RESOLUCIÓ
Barcelona, 15 de gener del 2015

La JSC aposta per un govern d'esquerres per Espanya
El passat 20 de desembre, dia de les darreres Eleccions Generals a Espanya, es va
produir un canvi important pel que fa a la composició del Congrés dels Diputats. La
població d'arreu de l'estat va castigar significativament el Partit Popular i les seves
polítiques neoliberals durant aquests quatre anys, i va llençar un missatge molt clar
de voluntat de canvi polític, econòmic i social.
Les forces polítiques d'esquerres, encapçalades pel Partit Socialista Obrer Espanyol,
van obtenir una majoria dels vots i, per tant, la nova majoria del Congrés dels
Diputats converteix en possible un govern alternatiu al Partit Popular i a Mariano
Rajoy.
El PSOE, com a primer partit d'esquerres del nou Congrés, té l'encàrrec ciutadà de
liderar el canvi i treballar per fer‐lo possible juntament amb la resta de forces
polítiques progressistes i de canvi.
En aquest context, la Joventut Socialista de Catalunya, en coherència amb la seva
trajectòria de lluita progressista i pel canvi social, vol manifestar el seu total
recolzament al Partit Socialista Obrer Espanyol per treballar incansablement per tal
d'aconseguir un govern del canvi. Un partit d'esquerres i progressista com el dels
socialistes, que ha liderat i fet possible tots els canvis i avenços socials produïts a
Espanya al llarg del període democràtic, no pot facilitar ni per activa ni per passiva
que en Mariano Rajoy o qualsevol altre membre del Partit Popular segueixen al
capdavant del Govern de l'estat.
Caldrà dialogar molt i no serà fàcil sumar totes les forces progressistes. Però la
ciutadania ha parlat clar, i tots aquells que han manifestat de manera majoritària a
les urnes que volen un canvi no entendrien que no es fes tot el possible per poder
forjar un Govern alternatiu al Partit Popular i a Mariano Rajoy.
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