrument principal de 
l’esquerra catalana, ha d’encapçalar entre nosaltres la reforma i la regeneració de la 
política democràtica i la represa d’un projecte de progrés per a Catalunya, cosa que 
exigeix la seva pròpia reforma. I aquesta demana la suma de totes les seves veus 



reformadores, de tots els homes i dones que, des de la pluralitat de tradicions i 
d’accents, volen fer-ne una força posada al dia: 

-Una força d’arrel llibertària , que recela de les concentracions excessives de 
poder i de les veritats oficials i que manté viva una clara vocació societària. 
-Una força transformadora, compromesa amb la causa de la llibertat, la justícia 
i la solidaritat. 
-Una força que es degui enterament al poble de Catalunya, sense 
vacil·lacions de cap mena, situada al capdavant del catalanisme, capaç de posar 
a lloc els nacionalismes confrontats i instrumentals de la dreta catalana i de la 
dreta espanyola, que tracten d’amagar la seva aliança de fons. Una força amb 
voluntat i veu pròpies a Madrid. 
-Una força reformadora de la política, per una vida pública radicalment 
democràtica, neta i transparent. 
-Una força capaç d’impulsar una gran aliança social i política de la 
Catalunya de progrés.  

 
Catalunya està plena de socialistes, és a dir, de gent que diu prou a l’actual estat de 
coses i que està disposada a fer un pas endavant. Cal que el PSC es posi a l’altura 
d’aquesta vasta realitat social. Cal socialitzar el PSC. Per això, fem una crida a tots els 
reformadors i reformadores del PSC i els convidem a concertar voluntats, a sumar 
forces mitjançant un fòrum reformador autoconvocat, que supleixi l’actual dèficit de 
presència del PSC i que emprengui un diàleg franc i un procés d’entesa amb els diversos 
sectors socials que hi estan disposats i que saben que l’acció col·lectiva, l’acció política, 
degudament reapropiada per la ciutadania, és l’única i gran força de què disposem. 
 
Un fòrum reformador obert , capaç d’anar més enllà del PSC i d’incorporar 
successivament la diversitat dels qui propugnen la reforma i la regeneració de la 
democràcia: la gent d’esquerres, compromesa amb la causa de la lliberta i la justícia; els 
demòcrates que volen la igualtat tant de vot com d’opotunitats; els catalanistes que 
saben que la nació és el consens renovat de la ciutadania; els joves i vells, els homes i 
dones, tips del frau i del cinisme imperants, que aixequen i mouen les seves mans netes 
i que volen treballar per un altre món que saben possible. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       


