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Us presentem l’informe de gestió d’aquest període, marcat pel canvi en les dinà-
miques polítiques del país amb la investidura de Pedro Sánchez com a president 
del govern i la posterior constitució d’un govern socialista a l’Estat. 

En matèria organitzativa del Partit, aquesta Àrea ha portat a terme les següents 
accions per desenvolupar el pla de treball durant l’any 2018. 

1. Inici dels treballs d’implantació territorial de cara a la presentació del major 
nombre de candidatures socialistes a les properes eleccions municipals. 

2. Modernització del sistema de pagament de les quotes endarrerides per part 
dels militants. 

3. Finalització de la regularització del cens dels militants  

4. Inici del treball per a la regularització del cens dels simpatitzants. 

5. Estudi sobre el procés d’agilització en l’afiliació al Partit. 

6. Organització de la campanya d’afiliació al Partit després de la 
moció de censura de Pedro Sánchez. 

7. Col·laboració amb l’Àrea de Política Municipal per encarar la 
propera campanya de 
les eleccions municipals. 

8. Realització de la 
campanya per a donar a 
conèixer el pacte pres-
supostari entre PSOE i 
PODEMOS. 

9. Coordinació de la 
presència en el territori 

del primer secretari. 

10. Reforma del reglament del Consell Nacional (presentat al Consell Nacional 
de novembre de 2018. 

11. Inici de l’estudi per adaptar les aportacions dels càrrecs públics del Partit. 

12. Desenvolupament de la transformació de les sectorials. 

13. Reorganització dels departaments de la seu central. 

14. Assistència i suport a l’estructura territorial i sectorial del Partit. 

Als gràfics i a la taula següents es pot veure l’evolució de la militància des de 
gener fins a octubre de 2018 i el resultat del procés de regularització del cens. 
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En aquest període de mandat s’han convocat tres sessions ordinàries del Consells 
Nacionals (3 de març, 14 de juliol i 24 de novembre). S’han comunicat a les dife-
rents federacions, després de cada sessió, l’assistència de la seva delegació i 
s’han anat donant de baixa els membres del Consell que no han assistit a les 
diferents sessions, tal com diu el reglament del Consell Nacional i els estatuts del 
Partit. 

En l’àmbit de Comunicació, la gestió realitzada durant l’any 2018 és: 

Amb els objectius de millorar un sistema d’informació que ajudi a prendre decisi-
ons, potenciar la seva repercussió, contribuir a ordenar un marc estratègic 
d’acció basat en una política fixada i impulsar la projecció mediàtica dels liderat-
ges del partit, s’han dut a terme les tasques que es relacionen a continuació:  

- Garantir una dinàmica de coordinació interna transversal amb la Secretaria 
d’Organització, l’Oficina Parlamentària i l’equip intern de Comunicació.  

- Nomenament d’Anna Sendra com a directora de Comunicació del Partit.  

- Unificació i coordinació de l’equip de comunicació, amb l’equip d’Edicions i de 
Xarxes.  

- Dinàmica de relació directa amb els responsables de Comunicació de les fede-
racions. 

- Coordinació amb les àrees de Política Municipal i Formació per impulsar estra-
tègies de   millores de competència dels quadres del partit en comunicació, li-
deratge i xarxes socials  

Les tasques anteriorment citades també han permès treballar per assegurar que 
s’entenguin les accions i objectius polítics, tant a nivell intern com extern. En 
aquest sentit, l’objectiu ha estat generar percepcions positives vers el projecte 
socialista. 

En l’objectiu d’anticipar-se i/o neutralitzar les crisis de reputació del projecte 
socialista provocades per l’oposició o derivades del context actual, s’han pres 
decisions estratègiques com ara la presència habitual en tots els espais mediàtics 
possibles. Un exemple d’aquestes decisions és la participació de diferents mem-
bres de l’Executiva en programes tant de les televisions catalanes com de les 
espanyoles.  

També hem volgut donar suport i formació sobre Comunicació i Xarxes als grups 
municipals, tenint en compte la diversitat territorial i les diferents casuístiques. 
En aquest àmbit s’han dut a terme algunes actuacions d’assessorament i forma-
ció en coordinació amb la Secretaria de Formació i la de Política Municipal. Al 
mateix temps, s’han dut a terme també contactes amb les secretaries territorials. 
En tot cas, en relació a aquest objectiu, queda un ampli marge de millora, especi-
alment pensant de cara a les eleccions municipals.    

En relació a l’objectiu de coordinar la política del partit en els mitjans de comuni-
cació públics, s’ha mantingut i impulsat la Comissió de Coordinació amb el Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya i el Consell d’Administració de la Corporació Cata-
lana de Radio Televisió. També s’ha treballat coordinadament amb el Grup Par-
lamentari del PSC per tal de fixar un posicionament respecte a la política dels 
mitjans comunicació públics i la Llei de l’audiovisual de Catalunya.  

En relació a l’objectiu de crear sentiment de pertinença (vinculació a 
l’organització a partir de la informació i el treball d’elements simbòlics de marca), 
s’ha elaborat un document d’identitat corporativa i s’han fet diferents accions de 
conscienciació a nivell de territori sobre la necessitat d’utilitzar una mateixa mar-
ca i uns mateixos criteris. Coincidint amb el 40è aniversari del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya, hem recomanat la revisió del Manual d’Identitat Corporativa 
del PSC.   

Amb l’objectiu de col·laborar en la preparació de les campanyes electorals, s’ha 
participat de forma activa en la campanya de les Eleccions al Parlament de Cata-
lunya de desembre del 2017. També s’ha iniciat el procés de preparació de les 
properes eleccions municipals.  
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Finalment, amb l’objectiu de millorar la comunicació interna i generació de con-
tinguts, hem mantingut el compromís de mantenir la publicació de l’Endavant! en 
format paper amb una periodicitat de 3 exemplars cada any (amb l’excepció del 
número previst per la tardor del 2017 suspès per la seva coincidència amb la 
convocatòria de les eleccions catalanes 21 de desembre). S’ha ratificat el seu 
director, Eduard Rivas, i s’han editat els números en la mesura de les possibilitats 
econòmiques de l’organització. Fins i tot s’ha assegurat la distribució directa a la 
militància a través d’un mailing, si bé també s’han mantingut obertes les opcions 
de publicació digital. Així mateix s’ha proposat a les federacions que la capçalera 
es pugui utilitzar com element de marca a nivell local (per exemple, Endavant 
Figueres). 

Xarxes Socials 

Amb l’objectiu de planificar i desenvolupar la nostra presència a les xarxes, hem 
continuat treballant en el pla estratègic amb la finalitat d’incrementar seguidors, 
influència i interacció amb la militància, amb els simpatitzants i amb la ciutadania 
en general. 

Hem desenvolupat una estratègia específica per preparar i abordar el proper cicle 
electoral, especialment amb el Grup Socialista al Parlament, l’equip de 
l’eurodiputat Javi López, els equips de comunicació dels ministeris liderats pel 
PSC i, amb tots els equips de campanya municipals que ens ho han requerit. 

Hem assumit un canvi en els recursos humans destinats a la comunicació en xarxa 
dirigida a la creació de més contingut multimèdia i audiovisual que s’ha vist re-
flectit en un nou contingut setmanal com l’infoPSC, o peces específiques de pro-
moció dels posicionaments del Grup Parlamentari Socialista amb el format “En 
Profunditat”, així com també continguts de promoció de les nostres activitats 
com el “dissabte roig”. 

Continuem creixent amb normalitat a totes les xarxes socials en seguidors, visua-
litzacions i interaccions. Així doncs, podem afirmar que hem passat de ser el setè 
partit a les diferents xarxes socials (tenint en compte el número de seguidors i 
interaccions), a posicionar-nos en quarta posició només per darrera de ERC, CUP i 

PDeCAT, en ordre. Cal destacar, que són els tres únics partits que no tenen orga-
nització a nivell estatal, així com sí la tenim nosaltres amb el PSOE, Ciutadans, el 
Partit Popular o Podem. En aquests casos, és difícil esbrinar quina és la influència 
i la interacció que es fa des de Catalunya sobre els perfils dels partits i líders a 
nivell de tota Espanya. 

S’ha fet una campanya d’afiliació online a propòsit de l’arribada de Pedro Sánchez 
a la Presidència del Govern amb una durada d’una setmana, 1.700 interaccions 
positives i un total de 25 peticions d’alta. En total, des dels canvis produïts a la 
pàgina web per a donar-se d’alta al Partit, hem rebut més de 300 peticions d’alta. 

