
 
 
RESUM CONFERÈNCIA  

 

PEDRO SÁNCHEZ, CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN PEL PSOE 
18 de desembre  de 2015 

 

El candidat del PSOE a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, va apel·lar al "vot útil" com a 

via per evitar "quatre anys més de Mariano Rajoy". A les portes de tancar la campanya 

electoral, el líder socialista va centrar bona part de la seva intervenció a Barcelona Tribuna a 

subratllar que "només hi haurà canvi a Espanya si guanya el partit socialista". 

 

La deriva independentista de Catalunya va ser un dels grans eixos sobre els quals va girar el 

discurs de Sánchez, que ha insistit a destacar que l'"única manera de solucionar la situació 

actual de bloqueig" passa pel PSOE. "La solució és el federalisme", ha remarcat el dirigent 

socialista, que va qualificar d'incomprensible l'actitud de Mariano Rajoy, de qui va dir que "no 

té estratègia i s'ha limitat a veure-les venir". Segons la seva opinió, l'immobilisme de Rajoy 

davant el problema ha estat un "error de proporcions oceàniques" i la gran fallada d'Artur Mas 

ha consistit en "no reconèixer que van perdre el plebiscit". Per la seva banda, Sánchez ha 

assegurat que el seu compromís passa per "reconèixer la singularitat de Catalunya a la 

Constitució". 

 

A més de Catalunya, Sánchez va enumerar els altres tres grans pilars sobre els quals el PSOE 

preveu actuar si guanya les eleccions. El primer és el creixement econòmic i la generació 

d'ocupació; el segon és la lluita per reduir les desigualtats i el manteniment de l'Estat del 

Benestar; i el tercer passa per la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. 

 

Pel que fa al creixement econòmic i la generació d'ocupació, el candidat socialista ha advocat, 

entre altres mesures, per l'augment de la productivitat, el foment de la formació professional i 

l'impuls de tres tipus de contracte: fix, temporal i de formació. Així mateix, es va mostrar 

partidari d'eliminar l' 'impost al sol', defensar les energies renovables i afavorir el col·lectiu dels 

treballadors autònoms. 

 

En el capítol de reducció de les desigualtats, Sánchez va recordar que Espanya és, després de 

Letònia, el país més desigual de la UE i ha instat a treballar amb més eficàcia per combatre el 

frau, a més d'apostar per impedir les amnisties fiscals, entre d'altres propostes. 

 

En matèria de regeneració democràtica, el líder del PSOE es va decantar pel "desbloqueig de 

llistes electorals, la celebració de primàries, la limitació de mandats i la reducció del nombre 

d'aforats".  
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PEDRO SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DEL PSOE Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
18 de diciembre de 2015 

 
El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló al “voto útil” como 

vía para evitar “cuatro años más de Mariano Rajoy”. A las puertas de cerrar la campaña 

electoral, el líder socialista centró buena parte de su intervención en Barcelona Tribuna en 

subrayar que “sólo habrá cambio en España si gana el partido socialista”.  

 

La deriva independentista de Catalunya fue uno de los grandes ejes sobre los que giró el 

discurso de Sánchez, quien insistió en destacar que la “única manera de solucionar la situación 

actual de bloqueo” pasa por el PSOE. “La solución es el federalismo”, remarcó el dirigente 

socialista, quien calificó de incomprensible la actitud de Mariano Rajoy, de quien dijo que 

“carece de estrategia y se ha limitado a verlas venir”. A su juicio, el inmovilismo de Rajoy ante 

el problema ha sido un “error de proporciones oceánicas” y el gran fallo de Artur Mas ha 

consistido en “no reconocer que perdieron el plebiscito”.  Por su parte, Sánchez aseguró que 

su compromiso pasa por “reconocer la singularidad de Catalunya en la Constitución”.  

 

Además de Catalunya, Sánchez enumeró los otros tres grandes pilares sobre los que el PSOE 

prevé actuar si gana las elecciones. El primero es el crecimiento económico y la generación de 

empleo; el segundo es la lucha para reducir las desigualdades y el mantenimiento del Estado 

del Bienestar; y el tercero pasa por la regeneración democrática y la lucha contra la 

corrupción.  

 

Respecto al crecimiento económico y la generación de empleo, el candidato socialista abogó, 

entre otras medidas, por el aumento de la productividad, el fomento de la formación 

profesional y el impulso de tres tipos de contrato: fijo, temporal y de formación. Asimismo, se 

mostró partidario de eliminar el ‘impuesto al sol’, defender las energías renovables y favorecer 

al colectivo de los trabajadores autónomos.  

 

En el capítulo de reducción de las desigualdades, Sánchez recordó que España es, tras Letonia, 

el país más desigual de la UE e instó a trabajar con más eficacia para combatir el fraude, 

además de apostar por impedir las amnistías fiscales, entre otras propuestas.  

 

En materia de regeneración democrática, el líder del PSOE se decantó por el “desbloqueo de 

listas electorales, la celebración de primarias, la limitación de mandatos y la reducción del 

número de aforados”. 

 


