LLEIDA 10 de desembre

Els 3 principals problemes que tenim:
-

Guanyar la batalla de la pandèmia i recuperar-nos social i econòmicament dels
seus efectes
Superar la crisi del procés i trobar una sortida als problemes de l’autogovern
Reduir la bipolarització, crispació i confrontació a la política catalana i
espanyola

1.- La Pandèmia
o Efectes molt greus a la nostra societat en termes sanitaris, socials i econòmics
o Increment de la pobresa i les desigualtats
o El sistema sanitari, els serveis públics i la societat catalana i espanyola han estat
a l’alçada
o Vacunació, vacunació, vacunació
o Resposta diferent a la seguida amb la crisi financera de 2008. Solidaritat enlloc
d’austericidi
o El paper d’Europa. Els elements de canvi en la resposta europea
o Ara, recuperació:
- Ajuts europeus
- Deute i dèficit públic: no ho perdem de vista
- Estímuls per a canviar el model de creixement: digitalització, transició
energètica, projectes estratègics
o El Pla de Recuperació vol dir governar. Prendre decisions. Arriscar
o No deixar ningú enrere. L’ENFOC SOCIAL DE LA RECUPERACIÓ
o Riscos: Inflació, ... causes, mecanismes, ...

2.- El procés
Els consensos trencats, el conflicte de convivència
La polarització política a Catalunya (... i a la resta del Món)
Del procés al Diàleg
Malgrat totes les crítiques, utilitat dels indults
El que va passar al 2017 no pot tornar a passar. Hem de recordar-ho
La defensa de la democràcia i l’Estat de Dret
Els problemes de l’autogovern són reals i requereixen reformes
Els canvis en l’arquitectura territorial d’Espanya són necessaris i els hem de
mantenir a l’agenda
o Per fer possibles les reformes calen pactes: diàleg, acords, construcció de nous
consensos a Catalunya i a Espanya
o Respecte, reconeixement de l’adversari ... que no enemic
o Fa 10 anys que l’independentisme fingeix tenir un pla
o
o
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3.- La bipolarització
o Els riscos per a la convivència a Catalunya
o La ruptura dels consensos bàsics:
- Catalunya, un sol poble
- La llengua, les llengües
- El respecte institucional
o Bipolarització i populisme arreu del Món. Un risc per al sistema democràtic

TEMES ESPECÍFICS
-

-

Aprovarem els pressupostos a Catalunya i a Espanya. Una certa estabilitat
A Catalunya, malgrat pressupostos, un govern trencat que no pot pensar
més enllà del curt termini
Les urgències de Catalunya:
 Recuperar el consens sobre la llengua i evitar que l’escola esdevingui
un camp de batalla de la bipolarització política. El prestigi (i lús) del
català no pot ser a costa del desprestigi del castellà
 Recuperar la presència institucio0nal (i el lideratge) a la política
espanyola i europea
• El sistema de finançament de les CCAA
• El corredor mediterrani
• La política industrial
• ...
 La transició energètica a Catalunya (a la cua en renovables?)
 El risc del desprestigi (i la pèrdua d’autoritat) dels cossos policials
 La política d’habitatge i les polítiques per a joves
 Les polítiques socials
 La formació professional
 L’ampliació de l’Aeroport de Barcelona
La gestió dels fons europeus
El paper del PSC en aquesta etapa. Primer partit de Catalunya
El proper Congrés del PSC. Nou lideratge