Enguany, també hem patit atacs a xarxes que han tingut com a objectiu el perfil 
del primer secretari. Es van fer les gestions oportunes amb Mossos d’Esquadra i 
Twitter España que van, finalment, poder recuperar el perfil atacat. També hem 
gestionat el canvi de la identitat digital de la ministra Meritxell Batet. Aquestes 
gestions han estat possibles gràcies a la relació estable que mantenim amb les 
direccions generals de Twitter i Facebook. 

Vull agrair la participació i implicació de la militància que cada dia ens ajuda a 
difondre els missatges socialistes a la xarxa, a la Secretaria d’Organització pels 
esforços que ha fet per dotar de recursos humans suficients l’equip de xarxes i, 
finalment, a l’equip de xarxes, premsa i disseny,  que vetlla pel bon funcionament 
de la comunicació digital del PSC. 

Eleccions Municipals 2019 

En coordinació amb la resta d’àrees implicades, la secretaria d’Organització i la de 
Política Municipal, s’han iniciat les tasques relatives a l’assessorament i acompa-
nyament en matèria de comunicació i xarxes als equips de precampanya i candi-
datures definides de cara a les eleccions municipals de 2019. 

Assistència a actes 

S’han celebrat reunions territorials amb les executives de les federacions del PSC 
del Maresme i Girona.  
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Hem format part del Comitè del 40è aniversari del PSC i dels grups de treball per 
planificar les Eleccions Municipals 2019. 

Hem tingut presència a diferents actes públics relacionats amb els mitjans de 
comunicació catalans (Premi Ondas, la Gala del Diari Ara, Catalunya Ràdio, etc…). 

La Secretaria de Formació, també integrant d’aquest Àrea, ha realitzat les se-
güents tasques durant l’any 2018. 

La formació és un dels instruments estratègics dels que disposa el PSC per adap-
tar-nos al canvi d'època que estem vivint i tornar a ser el partit de referència de 
l'esquerra no independentista al nostre país. I des d'aquesta premissa hem treba-
llat des de l'Àrea d'Organització i la Secretaria de Formació amb l'objectiu que 
cadascuna de les persones que conformen la família socialista disposi d'una ofer-
ta formativa a mida en funció de les seves necessitats, però també per a què 
cadascú dels i les militants esdevingui un agent formatiu transformatiu i actiu a 
partir dels seus coneixements i de les seves capacitats.  

Es tracta d'adaptar a l'àmbit formatiu a la màxima marxista de “cadascú segons la 
seva capacitat, a cadascú segons les seves necessitats”, entenent que cadascuna 
de les persones que conforma el partit té expertise per formar un altre i a l'in-
revés; i per tant, posant en valor el coneixement de totes i cadascuna de les 
persones que conformen el PSC, des del militant de base fins al primer secretari.  

Partint d'aquesta premissa, i amb l'objectiu de crear una xarxa de persones for-
madores de l'organització, disposades a treballar tant a nivell central, i dinamit-
zar la nova seu de Pallars, com a nivell territorial, des de la Secretaria de Forma-
ció s'ha impulsat aquest any 2018 un nou eix de treball, la formació per a perso-
nes formadores, que va ser presentat el passat 10 de març, de la mà del primer 
secretari, Miquel Iceta, i del catedràtic de Filosofia i diputat socialista al Congrés 
dels Diputats, Manuel Cruz. L'acte va comptar amb més de 80 persones, i va ser-
vir com a punta de llança d'aquesta nova línia de treball, que s'ha unit a les altres 
tres que ja estructuraven l'oferta formativa del PSC. Els indicadors quantitatius de 
la formació continuada oferida per l'Organització als i les militants del partit són 
els següents: 

1.  Formació Municipalista i Escola Xavier Soto 
• 45 cursos 
• 13 persones/curs 

2.  Formació universitària 

 2.1. Postgrau Comunicació i Lideratge (UAB) 
• 2017-2018: 29 alumnes - 15 beques 
• 2018-2019: 30 alumnes -13 beques 

 2.2. Postgrau Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials 
(UB)    

• 2017-2018: 9 alumnes - 9 beques 
• 2018-2019: 9 alumnes - 9 beques 

3.  Formació per a persones formadores 
• 5 cursos 
• 50 persones/curs 

A més, com cada any, des de la 
Secretaria de Formació s'ha 
organitzat l'Escola d'Estiu del 
PSC (15 i 16 de juny), que va 
esdevenir el punt de partida 
formatiu per començar a prepa-
rar les municipals de 2019. Per 
aquest motiu, aquesta acció 
formativa, organitzada conjun-
tament amb la Secretaria de 
Política Municipal, va tenir un 

caràcter clarament electoral i municipalista, posant l'accent en les polítiques de 
proximitat que els municipis socialistes apliquem als nostres territoris, alhora que 
treballàvem aspectes més acadèmics, teòrics i organitzatius. Hi van assistir més 
de 250 persones. Com a tret diferenciador, destacar que va ser la primera acció 
formativa del PSC que es va retransmetre en obert. La inauguració va ser a càrrec 
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del primer secretari, Miquel Iceta, i la cloenda del secretari d'Organització del 
PSOE i ministre de Foment, José Luís Ábalos.  

Amb la mirada focalitzada en 2019, també hem programat dues noves iniciati-
ves i ho hem fet intentant donar resposta, un cop més, a la globalitat de l'orga-
nització:  

1. Dimecres formatius: pastilles 
formatives de 3 hores de dura-
da que s'imparteixen a Pallars i 
que està adreçada a tots els i 
les militants. Es retransmet per 
Facebook live i a nivell presen-
cial la mitjana d'assistència és 
de 45 persones. 

2. Formació específica per a responsables de campanya, organitzada conjunta-
ment amb la Secretaria de Política Municipal, i que s'estructura en tres eixos: 

 - Elaboració estratègia electoral 
 - Comunicació 
 - Organització de campanya electoral 

Per finalitzar, destacar també que des de la Secretaria de Formació s'ha visitat el 
territori per realitzar reunions amb els secretaris i secretàries de Formació de les 
agrupacions i federacions com les del Baix Llobregat o el Vallès Oriental; i s'ha 
participat de manera activa en la inauguració d'ambdós postgraus, així com en 
les escoles formatives que han organitzat les diferents federacions (Maresme i 
Baix Llobregat), i també en la que, com cada estiu, organitzen els i les companyes 
de les JSC.  

D’acord amb el Pla de Treball aprovat, la Secretaria d’Estudis i Programes ha 
desenvolupat les següents activitats: 
1. Planificació i impuls d’un debat al conjunt del PSC sobre la Renda Bàsica Uni-

versal, amb diverses fases: 
a. Fase documental. 

b. Trobades amb experts (febrer – maig 2018) 
i. Daniel Raventós (UB) 

ii. Guillem López Casasnovas (UPF) 
iii. José Antonio Noguera (UAB) 

c. Jornada participativa oberta a tots els militants i simpatitzants (30 de 
juny de 2018) 

d. Elaboració del document estat de la qüestió: “La renda Bàsica Universal 
a debat” (setembre 2018) 

e. Debats a agrupacions i federacions (novembre i desembre 2018) 
f. Conferència Nacional sobre la Renda Bàsica Universal (gener 2019) 

 
2. Suport a l’organització de la segona edició (setembre 2018 – juny 2019) del 

postgrau “Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous riscos socials” de la 
Universitat de Barcelona i la Fundació Rafael Campalans,  en col·laboració 
amb l’Escola de Formació Xavier Soto. 

 
3. Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 

a. Participació a la Junta Directiva de la UPEC:  vuit  reunions en aquest 
període.  

b. Participació a l’organització del primer seminari “Pi i Margall” i de les 
jornades anuals (aquest 2018 sota el títol “El futur del treball: utopia o 
distòpia?”) 

 
4.  Inici dels treballs per l’elaboració del programa marc  per a les eleccions mu-

nicipals sota la coordinació de la Secretaria de Política Municipal. 
 
5. Altres 

a. Reunions de l’equip de la Secretaria d’Estudis i Programes: tres  reunions 
b. Participació a la taula rodona “La immersió lingüística, un model d’èxit 

per a la normalització del català” organitzada per Federalistes 
d’Esquerres ( 27 d’abril de 2018) 

c. Participació a la taula rodona “Dinámicas de cooperación frente a lógicas 
de confrontación” de  l’Escola Internacional d’Estiu de Barcelona, orga-
nitzada per Societat Civil Catalana  (15 de juliol de 2018) 
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El municipalisme socialista, garant de la cohesió social i l’equilibri territorial 

En aquest darrer període les iniciatives i accions de la Secretaria de Política Muni-
cipal han estat centrades en primer lloc, en les propostes polítiques per fer front 
a les creixents desigualtats socials que directament afecten la ciutadania i on els 
ajuntaments –en molts casos per desistiment de funcions del Govern de la Gene-
ralitat- han d’actuar per mantenir els serveis essencials. 

