
Necessitem superar l’estancament polític que impedeix abordar les reformes 
necessàries per adaptar-nos als canvis globals, per garantir el progrés econòmic i 
social, i per comprometre’ns en un diàleg en el marc de la llei que permeti superar 
el bloqueig actual a través d’un gran pacte sobre autogovern i finançament.

En una Europa en què avancen els populismes i els nacionalismes, que no pretenen 
solucionar els problemes sinó utilitzar-los de forma partidista, cal enfortir les nost-
res institucions democràtiques, erradicar la corrupció de la vida pública i cercar el 
consens d’àmplies majories que ens permetin avançar en la construcció d’una soci-
etat millor, més pròspera i més justa, més lliure i més segura.

Les eleccions del 28 d’abril són també unes eleccions crucials per contribuir a enfor-
tir el nostre compromís europeista poques setmanes abans d’unes eleccions al Par-
lament Europeu que se celebraran en un moment crític per al destí del nostre conti-
nent.

Enfront del repte que suposa l’independentisme per a la nostra democràcia, és 
imprescindible tenir un Govern fort, d’àmplia base parlamentària, un Govern com-
promès amb la defensa de la nostra Constitució i la seva reforma, un Govern valent 
per a trobar solucions a través del diàleg on altres es van limitar a mirar cap a una 
altra banda o a proposar falses sortides de tipus unilateral i il·legal fortament divi-
sives.

Són, per tant, unes eleccions crucials per construir una Espanya compromesa amb la 
integració de tots els seus ciutadans i ciutadanes, de tots els seus pobles; una 
Espanya oberta al diàleg des d’una ferma convicció constitucional. L’Espanya de tots.

L’Espanya que volem és una Espanya on tots els pobles que la integren se sentin 
còmodes. És una Espanya diversa, plural, oberta, integradora, moderna, pròspera, 
justa, lliure, segura, feminista, ecologista, europeista, sostenible, dialogant, que 
mira cap al futur, que pren cura de la gent gran, que dona oportunitats al jovent, que 
combat de forma constant la corrupció, que recupera la memòria històrica sense 
reobrir ferides, que lluita contra el canvi climàtic, que impulsa la transició energèti-
ca, que assegura l’Estat del benestar, la qualitat i el caràcter universal dels serveis 
públics de sanitat i educació, que promou la qualitat ambiental de les ciutats i un 
món rural viu i dinàmic, una Espanya que progressa en drets i llibertats, que millora 
les condicions laborals de tots i totes i promou l’ocupació estable i de qualitat, que 
impulsa la cultura, la creativitat, la recerca i la innovació.

En l’Espanya que volem Catalunya s’hi sentirà cada dia més còmoda i protagonista; 
en l’Espanya que volem la fraternitat arraconarà la insolidaritat, la cooperació per-
metrà sumar i multiplicar esforços, reduint greuges i frustracions. Serà una Espanya 
que defensi i promogui els diversos sentiments d’identitat, tot proporcionant un pro-
jecte comú de llibertat i progrés.

En la cruïlla del 28 d’abril, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i el conjunt de la 
ciutadania espanyola haurem de decidir entre dos camins radicalment antagònics. 
Entre el camí tortuós i estret que proposen les tres dretes, un camí que ens condueix 
cap a una Espanya més petita, malhumorada, embadalida i crispada… o l’àmplia 

Tota elecció és una cruïlla. I l’elecció del 28 d’abril és una cruïlla en la qual estem 
cridats i cridades a definir el nostre destí col·lectiu.

Com a demòcrates, hem d’insistir sempre en la importància del vot ciutadà, de cada 
vot, de tots els vots. En aquest sentit, les properes eleccions generals del 28 d’abril 
ens ofereixen novament l’oportunitat de promoure la màxima participació ciutadana 
com a la millor contribució a una democràcia vigorosa.

El 28 d’abril decidim entre dues grans opcions: la continuïtat d’un govern progressis-
ta i dialogant o la victòria d’una aliança de tres dretes que conformaran un govern 
reaccionari incapaç de promoure el diàleg.

