
                                                                                      
 

 
Manifest de confluència  

Moviment Catalunya (MC) – Nova Esquerra Catalana (NECat) – Moviment Avancem  
PER UNA FORÇA SOCIALISTA I SOBIRANISTA AL BAIX LLOBREGAT  

 
 
DECLARACIÓ DE PRINCIPIS  
 

El socialisme a Catalunya té una llarga trajectòria que ha contribuït de manera determinant 
en la construcció i cohesió del país. Des de Rafael Campalans i Manel Serra i Moret fins a 
Pasqual Maragall, a la concepció àmplia i integradora del socialisme de Joan Raventós o el 
municipalisme progressista. Tots ells són la mostra del millor llegat del socialisme català.  

Avui, som diversos els col·lectius socialistes que creiem que ha arribat l’hora de configurar 
una nova plataforma política que aplegui dins de la seva diversitat, al socialisme catalanista, 
lliure de qualsevol dependència que no sigui els interessos de la nostra ciutadania. 

Nova Esquerra Catalana (NECat), Moviment Catalunya (MC) i el Moviment Avancem, som tres 
organitzacions que compartim una fèrtil tradició política, però sobretot compartim objectius 
en relació a la Catalunya que volem i a la necessitat de comptar amb una gran alternativa 
progressista Nova Esquerra Catalana, Moviment Catalunya i Avancem ens comprometem a 
treballar conjuntament per tal d’oferir un espai únic al col·lectiu de totes aquelles persones 
socialistes sobiranistes que resideixen a la comarca del Baix Llobregat. 

Junts, volem ser el nou pal de paller del socialisme català, un socialisme que inclogui tota la 
diàspora actual dels socialistes sobiranistes al Baix Llobregat, treballant des de la base i el 
territorio per tal de retornar el socialisme al lloc que li pertoca, tant per història com per 
ideologia.  
 
El socialisme català representat en aquesta confluència, vol treballar en l´àmbit nacional 
amb un compromís absolut amb els principis i valors socialistes i en la defensa del dret a 
l'autodeterminació i el reconeixement de la sobirania nacional de Catalunya, com a pas previ 
i innegociable a la presa de decisions del poble de Catalunya a dir quina serà la seva relació 
amb el Regne d'Espanya; promovent una nova manera de fer política basada en la radicalitat 
democràtica, transparència i participació, que dirigeixi els seus esforços a accedir a les 
institucions com a mitjà per a la transformació social d'acord amb els principis i valors que 
ens inspiren, amb vocació de servei a la ciutadania, i que emprengui la regeneració de les 
institucions públiques, com una necessària "qüestió moral", posant en el centre del debat 
polític la qüestió de l'ètica pública, per tal de tornar a assolir majors nivells de confiança de 
la ciutadania en aquestes i de la revaloració de l'activitat política, en tant que ha d'estar al 
servei del interès de la ciutadania.  

Els ajuntaments són, per definició, l’administració més propera a la ciutadania, i per això 
volem sumar ja pensant en les properes eleccions municipals. Volem la suma del socialisme 
que defensa la república com a model d’estat i que cerca el creixement econòmic respectant 
el medi ambient però sense oblidar la tradició industrial de la nostra comarca; que té en els  
drets socials l'eix bàsic de la seva acció política i que la llibertat de les persones rau entre 
d’altres en l'educació, la sanitat, l'habitatge, treball, renda bàsica, en tant que drets 
fonamentals per garantir la igualtat d'oportunitats i que els homes i dones esdevinguin lliures.  

 



 

 

 
 
 
El Baix Llobregat és una comarca d’acollida dels corrents migratoris que han configurat una 
realitat social diversa amb municipis heterogenis, però que gràcies al municipalisme 
progressista ha estat capaç de millorar la cohesió social i la qualitat de vida dels nostres veïns 
i veïnes de les viles que la conformen; i en aquest sentit els socialistes sobiranistes del Baix 
Llobregat volem sumar forces i esforços en els diferents pobles del conjunt de la comarca per 
presentar projectes a la ciutadania que continuïn la tasca transformadora del nostre territori.  
 
Volem projectes de pobles i de ciutats, però també per la comarca, i volem que les persones 
no siguin un impediment per presentar els projectes a la ciutadania, sinó l’instrument per a 
fer-ho. Caldrà generositat en pro de les idees. És molt més el que tenim en comú, que allò 
que ens pugui separar. Molts són els punts en comú a cada poble i a cada ciutat.  
 
 
CONFLUÈNCIA DEL SOCIALISME SOBIRANISTA AL BAIX LLOBREGAT 
 
Moviment Catalunya, Nova Esquerra Catalana i Moviment Avancem en el territori del Baix 
Llobregat declaren que sumaran esforços per concórrer conjuntament a les properes eleccions 
municipals de l’any 2015. Conscients de la necessària unitat de l’esquerra sobiranista 
treballaran amb les persones, entitats i partits de cada municipi de la comarca per tal 
d’oferir candidatures el més àmplia possible de l’esquerra social sobiranista. Som conscients 
que a cada municipi caldrà ser generosos per tal d’unificar esforços i projectes, perquè és la 
voluntat dels que avui signen obtenir la força suficient per oferir a la ciutadania la millor 
opció per cada municipi, en tant que des del municipi, el socialisme ha d'iniciar la 
transformació social i política del país, posant fre a l'avenç de la dreta, promovent un ampli 
acord amb les forces progressistes i de l'esquerra plural sobiranista. 
 
Cal que treballem a cada vila per presentar candidatures el més àmplies possibles. som 
conscients que caldrà fer servir la geometria variable a molts municipis on per un motiu o 
altre, no tinguem suficient força per anar en solitari, sumant projectes idees i persones amb 
la resta de forces progressistes i sobiranistes. Volem aconseguir sumar amb qui enfortim les 
opcions d'una potent esquerra social, pactant programes en pro del municipi i de la 
ciutadania, superant els partidismes i protagonismes estèrils.  

Treballarem junts per assolir un projecte d'àmbit comarcal i un grup d'esquerres ampli al 
Consell Comarcal, fomentant un compromís de totes les forces d’esquerres sobiranistes per 
constituir un únic bloc municipal al Consell Comarcal. 

A partir d’avui iniciem els treballs de coordinació i confluència de les tres forces signants a la 
nostra comarca, que donarà com a fruït la presentació de candidatures conjuntes en els 
diferents pobles i ciutats del Baix Llobregat, i que possibilitaran el retorn del d’una força 
socialista i sobiranista als Ajuntaments i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.  

 
Molins de Rei, 18 d’octubre de 2014 