Aquesta ofensiva social al món local ha anat acompanyada d’un paquet de dife-
rents mocions que els GMS han presentat als seus respectius plens 
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/mocions-psc-ofensiva-social: 

- Per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables 

- Per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol   

- Contra la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere 

-  Defensa del model d'escola catalana, com a eina de cohesió i de promoció 
social 

- Per l’assoliment d’un salari mínim de referència de 1.000€ pels treballadors i 
les treballadores contractats per l’ajuntament 

- De suport a la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania 

- Sobre la Xarxa d’Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil 

- Per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran 

- Per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució 
i reducció de les desigualtats 

- Sobre la universalització dels serveis sanitaris i la lluita contra les llistes 
d’espera 

En segon terme, hem elaborat un seguit de posicionaments, argumentaris i moci-
ons per al món local en relació al procés independentista, donat que les diferents 
formacions polítiques que viuen d’alimentar-lo han obligat que l’agenda munici-
pal dels Plens s’hagi hagut de posicionar sobre aquest assumpte: 

- Vademècum d’arguments en relació al Procés independentista 

- A favor del diàleg polític dins el marc legal de l’Estatut i la Constitució 

- Davant l’ús de símbols aliens als oficials en espais de la via pública i edificis 
públics per a preservar la seva neutralitat 

- Davant la moció de Cs de condemna de tota la violència i per la convivència i el 
respecte entre tota la ciutadania 

- En defensa de la llibertat d’expressió 

-  A favor del diàleg i la reconciliació 

- A favor del respecte a les decisions judicials i sobre l’apropament dels presos 

- Davant la polèmica de l’IES El Palau de Sant Andreu de la Barca 

- Davant detencions a dos membres integrants dels comitès de defensa de la 
república (CDR) 

http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/mocions-psc-ofensiva-social
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La força avui del municipalisme socialista català  

Actualment, dels 7,5 milions de ciutadans i ciutadanes residents a Catalunya, més 
de 3 milions (exactament 3.050.675) tenen governants socialistes, més del 40% 
del total de la població. 

De fet, amb el pacte de govern a la capital de Catalunya (abans que l’alcaldessa el 
decidís trencar mesos enrere) més de 4,7 milions de catalans i catalanes tenien 
governs socialistes, un 64% del total de la població. 

Avui, les 120 alcaldies socialistes, i els 52 governs locals amb presència dels socia-
listes, fan un total de 172 ajuntaments governats pel PSC, amb més de 1.200 
regidors i regidores que treballen dia a dia per atendre i resoldre els problemes 
dels seus veïns i les seves veïnes i millorar les seves condicions  de vida. 

I, la nostra transversalitat pactista a nivell municipal, segueix sent –com sempre 
ho ha estat- la més important del país, molt per sobre de la resta de forces políti-
ques, amb un 34,2% de pactes de govern en ajuntaments catalans. 
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Algunes accions destacades de la nostra acció municipalista 

L’agenda social és prioritària per als nostres governs locals, però també ho és per 
als nostres grups a l’oposició. És aquesta una de les nostres principals demandes 
al Govern de la Generalitat: que compleixi els compromisos adquirits amb el món 
local. Respecta al nou Govern d’Espanya, volem obrir una nova etapa de 
col·laboració, d’entesa i transformació que posi de relleu les polítiques de proxi-
mitat i supleixi allò que la Generalitat no fa. Hem portat a terme, entre d’altres, 
algunes d’aquestes mesures:  

• Presentació d‘una moció en defensa del 
model d'escola catalana com a eina de cohe-
sió i promoció social.  (26 febrer) 
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/collboni  

 

 

• Trobada amb regidors i regidores 
d’Habitatge sobre grans tenedors i possibles 
mesures per preservar habitatge públic en 
promocions privades.  (14 febrer) 

 

 

 • Dues sessions de treball amb regidors i 
regidores de Cultura i la Secretaria de Cultura 
per compartir experiències sobre models de 
gestió cultural local (7 abril) ¡ sobre polítiques 
locals de patrimoni cultural (13 juny) 
http://cultura.socialistes.cat/ca/noticia/ensen
yaments-artistics-superiors-psc-i-psoe-parlen-

amb-el-sector  

 • Reunió amb alcaldes i alcaldesses socialis-
tes i amb la Secretaria d’Habitatge per recla-
mar un pla de lluita contra el fenomen de l'o-
cupació d’habitatges, on es va presentar una 
PR al Parlament i una moció municipal pels 
GMS (14 juny) 
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/psc-
units-reclama-un-pla-de-lluita-contra-el-
fenomen-de-l-ocupacio-d-habitatges  

•  Amb motiu de l’emergència d’acollida de 
refugiats de l’Aquarius, els alcaldes i alcaldes-
ses socialistes van mostrar la seva voluntat de 
ser partícips i aliats a la nova política 
d’acollida de refugiats del nou Govern socia-
lista. Recalcant que des dels ajuntaments 
socialistes fa anys que treballem amb políti-
ques d’acollida i integració de ciutadans nou-
vinguts. (14 juny) 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/alcaldes-i-alcaldesses-del-psc-s-ofereixen-
per-acollir-refugiats-de-l-aquarius  

• Amb motiu de l’inici del curs escolar, es va 
denunciar els passos enrere fets en l'educació 
inclusiva i la manca d'esforç del Govern respec-
te a l'infrafinançament de l'educació pública i 
en particular les escoles bressols municipals. 
(14 setembre)  

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-curs-
escolar-comenca-pitjor-que-el-passat  

•  Jornada sobre educació al món local amb 
la Secretaria d’Educació, on es va defensar que 
en el model d’escola catalana, els municipis 
socialistes han jugat i hi juguen un paper fo-
namental. (29 setembre).  
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-
mantenir-viu-el-que-es-l-adn-del-nostre-
projecte-l-educacio  

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/collboni
http://cultura.socialistes.cat/ca/noticia/ensenyaments-artistics-superiors-psc-i-psoe-parlen-amb-el-sector
http://cultura.socialistes.cat/ca/noticia/ensenyaments-artistics-superiors-psc-i-psoe-parlen-amb-el-sector
http://cultura.socialistes.cat/ca/noticia/ensenyaments-artistics-superiors-psc-i-psoe-parlen-amb-el-sector
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/psc-units-reclama-un-pla-de-lluita-contra-el-fenomen-de-l-ocupacio-d-habitatges
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/psc-units-reclama-un-pla-de-lluita-contra-el-fenomen-de-l-ocupacio-d-habitatges
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/psc-units-reclama-un-pla-de-lluita-contra-el-fenomen-de-l-ocupacio-d-habitatges
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/alcaldes-i-alcaldesses-del-psc-s-ofereixen-per-acollir-refugiats-de-l-aquarius
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/alcaldes-i-alcaldesses-del-psc-s-ofereixen-per-acollir-refugiats-de-l-aquarius
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-curs-escolar-comenca-pitjor-que-el-passat
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-curs-escolar-comenca-pitjor-que-el-passat
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-mantenir-viu-el-que-es-l-adn-del-nostre-projecte-l-educacio
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-mantenir-viu-el-que-es-l-adn-del-nostre-projecte-l-educacio
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/hem-de-mantenir-viu-el-que-es-l-adn-del-nostre-projecte-l-educacio
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Altres activitats i accions on ha participat la Secretaria: 

• Reunió, juntament amb la Secretaria d’Educació,  amb la Fundació Jaume 
Bofill “Educació 360 graus”  

• Elaboració del decàleg de bones pràctiques per la protecció, defensa i benes-
tar dels animals amb el Grup de treball per la defensa animal del partit: des 
dels ajuntaments, responsabilitat i compromís  

• Col·laborant amb la Secretaria de Cultura, seguiment dels nous Estatuts del 
Consorci de Normalització Lingüística  

• Roda de premsa sobre xarxa garantia juvenil amb regidors i regidores de 
joventut  

• Reunió amb ajuntaments socialistes afectats per la reforma de l’A-2 i elabora-
ció del dossier  d’inversions i obres pendents municipals amb els Ministeris 
del nou Govern socialista 

• Reunions per recollir mesures del món local socialista per fer front a la pobre-
sa energètica davant l’abús de les empreses elèctriques i la inacció del Govern 
de la Generalitat  

Liderant la defensa de les escoles bressol municipals  

Enguany cal destacar les accions i recursos dedicats a reivindicar al Govern de la 
Generalitat allò que pertoca als ajuntaments, com per exemple els compromisos 
envers la etapa educativa 0-3. 