Per això la del 28 d’abril no és una cruïlla qualsevol, no estem davant la possibilitat 
d’una mera alternança, estem davant d’una elecció que marcarà el nostre futur 
col·lectiu de forma ben profunda.

Vivim en un món cada cop més complex i inestable en el qual, cada dia, els interro-
gants van substituint les certeses. La nostra societat, que amb penes i treballs està 
sortint de la gran recessió econòmica amb nivells de desigualtats i d’injustícia inac-
ceptables, no es pot permetre el luxe d’instal·lar-se en un carreró sense sortida. No 
ens podem permetre cap retrocés econòmic i social ni cap retallada dels nostres 
drets.

És hora de superar el conflicte que ha encès l’independentisme. Hem de passar la 
pàgina de la confrontació i el bloqueig i abordar decididament, mitjançant la política, 
la definició d’un projecte integrador. No ens podem permetre excloure la meitat dels 
ciutadans i ciutadanes ni fomentar l’enfrontament entre territoris. Ens cal obrir una 
nova etapa i centrar-nos en recuperar l’acord i el consens entorn d’un projecte comú.
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avinguda on  no s’exclogui ningú que vulgui compartir un projecte atractiu, plural, 
integrador, modern i compromès amb el futur de Catalunya, Espanya i Europa. Una 
Espanya de ponts, o una Espanya de trinxeres.

Com a demòcrates, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en l’impuls dels valors democràtics i en la defensa de l’Estat de dret enfront dels 
que pretenen desvincular la democràcia del dret.

Com a progressistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses 
que mai en revertir els efectes de les polítiques d’austeritat per impulsar el progrés 
econòmic i per lluitar amb eficàcia contra el creixement de les desigualtats de tota 
mena, amb la voluntat decidida de refer el contracte social entre generacions.

Com a catalanistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en salvaguardar l’autogovern de Catalunya enfront del carreró sense sortida al 
qual ens aboca l’independentisme i del retrocés centralista que proposen tant el PP 
com Ciutadans quan assumeixen els plantejaments de l’extrema dreta de Vox.

I també,  com a catalanistes, els i les socialistes mantindrem sempre hissada la ban-
dera del respecte, la convivència, la concòrdia i la unitat civil dels catalans i les cat-
alanes.

Com a  constitucionalistes, els i les socialistes defensem més que mai els valors fon-
amentals de la nostra Constitució i l’esperit de consens que la va fer possible, i 
impulsarem les reformes necessàries per fer-la més inclusiva enfront dels que volen 
fer de la Constitució de tots una arma de combat partidista. Volem una Constitució 
més social i més federal.

Com a  europeistes, els i les socialistes som conscients del moment crític de la Unió 
Europea i, en conseqüència, volem fer d’aquestes eleccions generals del 28 d’abril i 
de les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig un acte d’afirmació europea 
enfront del perill dels nacionalpopulismes que volen minar la força de la Unió.

Com a  feministes, els i les socialistes reafirmem el compromís d’acabar amb les 
discriminacions i desigualtats de gènere i, molt especialment, la lluita contra la 
violència contra les dones enfront del renaixement del masclisme desacomplexat 
que representen les noves dretes.

Com a  ecologistes, els i les socialistes ens sumem al clam per assumir la prioritat 
civilitzatòria de la lluita contra el canvi climàtic i ens comprometem a aplicar les 
polítiques concretes destinades a una transició ecològica efectiva i justa. Hem 
d’avançar en la transformació del nostre model energètic, perquè és també una 
oportunitat de generar creixement.

Demòcrates, progressistes, catalanistes, constitucionalistes, federalistes, euro-
peistes, feministes, ecologistes i reformistes: així som els i les socialistes de Catalu-
nya del segle XXI i així ens presentem a les eleccions del 28 d’abril. Unes eleccions 
en què estem cridats a decidir entre l’Espanya que suma i multiplica i l’Espanya que 
resta i divideix.

Entre l’Espanya que mira amb optimisme i esforç el seu futur i la que s’obstina en 
enverinar el present amb l’única pretensió de tornar al passat.

Entre l’Espanya que creu en el progrés col·lectiu, en la superació de les injustícies i 
les desigualtats i la que busca perpetuar privilegis o la que s’hi resigna.

Entre l’Espanya que expressa amb moderació i respecte fortes conviccions consti-
tucionals i la que les aireja de manera altisonant perquè les seves conviccions con-
stitucionals són febles, recents i poc assentades.

Entre una Espanya que afronta l’amenaça de l’independentisme amb la determinació 
de fer-li front i solucionar-la dins del marc constitucional i la que prefereix créixer 
alimentant-la.

Entre una Espanya que vol assumir la seva responsabilitat a Europa i el món i la que 
es replega sobre si mateixa mirant-se el melic.

Entre l’Espanya que somriu i l’Espanya permanentment enfadada.

Entre l’Espanya que pensa i actua en positiu i l’Espanya que remuga en negatiu.

Els i les socialistes, avui com sempre, estem compromesos i compromeses amb l’Es-
panya que volen els espanyols i les espanyoles. Amb els seus anhels i esperances. 
Compromesos i compromeses en fer realitat a cada un dels seus pobles i ciutats l’Es-
panya que anhelen els seus cors.

Dona suport a Pedro Sánchez per seguir construint l’Espanya que vols!
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d’una mera alternança, estem davant d’una elecció que marcarà el nostre futur 
col·lectiu de forma ben profunda.

Vivim en un món cada cop més complex i inestable en el qual, cada dia, els interro-
gants van substituint les certeses. La nostra societat, que amb penes i treballs està 
sortint de la gran recessió econòmica amb nivells de desigualtats i d’injustícia inac-
ceptables, no es pot permetre el luxe d’instal·lar-se en un carreró sense sortida. No 
ens podem permetre cap retrocés econòmic i social ni cap retallada dels nostres 
drets.

És hora de superar el conflicte que ha encès l’independentisme. Hem de passar la 
pàgina de la confrontació i el bloqueig i abordar decididament, mitjançant la política, 
la definició d’un projecte integrador. No ens podem permetre excloure la meitat dels 
ciutadans i ciutadanes ni fomentar l’enfrontament entre territoris. Ens cal obrir una 
nova etapa i centrar-nos en recuperar l’acord i el consens entorn d’un projecte comú.

avinguda on  no s’exclogui ningú que vulgui compartir un projecte atractiu, plural, 
integrador, modern i compromès amb el futur de Catalunya, Espanya i Europa. Una 
Espanya de ponts, o una Espanya de trinxeres.

Com a demòcrates, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en l’impuls dels valors democràtics i en la defensa de l’Estat de dret enfront dels 
que pretenen desvincular la democràcia del dret.

Com a progressistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses 
que mai en revertir els efectes de les polítiques d’austeritat per impulsar el progrés 
econòmic i per lluitar amb eficàcia contra el creixement de les desigualtats de tota 
mena, amb la voluntat decidida de refer el contracte social entre generacions.

Com a catalanistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en salvaguardar l’autogovern de Catalunya enfront del carreró sense sortida al 
qual ens aboca l’independentisme i del retrocés centralista que proposen tant el PP 
com Ciutadans quan assumeixen els plantejaments de l’extrema dreta de Vox.

I també,  com a catalanistes, els i les socialistes mantindrem sempre hissada la ban-
dera del respecte, la convivència, la concòrdia i la unitat civil dels catalans i les cat-
alanes.

Com a  constitucionalistes, els i les socialistes defensem més que mai els valors fon-
amentals de la nostra Constitució i l’esperit de consens que la va fer possible, i 
impulsarem les reformes necessàries per fer-la més inclusiva enfront dels que volen 
fer de la Constitució de tots una arma de combat partidista. Volem una Constitució 
més social i més federal.

Com a  europeistes, els i les socialistes som conscients del moment crític de la Unió 
Europea i, en conseqüència, volem fer d’aquestes eleccions generals del 28 d’abril i 
de les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig un acte d’afirmació europea 
enfront del perill dels nacionalpopulismes que volen minar la força de la Unió.