I així ha estat d’ençà la sentència del TSJC del passat mes de gener per demanar 
que el Departament d’Ensenyament abonés el deute pendent amb els ajunta-
ments pel finançament de les escoles bressol municipals: 
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/collboni-escoles-bressol-que-les-families-
catalanes-no-hagin-de-pagar-allo-que-la-generalitat-va-decidir-deixar-de-pagar  

Des d’aleshores, en col·laboració amb la Secretaria d’Educació, hem llançat una 
iniciativa municipal per assolir el més aviat possible el compliment de la mateixa 
sentència i també oferint als GMS la possibilitat que els seus ajuntaments inici-
essin una nova demanda al Departament pel deute no contemplat en aquesta 
primera sentència.  

Les accions anaven acompanyades d’una moció municipal per exigir directament 
a la Generalitat el compliment dels seus compromisos envers l’educació pública i 
universal dels 0 a 3 anys. Una moció que han aprovat fins ara a 75 municipis. 

 Vàrem organitzar també una reunió 
per informar a tots els nostres alcal-
des i alcaldesses i regidors/res 
d’Educació (29 gener) els detalls de la 
sentència i informar-los que posàvem 
a la seva disposició un gabinet jurídic 
per poder preparar nous recursos 
davant la Justícia. 

La nostra agenda municipalista al territori 

Hem reforçat la presència i suport als nostres alcaldes i alcaldesses, i candidats i 
candidates amb l’objectiu de compartir el treball que des dels municipis socialis-
tes fem, amb l’objectiu d’anar preparant la propera campanya electoral.   

Algunes de les principals activitats al territori realitzades són: 

Participar a l’Assemblea oberta de la Federa-
ció del Maresme al Masnou per endegar el 
compte enrere cap a les eleccions munici-
pals. (12 maig) 

 

http://www.socialistes.cat/ca/noticia/collboni-escoles-bressol-que-les-families-catalanes-no-hagin-de-pagar-allo-que-la-generalitat-va-decidir-deixar-de-pagar
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/collboni-escoles-bressol-que-les-families-catalanes-no-hagin-de-pagar-allo-que-la-generalitat-va-decidir-deixar-de-pagar
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A Granollers es va fer una reunió amb els 
nostres representants de la Federació del 
Vallès Oriental. (3 setembre) 

 

 

 

 A Reus recolzant el nostre candidat durant la 
seva presentació. ( 14 setembre) 

 

 

 

 

I les darreres trobades fins ara a les nostre agrupacions han estat amb la Federa-
ció del Vallès Oest a Rubí i Terrassa per, entre altres, reivindicar la governança 
local en compartir recursos, serveis, i sinèrgies com és el cas de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona. (9 octubre) 

 

Preparant el camí cap a les eleccions municipals 2019 

Estem a pocs mesos de les properes eleccions municipals. Poc a poc anem perfi-
lant els eixos principals sobre allò que centrarà la campanya municipal, i ja fa 
temps que anem treballant la formació i estratègia electoral, i també els treballs 
inicials per a l’elaboració del Manifest electoral que serà aprovat en una Con-
venció Municipalista el primer trimestre del 2019. 

Una de les primeres 
accions que estem duent 
a terme és definir i con-
cretar l’oferta formativa 
específicament electo-
ral. Des de fa pocs dies 
ja està en mans de les 
federacions i agrupaci-
ons un catàleg formatiu 
de vuit mòduls, adreçats 
a candidats i candidats, 
coordinadors i coordina-
dores de campanya, i 

responsables de comu-
nicació, community 
managers, de mobilitza-
ció electoral, d'estratè-
gia... Una formació amb 
l'objectiu de posar en 
marxa un procés electo-
ral que serà clau per al 
futur del país i del Partit. 
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Inicialment, i conjunta-
ment amb les Secretaries 
de Comunicació, Forma-
ció i Xarxes, vam realitzar 
una primera jornada de 
formació de formadors, 
titulada “Eleccions Mu-
nicipals en Xarxa”. Vam 
treballar eines, tendènci-
es i política a les xarxes 
socials (8 juny). 

Posteriorment, la tradicional esco-
la d’estiu del partit va estar dedi-
cada enguany als municipis socia-
listes i a les seves bones pràcti-
ques. (16 juny).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es va realitzar un Consell d’Alcaldes i Alcaldesses (15 setembre) on es va aprovar 
el  document base per elaborar en els propers mesos el Manifest Socialista “Po-
bles i Ciutats per viure, per treballar, per gaudir i per avançar”. 
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Treballant amb i pels GMS de tot el territori  

Des de la Secretaria hem treballat coordinadament amb els nostres diputats i 
diputades a les Corts Generals, al Parlament i a les Diputacions provincials, en 
tots aquells posicionaments polítics que ens han anat demanant els nostres 
Grups Municipals. Hem respost dubtes, hem orientat el vot, i hem treballat 
iniciatives pròpies amb l'objectiu de marcar l'agenda política local.  

En el treball coordinat amb Grups municipals i el Grup Parlamentari Socialista-
Units, volem destacar l'aprovació d'una resolució sobre la capitalitat de Barcelo-
na, la singularitat de l'Aran, i altres mesures específiques per al món local.  

Com es comentava abans, i degut a la dinàmica de debatre al ple múltiples qües-
tions que no són de competència local, hem hagut de treballar més de 100 ar-
gumentaris específics a demanda dels nostres Grups Municipals.  

 

 

 

Hem seguit desenvolupat activitat a les xarxes socials, amb l’Espai web PSC-
Municipal http://municipal.socialistes.cat/  i el nostre perfil a Twitter 
@PSCpolmunicip. També hem elaborat Infografies, i hem iniciat la publicació de 
nous butlletins monogràfics sobre polítiques i bones pràctiques del món local. Els 
primers han estat dedicats a les escoles bressol: 
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/escoles-bressol-intervencio-clau-per-a-
l-equitat-i-la-cohesio-social-per-als-nostres-municipis i a les polítiques d’igualtat:  
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/ens-volem-vives-i-lliures  

Hem continuat la realització d’articles, publicacions, o referències als mitjans de 
comunicació (paper o digital), com l’article mensual per a la revista de l’ACM, o 
l’elaboració de reculls de premsa específics sobre les rodes de premsa de la Se-
cretaria. 

 

 

Secretaria de Política Municipal 
Barcelona,  15 octubre 2018 

http://municipal.socialistes.cat/
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/escoles-bressol-intervencio-clau-per-a-l-equitat-i-la-cohesio-social-per-als-nostres-municipis
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/escoles-bressol-intervencio-clau-per-a-l-equitat-i-la-cohesio-social-per-als-nostres-municipis
http://municipal.socialistes.cat/ca/noticia/ens-volem-vives-i-lliures
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Els primers mesos de 2018, dels quals rendim gestió en aquest informe, han estat 
marcats pels resultats obtinguts en les eleccions al Parlament de Catalunya de 
desembre de 2017 i la formació del Govern socialista a Espanya, en un entorn on 
les desigualtats es mantenen en un escenari de creixement macroeconòmic i  una 
situació de manteniment de la inestabilitat política a Catalunya, tot i la formació 
de Govern per part de la majoria parlamentària independentista. 

Aquest escenari, en un context a més de creixent polarització i divisió de la socie-
tat catalana, ens ha obligat a analitzar la situació per poder orientar adequada-
ment l’acció política del nostre Partit. Reafirmant-nos en les solucions acordades i 
el federalisme, creiem imprescindible rellançar el nostre projecte polític i incre-
mentar la relació amb la ciutadania..  

Des de l’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social de la Comissió Executi-
va del Partit hem continuat duent a terme accions polítiques d’acord amb els 
eixos del nostre pla de treball: les polítiques socials, el desenvolupament econò-
mic, la sostenibilitat ambiental i el federalisme i el bon govern institucional, com 
a dimensions que vertebren la nostra actuació política. Per construir aquesta 
alternativa de govern que representem els i les socialistes, volem oferir respostes 
per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes i garantir la seva 
autonomia personal; oferir un model de desenvolupament sostenible socialment, 
econòmicament i mediambientalment; fer unes institucions democràtiques, que 
comptin amb la complicitat de la ciutadania i el teixit social i econòmic del país; i 
resoldre elements d’autogovern i la reforma federal de la Constitució. 

Treballem per ser útils i forts per a la societat i aquesta és la finalitat última de la 
nostra acció política que recollim en aquest informe de gestió.  

OBJECTIUS I ACTUACIONS  

L’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social la conformen tretze secretaries 
i tretze comissions sectorials. El nostre Pla de Treball per aquest mandat inclou 
els següents objectius i les següents actuacions, compartides per totes les secre-
taries, que hem continuat treballant aquest 2018.  

Intensificar el treball transversal entre les àrees i les secretaries de l’Executiva, 
les comissions sectorials i els responsables de l’Executiva, en el marc d’una acció 
estratègica de corresponsabilitat en defensa del projecte socialista. Per entomar 
el nou curs polític i traçar el futur de la nostra acció política, vam encetar l’any 
celebrant una reunió conjunta amb l’Àrea d’Igualtat, en què van participar les 
secretaries i sectorials d’ambdues àrees. 