Com a  feministes, els i les socialistes reafirmem el compromís d’acabar amb les 
discriminacions i desigualtats de gènere i, molt especialment, la lluita contra la 
violència contra les dones enfront del renaixement del masclisme desacomplexat 
que representen les noves dretes.

Com a  ecologistes, els i les socialistes ens sumem al clam per assumir la prioritat 
civilitzatòria de la lluita contra el canvi climàtic i ens comprometem a aplicar les 
polítiques concretes destinades a una transició ecològica efectiva i justa. Hem 
d’avançar en la transformació del nostre model energètic, perquè és també una 
oportunitat de generar creixement.

Demòcrates, progressistes, catalanistes, constitucionalistes, federalistes, euro-
peistes, feministes, ecologistes i reformistes: així som els i les socialistes de Catalu-
nya del segle XXI i així ens presentem a les eleccions del 28 d’abril. Unes eleccions 
en què estem cridats a decidir entre l’Espanya que suma i multiplica i l’Espanya que 
resta i divideix.

Entre l’Espanya que mira amb optimisme i esforç el seu futur i la que s’obstina en 
enverinar el present amb l’única pretensió de tornar al passat.

Entre l’Espanya que creu en el progrés col·lectiu, en la superació de les injustícies i 
les desigualtats i la que busca perpetuar privilegis o la que s’hi resigna.

Entre l’Espanya que expressa amb moderació i respecte fortes conviccions consti-
tucionals i la que les aireja de manera altisonant perquè les seves conviccions con-
stitucionals són febles, recents i poc assentades.

Entre una Espanya que afronta l’amenaça de l’independentisme amb la determinació 
de fer-li front i solucionar-la dins del marc constitucional i la que prefereix créixer 
alimentant-la.

Entre una Espanya que vol assumir la seva responsabilitat a Europa i el món i la que 
es replega sobre si mateixa mirant-se el melic.

Entre l’Espanya que somriu i l’Espanya permanentment enfadada.

Entre l’Espanya que pensa i actua en positiu i l’Espanya que remuga en negatiu.

Els i les socialistes, avui com sempre, estem compromesos i compromeses amb l’Es-
panya que volen els espanyols i les espanyoles. Amb els seus anhels i esperances. 
Compromesos i compromeses en fer realitat a cada un dels seus pobles i ciutats l’Es-
panya que anhelen els seus cors.

Dona suport a Pedro Sánchez per seguir construint l’Espanya que vols!
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Necessitem superar l’estancament polític que impedeix abordar les reformes 
necessàries per adaptar-nos als canvis globals, per garantir el progrés econòmic i 
social, i per comprometre’ns en un diàleg en el marc de la llei que permeti superar 
el bloqueig actual a través d’un gran pacte sobre autogovern i finançament.

En una Europa en què avancen els populismes i els nacionalismes, que no pretenen 
solucionar els problemes sinó utilitzar-los de forma partidista, cal enfortir les nost-
res institucions democràtiques, erradicar la corrupció de la vida pública i cercar el 
consens d’àmplies majories que ens permetin avançar en la construcció d’una soci-
etat millor, més pròspera i més justa, més lliure i més segura.

Les eleccions del 28 d’abril són també unes eleccions crucials per contribuir a enfor-
tir el nostre compromís europeista poques setmanes abans d’unes eleccions al Par-
lament Europeu que se celebraran en un moment crític per al destí del nostre conti-
nent.

Enfront del repte que suposa l’independentisme per a la nostra democràcia, és 
imprescindible tenir un Govern fort, d’àmplia base parlamentària, un Govern com-
promès amb la defensa de la nostra Constitució i la seva reforma, un Govern valent 
per a trobar solucions a través del diàleg on altres es van limitar a mirar cap a una 
altra banda o a proposar falses sortides de tipus unilateral i il·legal fortament divi-
sives.