De la reunió va sorgir un document d’anàlisi i de propostes de treball a tres ni-
vells: organització del Partit, secretaries de l’Executiva i comissions sectorials, per 
recuperar la presència i el lideratge del PSC a les entitats i associacions de cada 
àmbit, millorar i consolidar la nostra relació amb col·lectius i persones expertes i 
influents, motivar la nostra militància, implicar el territori en la nostra acció de 
Partit i plantejar estratègies d’activisme sectorial.  

 D’altra banda, en l’horitzó de les eleccions municipals que se celebraran el 2019, 
hem incrementat especialment el treball transversal amb la secretaria de Política 
Municipal, ja sigui en la coorganització d’actes (Xerrada sobre la sentència del 
TSJC en relació al finançament de les escoles bressol del 29 de gener, la Jornada 
de debat sobre les polítiques culturals municipals del 7 d’abril i la Jornada sobre 

19/2 - Reunió de l’Àrea Socioeconòmica i l’Àrea d’Igualtat 
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les polítiques educatives al món local del 29 de setembre); la redacció de mocions 
municipals (comptadors telegestionables, activitats gratuïtes als casals de la gent 
gran, renda garantida de ciutadania, universalització dels serveis sanitaris, escoles 
bressol, reforma laboral, garantia juvenil, persones treballadores de la llar, presó 
permanent revisable, preu de l’aigua, cambreres de pis i pacte social tercer sec-
tor, etc.) i el seguiment de temes que incideixen directament en la gestió dels 
ajuntaments (contenciosos sobre el finançament de les escoles bressol).  

 També hem treballat transversalment amb secretaries d’altres àrees en relació al 
mercat de treball (Treball i Gent Gran), la igualtat salarial (Treball i Polítiques de 
les Dones), el 40è aniversari del PSC (Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria, 
Cultura i Societat i Organització), les ocupaci-
ons il·legals (Justícia i Habitatge), col·lectius 
d’afectats  i serveis socials (Política Social i 
Àrea d’Igualtat), la xarxa d’activistes socialis-
tes (Sindicalisme, Moviments Socials i Memò-
ria i Àrea d’Igualtat) i els menors estrangers 
no acompanyats (Social, Seguretat i Ciutada-
nia); entre les secretaries de l’Àrea Socioeco-
nòmica pel que fa a la política lingüística (Cul-
tura i Educació), la Renda Garantida de Ciuta-
dania (Treball i Política Social) i l’1 de Maig 
(Treball i Sindicalisme, Moviments Socials i 
Memòria); i amb la Fundació Rafael Campa-
lans en l’organització i/o participació en seminaris (“Compromisos mundials en 
Canvi Climàtic” del 16 de març i “Digitalització i futur del món del treball” del 25 
de maig, entre d’altres) i en l’edició de publicacions (Informe Social de la Funda-
ció, Gegants del PSC i actualment treballant en el llibre-àlbum del 40è aniversari 
del PSC).  

Més enllà de la responsabilitat de coordinació de l’Àrea, la secretària de l’Àrea té 
com a objectius elaborar propostes i interlocutar amb referents sectorials. En 
aquest sentit, un altre dels instruments essencials en què hem treballat aquest 
2018 ha estat la constitució de grups de treball de caràcter assessor per analitzar 

problemes i trobar solucions des d’una visió progressista. Aquests grups, formats 
per militants del Partit i també per professionals experts propers a nosaltres, 
tenen com a propòsits la reflexió, el debat i el disseny de propostes, l’elaboració 
de documents i la generació de xarxes de contacte en diversos àmbits. A iniciativa 
de l’Àrea Socioeconòmica hem constituït el grup d’Integritat, Ètica i Bon Govern i 
el grup sobre el Futur del Treball, en coordinació amb la Fundació Rafael Campa-
lans. A més, encapçalat per la secretaria d’Economia, Emprenedoria i Economia 
Col·laborativa hem creat el Consell Econòmic del PSC i, per al darrer trimestre de 
2018, des de la secretaria de Política Social es preveu la creació del Consell Asses-
sor de l’Agenda Social.  

 Paral·lelament, la consolidació 
d’espais de debat intern per elaborar 
el nostre posicionament en qüestions 
de rellevància per al país, no només es 
dona en l’àmbit de les sectorials del 
Partit sinó també a partir de 
l’organització de jornades de debat i 
reflexió al voltant de temes d’especial 
interès, ja sigui perquè se situen en 
l’agenda d’actualitat política o bé per-
què tenen una especial afectació en la 
vida dels ciutadans i les ciutadanes.  

En aquest sentit, les secretaries de 
l’Àrea han organitzat actes i jornades al voltant de temes com la llengua, la pro-
pietat intel·lectual i el patrimoni cultural (Cultura); noves oportunitats i treball 
digne (Treball) i la presó permanent revisable (Justícia).  

Junt amb aquest imprescindible debat intern, hi ha també un “espai extern pro-
per” que no només enriqueix el nostre projecte i la nostra acció política, sinó que 
és essencial per aglutinar-hi i encabir-hi idees, propostes i reflexions diverses, en 
el marc dels principis i els valors que defensem com a socialistes.  



INFORME DE GESTIÓ 2018  
ÀREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL, ECONÒMICA I SOCIAL 

 

 

13 
 

Durant la precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017 es va 
presentar la Plataforma d’Amics i Amigues d’Iceta, formada inicialment per més 
de dues-centes personalitats procedents del món de la política, la cultura i la 
societat civil catalana, que també van signar el manifest Ara, Iceta!, de suport al 
nostre candidat. Celebrades les eleccions, l’objectiu del grup promotor d’aquesta 
iniciativa, en el qual hi ha la secretària de l’Àrea i el secretari de Cultura i Societat, 
és mantenir el contacte permanent amb els i les signants del manifest i ampliar 
aquesta xarxa de suport al primer secretari més enllà del context electoral.  

 Actualment, aquesta xarxa 
està formada per més de 
700 persones, algunes de les 
quals són afiliades del PSC i 
d’altres no, d’arrels diverses. 
Aquest 2018, hem realitzat 
dues trobades en les quals 
els hem mostrat les ins-
tal·lacions de la nova seu del 
Partit, el Casal Socialista Joan Reventós, i els hem ofert un espai per conversar i 
debatre sobre el moment polític i social actual amb el primer secretari del Partit, 
Miquel Iceta. La nostra previsió per als pròxims mesos és ampliar aquesta xarxa, 
establir contactes personalitzats i enviar informació rellevant del nostre primer 
secretari (discursos, intervencions, agenda, etc.).  

Millorar la coordinació política amb l’estructura territorial del PSC. La presència 
de l’Àrea al territori ha estat diversa a partir de l’organització i/o participació en 
actes i jornades, així com la celebració de reunions de treball amb els i les res-
ponsables de Federació, càrrecs públics, càrrecs orgànics i militants del Partit, 
amb l’objectiu de desplaçar l’acció de les secretaries, incorporar la visió real del 
territori a la nostra acció política, explicar les nostres propostes i traslladar les 
demandes territorials allà on correspongui. A més, en algunes d’aquestes reuni-
ons també s’ha comptat amb la participació de representants de col·lectius, enti-
tats i associacions de cada àmbit.  

 Al mateix temps, si bé 
el 2017 vam  coordinar 
aquesta acció territo-
rial des de l’Àrea (Di-
vendres al territori), 
enguany ho hem tras-
lladat a l’àmbit del 
grup parlamentari, 
reforçant així l’activitat 
territorial dels diputats 
i les diputades socialis-
tes adscrites.  

Establir una relació estable amb entitats, associacions, col·lectius i persones de 
referència i expertes, amb l’objectiu que el PSC sigui visualitzat com un interlocu-
tor de referència en els àmbits polític, econòmic i social. Per consolidar aquesta 
xarxa de relacions externes del Partit, hem iniciat la confecció de bases de dades 
de caràcter extern de les secretaries i sectorials de l’Àrea, d’acord amb el RGPD 
(Reglament General de Protecció de Dades) vigent i l’Àrea d’Organització del 
Partit. Aquestes bases de dades ens permeten tenir una agenda d’interlocutors, 
garantint una comunicació directa, fluida i contínua, per donar a conèixer el nos-
tre projecte, quina és la nostra acció política i quines són les accions que duem a 
terme. 

Paral·lelament, les secretaries i les sectorials de l’Àrea han mantingut reunions 
amb representants d’institucions, entitats, associacions i col·lectius d’afectats, 
per abordar problemàtiques diverses, definir prioritats, escoltar les seves de-
mandes i explicar quines són les nostres propostes. Entre d’altres, sindicats com 
UGT i CCOO i les seves federacions, diversos comitès d’empresa, els jutges i les 
jutgesses deganes de Barcelona, Tarragona i Lleida, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell, els rectorats universitaris i centres d’R+D+i, l’Assemblea Social de 
l’Esquerra a Catalunya, el grup d’acció per a la ratificació del conveni de l’OIT, 
l’Associació d’Aviadors de la República, l’Amical de Mauthausen, el Taller de Mú-
sics, l’Institut del Teatre, el Cercle de Cultura, el Patronat de la Fundació Gran 

1/3 - Reunió d’Educació al PSC Baix Llobregat 
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Teatre del Liceu, l’Escola Superior de Cinema i Audi-
ovisuals de Catalunya, les Fundacions Miró i Tàpia, 
entitats representatives del sector de les renovables 
i del sector energètic, representants del sector del 
taxi i de les VTC, la plataforma en Defensa de l’Ebre, 
l’ONG Retorna, representants d’Unió de Pagesos, els 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el 
sindicat ASAJA,, l’Associació d’Afectades 
d’Endometriosi, Infermeres jubilades de l’ICS, la 
Societat Catalana d’Al·lèrgies,  el Col·legi de Farma-
cèutics, el sindicat de Metges de Catalunya, l’Alta 
Inspecció Educativa, les fundacions Jaume Bofill i 
Ferrer i Guàrdia, el Comitè Nacional de la FeSP-UGT 
Catalunya i la FAPAES, la Comissió Promotora Renda 
Garantida de Ciutadania, la Taula del Tercer Sector, 
ONCE Catalunya, FESOCA, la Unió de Petites i Mitja-
nes Residències, la Fundació Tallers, PIMEC, Foment 
del Treball, la Unió de Consumidors de Catalunya, 
l’Associació Catalana d’Executius, Directius i Empre-
saris i la Federació de treballadors independents del 
comerç i la Barcelona Tech City.  

 També hem participat en actes i jornades diverses, 
garantint així la presència i la interlocució del Partit. 
Entre altres: l’Assemblea General de l’Associació 
Ateneu Memòria Popular, la III Escola d’Estiu de 
Federalistes d’Esquerres, l’acte inaugural del 130è 
aniversari de la UGT, la III Jornada Laboralista de Treball i la Seguretat Social, la 
23a Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica, l’acte de presentació del 
col·legi d’exrectors Laude de la UB, la II Edició de l’Esmorzar Solidari a l’ICAB, 
l’esmorzar de treball amb la Ma. Eugènia Gay a Foment del Treball, l’acte 
d’homenatge a la Maria Aurèlia Capmany a l’Institut del Teatre, les inauguracions 
del Festival Grec i el Fòrum Edita, així com les temporades de l’Auditori Nacional 
de Catalunya i del Gran Teatre del Liceu, l’acte en defensa del Corredor Mediter-

rani (AVE), la presentació de l’Informe de 
l’Observatori de les energies renovables a Catalunya, 
la presentació del Pla “Claus per a un nou paradigma 
energètic” a la UPC, la conferència sobre “El futur de 
l’enginyeria de l’automoció”, visita a les fires agràri-
es de Sant Miquel de Lleida i Sant Josep de Mollerus-
sa i les fires de Sant Armengol i del Formatge a la 
Seu d’Urgell, el debat sobre l’ús de la força (sindicat 
Mossos FEPOL), el Congrés de la FEPOL a Sabadell, 
actes de la Marea Blanca de suport a l’Atenció Pri-
mària, l’acte “Reforma horària i salut” (Metges de 
Catalunya, l’acte de creació del Sindicat Professional 
de Metges, el Congrés d’addiccions a noves tecnolo-
gies, la Jornada “Educació 360 a temps complert”, el 

Fòrum de les ciutats amb Consell de Formació Profes-
sional, el XIII Encuentro de la Red Estatal de Ciudades 
Educadoras, els premis anuals de treball social, l’acte 
commemoratiu dels 15 anys de la Taula del Tercer 
Sector Social, una jornada sobre joves tutelats i extu-
telats, la inauguració de la seu del centre tecnològic 
de Catalunya EURECAT, els 10è aniversari de 
l’Agència Tributària de Catalunya, el sopar anual de 
PIMEC, la presentació de DIGITALES i l’esdeveniment 
BIZZ Barcelona.  

Pel que fa a la coordinació entre les secretaries de 
l’Àrea i els representants institucionals del PSC als 
ajuntaments, al Parlament de Catalunya, a les Corts 

Generals i a la Unió Europea, aquesta continua sent objecte del treball de l’Àrea, 
amb l’objectiu d’emprendre accions estratègiques, fer-ne seguiment i control. El 
treball coordinat entre els secretaris i les secretàries de l’Àrea amb els nostres 
representants a les diferents institucions en què som presents ha permès dur a 
terme diverses accions ofensives conjuntes. Especialment significatives han estat 
les iniciatives treballades coordinadament i presentades al Parlament de Catalu-
nya, tenint en compte que el Govern no va prendre possessió fins al passat 2 de 

19/9– Reunió amb ONCE Catalunya 

3/5 – Reunió Plataforma Defensa de l’Ebre 
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juny i no hi ha hagut normalitat en l’activitat parlamentària. Entre aquestes des-
taquem: Proposicions de llei sobre la  memòria democràtica de Catalunya, la 
renda  garantida de ciutadania i la protecció d’oliveres mil·lenàries i centenàries 
monumentals; propostes de resolució al voltant de la retirada del monument 

franquista de Montserrat, 
els joves extutelats de la 
Generalitat, la recuperació 
de les activitats gratuïtes als 
casals de la gent gran, l’ús 
del vehicle elèctric, la sus-
pensió de l’increment tarifa-
ri de l’aigua 2018, la Càtedra 
Gaudí de la UPC, la manca 
de pediatres a la sanitat 
pública, l’ampliació del pro-
grama de diagnòstic ràpid 
del càncer per a tota mena 
de càncer, el retorn de la 
paga extra als treballadors 
públics, el #aqui-

proubullying, les dificultats d’aprenentatge ,la creació d’una comissió d’estudi 
sobre el treball autònom i la càrrega de treball per a les cambreres de pis; i pre-
guntes al Govern en relació als menors estrangers no acompanyats, el deute 
econòmic de la Generalitat amb els ajuntaments, les residències i els centres de 
dia,  les obres en la xarxa viària, les inspeccions de treball, els instituts escola, els 
concerts educatius, el risc de malnutrició, el nombre de metges i infermeres, el 
SOC, el maltractament animal, un nou model de finançament, els preus dels ser-
veis acadèmics a les universitats públiques, les biblioteques públiques, la defensa 
de l’artista i el creador, les inversions en els parcs de bombers, el cens de desapa-
reguts i el Pla de Fosses.  

 Reforçar la coordinació entre les secretaries de l’Àrea i la Comissió Executiva 
Federal (CEF) del PSOE, per mantenir l’intercanvi d’informació, el coneixement i 
l’estratègia compartida. Hem organitzat actes i reunions, internes i externes amb 
entitats i associacions, en què hi han participat membres de la CEF per tractar 

temes que requereixen estratègies conjuntes. Finalment, també hem establert 
equips de treball transversal en l’àmbit institucional  (Partit, Corts Generals,  
Parlament i món local) 
als quals fem arribar la 
informació i tot el ma-
terial que ens arriba del 
PSOE. Hem participat 
en 13 de les 17 reuni-
ons a què ens han con-
vocat i hem difós més 
de quaranta comuni-
cats, argumentaris i 
documents de treball.  