Són, per tant, unes eleccions crucials per construir una Espanya compromesa amb la 
integració de tots els seus ciutadans i ciutadanes, de tots els seus pobles; una 
Espanya oberta al diàleg des d’una ferma convicció constitucional. L’Espanya de tots.

L’Espanya que volem és una Espanya on tots els pobles que la integren se sentin 
còmodes. És una Espanya diversa, plural, oberta, integradora, moderna, pròspera, 
justa, lliure, segura, feminista, ecologista, europeista, sostenible, dialogant, que 
mira cap al futur, que pren cura de la gent gran, que dona oportunitats al jovent, que 
combat de forma constant la corrupció, que recupera la memòria històrica sense 
reobrir ferides, que lluita contra el canvi climàtic, que impulsa la transició energèti-
ca, que assegura l’Estat del benestar, la qualitat i el caràcter universal dels serveis 
públics de sanitat i educació, que promou la qualitat ambiental de les ciutats i un 
món rural viu i dinàmic, una Espanya que progressa en drets i llibertats, que millora 
les condicions laborals de tots i totes i promou l’ocupació estable i de qualitat, que 
impulsa la cultura, la creativitat, la recerca i la innovació.

En l’Espanya que volem Catalunya s’hi sentirà cada dia més còmoda i protagonista; 
en l’Espanya que volem la fraternitat arraconarà la insolidaritat, la cooperació per-
metrà sumar i multiplicar esforços, reduint greuges i frustracions. Serà una Espanya 
que defensi i promogui els diversos sentiments d’identitat, tot proporcionant un pro-
jecte comú de llibertat i progrés.

En la cruïlla del 28 d’abril, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i el conjunt de la 
ciutadania espanyola haurem de decidir entre dos camins radicalment antagònics. 
Entre el camí tortuós i estret que proposen les tres dretes, un camí que ens condueix 
cap a una Espanya més petita, malhumorada, embadalida i crispada… o l’àmplia 

Tota elecció és una cruïlla. I l’elecció del 28 d’abril és una cruïlla en la qual estem 
cridats i cridades a definir el nostre destí col·lectiu.

Com a demòcrates, hem d’insistir sempre en la importància del vot ciutadà, de cada 
vot, de tots els vots. En aquest sentit, les properes eleccions generals del 28 d’abril 
ens ofereixen novament l’oportunitat de promoure la màxima participació ciutadana 
com a la millor contribució a una democràcia vigorosa.

El 28 d’abril decidim entre dues grans opcions: la continuïtat d’un govern progressis-
ta i dialogant o la victòria d’una aliança de tres dretes que conformaran un govern 
reaccionari incapaç de promoure el diàleg.

Per això la del 28 d’abril no és una cruïlla qualsevol, no estem davant la possibilitat 
d’una mera alternança, estem davant d’una elecció que marcarà el nostre futur 
col·lectiu de forma ben profunda.

Vivim en un món cada cop més complex i inestable en el qual, cada dia, els interro-
gants van substituint les certeses. La nostra societat, que amb penes i treballs està 
sortint de la gran recessió econòmica amb nivells de desigualtats i d’injustícia inac-
ceptables, no es pot permetre el luxe d’instal·lar-se en un carreró sense sortida. No 
ens podem permetre cap retrocés econòmic i social ni cap retallada dels nostres 
drets.

És hora de superar el conflicte que ha encès l’independentisme. Hem de passar la 
pàgina de la confrontació i el bloqueig i abordar decididament, mitjançant la política, 
la definició d’un projecte integrador. No ens podem permetre excloure la meitat dels 
ciutadans i ciutadanes ni fomentar l’enfrontament entre territoris. Ens cal obrir una 
nova etapa i centrar-nos en recuperar l’acord i el consens entorn d’un projecte comú.

avinguda on  no s’exclogui ningú que vulgui compartir un projecte atractiu, plural, 
integrador, modern i compromès amb el futur de Catalunya, Espanya i Europa. Una 
Espanya de ponts, o una Espanya de trinxeres.