Al mateix temps, 
aquesta coordinació 
l’hem traslladat també 
a l’àmbit del Govern 
d’Espanya amb l’objectiu de donar impuls i visualitzar l’Agenda del Canvi, que 
encapçala el president Pedro Sánchez, així com l’acció del Govern d’Espanya a 
Catalunya. A través de la secretaria d’Organització del Partit i la Delegació del 
Govern, hem tramitat diverses peticions d’assistència i participació de ministres i 
secretaris i secretàries d’Estat a reunions i actes, tant institucionals com de partit. 
En els darrers tres mesos, hem comptat amb la companya Pilar Díaz, secretària 
d’Estat de Serveis Socials; hem acompanyat al ministre José Guirao a la 36a Set-
mana del Llibre en Català i en diversos actes institucionals amb el sector cultural 
a Catalunya; i hem convidat la ministra Isabel Celaá a una jornada sobre educació 
i món local, tot i que finalment no hi va poder assistir.  

laboració d’argumentaris i materials comunicatius, interns i externs, per donar a 
conèixer els nostres posicionaments i la nostra acció política. Entre aquests, des-
taquem: reculls de notícies en l’àmbit de la salut, recull de les primeres mesures 
aprovades pel Govern de Pedro Sánchez en matèria de salut, ocupació i política 
social, una nota informativa sobre el 0,7% de l’IPRF, una nota sobre els pressu-
postos en Dependència, el nostre posicionament davant la polèmica de l'IES El 

14/3 – Reunió amb Iban Blanco (Cultura PSOE) 

7/9 – Iniciativa sobre les cambreres de pis 
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Palau, un comunicat en defensa de l’escola catalana, un comunicat sobre l'expo-
sició 55 urnes per la llibertat, el document sobre política lingüística Els i les socia-
listes i la llengua, un informe sobre les conseqüències econòmiques de la in-

dependència, un document 
sobre la Hisenda Federal i un 
document sobre l’OIT i el 
Govern de Pedro Sánchez. En 
coordinació amb l’equip de 

Xarxes Socials s’ha donat també cobertura als actes i les jornades que s’han orga-
nitzat, així com a les nostres iniciatives i comunicats (accions comunicatives amb 
motiu del 1r de Maig, el Dia Europeu de la igualtat Salarial, el Dia Mundial de 
l’Aigua, el Dia Mundial per a l’abolició dels Paradisos Fiscals, el Dia Europeu sense 
cotxes, el Dia Mundial de la Salut, el Dia Mundial contra el càncer, el Dia Europeu 
de les llengües i el Dia Mundial del teatre, entre d’altres).   

BREUS DE LES SECRETARIES I SECTORIALS DE L’ÀREA  

Secretaria de Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria. Commemoració del 
40è aniversari de la fundació del PSC, a través de l’impuls d’actuacions i activitats 
commemoratives, entre les quals hi ha la creació d’un Comitè d’Honor, diverses 
publicacions, material audiovisual i gràfic, i una exposició itinerant.  Creació d’una 
xarxa d’activistes socialistes, a partir de l’enviament a la militància d’una enques-
ta de moviments socials, per conèixer què els interessa i en quins moviments 
participen. Els resultats obtinguts els treballem des de tres àmbits: tema 

d’interès, activisme i territori. 
Pròximament, amb l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat oferirem 
cursos formatius sobre activis-
me i organitzarem una primera 
trobada d’activistes. Participar i 
promoure la participació de la 
militància del Partit en concen-
tracions, actes i manifestacions, 
com ara l’1 de Maig i la Festa del 
Treball de la Federació del PSC 

de Barcelona, els actes amb motiu de la Diada, la caminada socialista d’Olot i les 
manifestacions per unes pensions dignes i contra la violència masclista. També 
mantenim el contacte amb diverses organitzacions i associacions amb les quals 
compartim objectius. Impulsar la recuperació de la memòria històrica. Hem parti-
cipat en actes d’homenatge i commemoració d’esdeveniment històrics i persona-
litats, com l’homenatge a Josep Moratalla i a Manuel Fernández Márquez, i els 
actes amb motiu del 145è aniversari de la I República. Hem impulsat la creació de 
l’Associació Memòria Socialista, hereva de l’Associació Socialista d’Excombatents 
i continuadora de la preservació de la memòria de la contribució socialista a Cata-
lunya. En la seva fundació, que va tenir lloc l’11 de juliol, hi van participar 35 
militants del Partit i es van aprovar els Estatuts i una Junta Directiva.   

Secretaria de Justícia, Serveis Públics i Funció Pública. Oferir assessorament 
jurídic. Treballem transversalment amb altres secretaries, incloent-hi la Primera 
Secretaria, respecte a l’assessorament i l’argumentació jurídica sobre diferents 
qüestions, des d’aspectes procedimentals fins a la coorganització de jornades que 
inclouen una perspectiva jurídica. Impulsar actes i conferències sobre temes 
d’actualitat, en què la reflexió i el debat són imprescindibles per acordar el posi-
cionament del Partit, com ara la presó permanent revisable. El diàleg i el contacte 
permanent amb els diferents actors jurídics i de l’àmbit penitenciari és una priori-
tat. Només així serem capaços de conèixer les necessitats de l’Administració de 
Justícia, superar els problemes estructurals que pateix i avançar cap al model que 
defensem. Amb aquesta volun-
tat, ens hem reunit amb els 
jutges i les jutgesses deganes i 
hem seguit en contacte amb 
els sindicats dels àmbits judici-
al i penitenciari, i també amb 
els col·legis professionals, 
especialment de l’advocacia. 
Creació d’un grup de treball 
sobre funció pública dins la 
comissió sectorial.  En els prò-
xims mesos endegarem les 
tasques d’aquest grup i conti-

11/9 – Acte homenatge a Allende 
22/3 – Conferència presó permanent revisable 
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nuarem treballant coordinadament amb el grup parlamentari, sobretot per rever-
tir les retallades dels treballadors i les treballadores públiques.  

Secretaria de Cultura i Societat. Fer arribar el nostre projecte progressista, cata-
lanista i federalista en l’àmbit cultural. La reforma dels estatuts del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, la política lingüística -junt amb la secretaria 
d’Educació-, l’Estatut de l’Artista, els ensenyaments artístics superiors, el bo cul-
tural i el Consell Estatal de la Cultura, han estat alguns dels temes prioritaris en 
què hem treballat per consensuar el posicionament del Partit així com l’estratègia 
d’acció política. Continuar i intensificar les relacions amb el sector cultural. Hem 
treballat amb les secretaries de Cultura i d’Educació del PSOE per donar a conèi-
xer les nostres propostes en relació al bo cultural i el Consell Estatal de la Cultura, 
així com els treballs de la subcomissió sobre l’Estatut de l’Artista i la Proposició de 
llei de reforma dels ensenyaments artístics. Hem realitzat dues trobades per 
tractar aquestes qüestions, explicar el nostre posicionament i conèixer les de-
mandes del sector amb representants del món cultural i un grup  de centres 
d’educació superior artística. Reforçar la coordinació institucional. Amb l’arribada 
dels socialistes al Govern d’Espanya tenim l’oportunitat de fer una política dife-
rent, necessària i urgent en l’àmbit cultural. Hem treballat amb la delegada del 
Govern al voltant de les inversions del Govern en equipaments culturals a Catalu-
nya i de les demandes de la conselleria de Cultura de la Generalitat. Dinamitzar la 
sectorial de Cultura. Hem apostat per crear un espai de debat i reflexió al voltant 
de temes d’interès, com ara els drets d’autor, el patrimoni i la llengua. Connectar 
amb els sectors culturals emergents. Hem donat les primeres passes del que 
anomenem la Factoria Pallars, perquè la seu sigui també un lloc de referència i 
un espai d’oportunitats on mostrar el talent.  

Secretaria de Món Rural i Sector Agroalimentari. Fomentar els contactes i les 
reunions amb organitzacions agràries i ramaderes, per analitzar la situació dels 
sectors, traslladar les seves demandes i presentar les nostres propostes. Retalla-
des, desinterès i una greu crisi de preus dels productors han estat alguns dels 
temes en què hem treballat. També hem reivindicat les polítiques rurals i agroa-
limentàries com a estratègiques per a Catalunya. Ens hem coordinat amb el terri-
tori per fer reunions amb col·lectius i grups de treball en àmbits com la fruita, els 
regs i els agents rurals. I hem assistit a fires i actes, per mantenir el contacte amb 

els principals sindicats del 
món rural i el sector ali-
mentari, i estar al dia de 
les novetats i les proble-
màtiques d’aquests sec-
tors. Enfortir la coordina-
ció institucional. Hem 
mantingut reunions de 
treball amb el PSOE i el 
Ministeri, conjuntament 
amb organitzacions agrà-
ries i empresarials de 

Lleida; hem impulsat i participat en grups de treball sectorials de la fruita dolça i 
de la reforma de la PAC; i hem endegat accions en benefici del sector agrícola, 
ramader i per al desenvolupament de les zones rurals al Parlament, al Congrés i al 
Parlament Europeu (evitar les pràctiques deslleials a la cadena alimentària, la 
lluita contra diferents plagues, un preu just per agricultors i ramaders, l’augment 
de l’atur de les comarques rurals, les dejeccions ramaderes, etc.).  