Com a demòcrates, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en l’impuls dels valors democràtics i en la defensa de l’Estat de dret enfront dels 
que pretenen desvincular la democràcia del dret.

Com a progressistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses 
que mai en revertir els efectes de les polítiques d’austeritat per impulsar el progrés 
econòmic i per lluitar amb eficàcia contra el creixement de les desigualtats de tota 
mena, amb la voluntat decidida de refer el contracte social entre generacions.

Com a catalanistes, els i les socialistes estem més compromesos i compromeses que 
mai en salvaguardar l’autogovern de Catalunya enfront del carreró sense sortida al 
qual ens aboca l’independentisme i del retrocés centralista que proposen tant el PP 
com Ciutadans quan assumeixen els plantejaments de l’extrema dreta de Vox.

I també,  com a catalanistes, els i les socialistes mantindrem sempre hissada la ban-
dera del respecte, la convivència, la concòrdia i la unitat civil dels catalans i les cat-
alanes.

Com a  constitucionalistes, els i les socialistes defensem més que mai els valors fon-
amentals de la nostra Constitució i l’esperit de consens que la va fer possible, i 
impulsarem les reformes necessàries per fer-la més inclusiva enfront dels que volen 
fer de la Constitució de tots una arma de combat partidista. Volem una Constitució 
més social i més federal.

Com a  europeistes, els i les socialistes som conscients del moment crític de la Unió 
Europea i, en conseqüència, volem fer d’aquestes eleccions generals del 28 d’abril i 
de les eleccions al Parlament Europeu del 26 de maig un acte d’afirmació europea 
enfront del perill dels nacionalpopulismes que volen minar la força de la Unió.

Com a  feministes, els i les socialistes reafirmem el compromís d’acabar amb les 
discriminacions i desigualtats de gènere i, molt especialment, la lluita contra la 
violència contra les dones enfront del renaixement del masclisme desacomplexat 
que representen les noves dretes.

Com a  ecologistes, els i les socialistes ens sumem al clam per assumir la prioritat 
civilitzatòria de la lluita contra el canvi climàtic i ens comprometem a aplicar les 
polítiques concretes destinades a una transició ecològica efectiva i justa. Hem 
d’avançar en la transformació del nostre model energètic, perquè és també una 
oportunitat de generar creixement.

Demòcrates, progressistes, catalanistes, constitucionalistes, federalistes, euro-
peistes, feministes, ecologistes i reformistes: així som els i les socialistes de Catalu-
nya del segle XXI i així ens presentem a les eleccions del 28 d’abril. Unes eleccions 
en què estem cridats a decidir entre l’Espanya que suma i multiplica i l’Espanya que 
resta i divideix.

Entre l’Espanya que mira amb optimisme i esforç el seu futur i la que s’obstina en 
enverinar el present amb l’única pretensió de tornar al passat.

Entre l’Espanya que creu en el progrés col·lectiu, en la superació de les injustícies i 
les desigualtats i la que busca perpetuar privilegis o la que s’hi resigna.

Entre l’Espanya que expressa amb moderació i respecte fortes conviccions consti-
tucionals i la que les aireja de manera altisonant perquè les seves conviccions con-
stitucionals són febles, recents i poc assentades.

Entre una Espanya que afronta l’amenaça de l’independentisme amb la determinació 
de fer-li front i solucionar-la dins del marc constitucional i la que prefereix créixer 
alimentant-la.

Entre una Espanya que vol assumir la seva responsabilitat a Europa i el món i la que 
es replega sobre si mateixa mirant-se el melic.

Entre l’Espanya que somriu i l’Espanya permanentment enfadada.

Entre l’Espanya que pensa i actua en positiu i l’Espanya que remuga en negatiu.

Els i les socialistes, avui com sempre, estem compromesos i compromeses amb l’Es-
panya que volen els espanyols i les espanyoles. Amb els seus anhels i esperances. 
Compromesos i compromeses en fer realitat a cada un dels seus pobles i ciutats l’Es-
panya que anhelen els seus cors.

Dona suport a Pedro Sánchez per seguir construint l’Espanya que vols!
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