Secretaria de Política Universitària. Mantenir un contacte permanent amb la 
comunitat universitària. Hem aprofundit en les relacions amb els equips rectorals 
de les universitats públiques de Catalunya, amb l’objectiu de conèixer la realitat 
de la comunitat universitària i 
copsar les mancances del model. 
Hem organitzat una trobada amb 
les direccions i rectorats de les 
universitats públiques amb la se-
cretària d’Educació i Universitats 
del PSOE i alhora hem endegat una 
ronda de visites als rectorats de les 
universitats de Catalunya. També 
hem seguit el procés electoral a la 
Presidència de l’ACUP (Associació 
Catalana d’Universitats Públiques), 
amb qui ens hem reunit, junt amb 13/4 – Reunió amb direccions universitats  

26/4 – Reunió amb comunitat de regants 
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el primer secretari del PSC, en una trobada on es van exposar la situació de la 
política universitària i científica a Catalunya, així com les preocupacions del sec-
tor. Dissenyar una estratègia de coordinació institucional. Junt amb el diputat i la 
diputada responsables de l’àmbit universitari, hem consensuat posicions i hem 
presentat iniciatives en relació, entre d’altres, als preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques i a la UOC, la defensa de la universitat pública en relació 
a la sospita de màsters no cursats i l'acreditació del coneixement d'una tercera 
llengua com a requisit per a obtenir la titulació universitària. Organització d’actes 
i jornades. Treballem amb la secretaria de Política Municipal per coorganitzar una 
jornada de ciutats universitàries, dedicada a l’impacte dels centres universitaris al 
territori.  

Secretaria de Territori, Infraestructures, Energia i Medi Ambient. La  lluita con-
tra el canvi climàtic i a favor de la transició energètica, com una oportunitat eco-
nòmica estratègica per al país. Hem denunciat la paralització del desenvolupa-
ment de la Llei de Canvi Climàtic aprovada al Parlament, hem instat a acordar un 
Pla Nacional per a la Transició Energètica, formem part del Consejo Asesor para la 
Transición Ecológica de la Economía (CAPTE) i hem donat suport a la constitució 
de l’associació Fòrum Ecològic, com a eina de progrés des de l’ecologia social i de 
generació d’activitat econòmica i llocs de treball. La contaminació atmosfèrica és 
un problema ambiental, però també econòmic i de salut pública. Hem treballat 
coordinadament amb els ajuntaments socialistes per endegar les primeres acci-
ons de compliment obligat en els episodis declarats de contaminació i també 
d’altres accions en el dia a dia. Gestió de l’aigua. Ens hem oposat a l’increment 
del preu de l’aigua en alta per aquest any 2018 i, especialment, hem defensat el 
retorn de la gestió de ATLL al sector públic. Mobilitat sostenible i modernització 
de les infraestructures. Ens hem reunit amb sindicats i entitats defensores del 
transport públic i hem exigit als governs d’Espanya (titular) i de Catalunya (ges-
tor), la fiabilitat de la xarxa de rodalies i regionals ferroviàries i les inversions 
necessàries per a garantir la seva qualitat. També hem participat en les trobades 
organitzades des dels sectors econòmics, socials i polítics per impulsar el Corre-
dor Mediterrani i diverses inversions associades, com són els accessos als ports i 
la posada en marxa de zones logístiques i intermodals. Pel que fa a les concessi-
ons de les vies d’alta capacitat a Catalunya, ens hem posicionat a favor del rescat 
i la no renovació de les concessions, i ens hem reunit amb sectors econòmics i 

socials per escoltar i ser escoltats en relació a la solució que s’haurà d’adoptar. 
Dins de la sectorial de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, hem impulsat la creació del 
grup de Defensa Animal del PSC i dels grups de treball de Costa i litoral marítim, 
el d’Energia i el de Canvi Climàtic.  

Secretaria de Política Social. Articular una agenda social per generar oportunitats 
i garantir drets. Hem treballat, especialment, al voltant de temes com la renda 
garantida de ciutadania, la dependència, el model sociosanitari, els serveis socials 
i els menors estrangers no acompanyats. En els pròxims mesos constituirem el 
Consell Assessor de l’Agenda Social, format per professionals i experts, amb 
l’objectiu de reflexionar i dissenyar propostes en l’àmbit de les polítiques socials. 
Coordinació institucional i política. En el marc d’una estratègia compartida, hem 
abordat els temes prioritaris a partir del treball transversal entre secretaries de 
l’Executiva, els i les nostres representants a les institucions i les federacions del 
Partit. Hem participat en més d’una trentena de reunions per explicar la nostra 
acció política i hem visitat diversos centres i entitats de l’àmbit social. Hem inten-
sificat també la coordinació amb la secretaria de Política Municipal per fer partí-
cips als nostres regidors i les nostres regidores de diverses actuacions que tenen 
a veure amb el dia a dia de la gestió del món local, com ara la denúncia davant 
del Síndic de Greuges de la lentitud d’implementació de la Renda Garantida, i per 
donar-los suport en la redacció de mocions per presentar en els seus ajunta-
ments. Dinamitzar la sectorial. Hem reordenat la dinàmica de treball, perquè 
esdevingui un autèntic espai de debat i reflexió sobre temes d’interès i també 
com a grup de suport als nostres representants institucionals. Hem dut a terme 
monogràfics de treball sobre temes d’interès, com la Renda Garantida i els me-
nors estrangers no acompanyats, i hem comptat amb la participació de la com-
panya Pilar Díaz, llavors secretària d’Estat de Serveis Socials, en una reunió per 
conèixer les prioritats del Ministeri i traslladar les nostres propostes.  

Secretaria de Salut. Alguns dels temes treballats són l’eutanàsia i la mort digna, 
les llistes d’espera, la medicina complementària, les desigualtats territorials, la 
prescripció d’infermeria i l’atenció primària. Amb l’objectiu de crear sinergies per 
a la recuperació i la garantia de drets, hem seguit les reivindicacions de col·lectius 
i professionals, ja sigui a través de les marees com de l’acció sindical i dels 
col·legis professionals. Enfortir la sectorial de salut, perquè sigui un espai de re-
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flexió sobre el futur i la sostenibilitat del sistema i un referent en el  treball més 
ordinari i de seguiment de l’activitat legislativa. Hem ampliat i incorporat nous 
professionals al comitè sectorial i tenim prevista la creació de nous espais de 
diàleg al voltant de temes com l’obligatorietat de les vacunes, les noves addicci-
ons, les condicions laborals i les carreres professionals. Coordinar l’estratègia de 
Salut del Partit. Hem denunciat tant els danys causats per les retallades com la 
inacció del Govern, especial-
ment quant als serveis, els 
professionals i les inversions, i 
també hem fet propostes per 
recuperar el sistema públic i 
assegurar el seu futur. 
L’entrada dels socialistes al 
Govern d’Espanya ha estat un 
punt d’inflexió en la recupera-
ció de sanitat universal impul-
sada pel company Ernest 
Lluch. Intensificar el treball 
transversal i la coordinació 
amb el territori. Hem 
col·laborat amb la secretaria de Política Municipal per resoldre dubtes dels nos-
tres grups municipals i ens hem posat a disposició de les federacions per conèixer 
quines són les realitats i necessitats del  territori en l’àmbit de la salut, com po-
dem treballar i interactuar amb les entitats i associacions, i traslladar demandes 
territorials al Parlament.  

Secretaria de Treball. Durant el primer trimestre de 2018 es va produir una nova 
reestructuració de la Comissió Executiva, essent en Pol Gibert elegit nou secretari 
de Treball. Establir noves dinàmiques de coordinació institucional. Hem  constitu-
ït un equip de Treball (Congrés, Parlament, sectorial, coordinador de treball, 
secretària d’àrea i coordinadora de l’Àrea) per definir l’acció estratègica,  i coor-
dinar prioritats i l’acció política. Hem presentat propostes, principalment, en tres 
direccions: la defensa dels col·lectius més vulnerables, la millora de les condicions 
de treball i l’enfortiment del SOC. Organització i/o participació en actes i manifes-
tacions. Per posar de manifest el compromís del partit amb el treball i la defensa 

els drets dels treballadors i les treballadores, hem dut a terme diverses actuaci-
ons i hem participat de les manifestacions al voltant del Primer de Maig. També 
per conèixer les prioritats del nou govern socialista i debatre sobre els reptes 
presents i futurs en el món del treball, hem organitzat una jornada amb en Toni 
Ferrer (Treball i Relacions Laborals PSOE), en Miquel Iceta, representants sindi-
cals, acadèmics i periodistes. Millorar la coordinació entre secretaries. Hem parti-
cipat d’una delegació al Parlament Europeu per denunciar el mal ús de la Garan-
tia Juvenil i hem donat suport a la redacció de mocions municipals. També hem 
generat actuacions ofensives conjuntes, com en el cas de les cambreres de pis, 
que també hem traslladat al carrer, participant en concentracions de suport, i al 
Parlament. Establir un contacte directe amb els treballadors i les treballadores, 
per conèixer de primera mà, més enllà de les dades i les reflexions teòriques, què 
està passant i quina és la realitat als llocs de treball. Des de l’inici del mandat hem 
donat prioritat al contacte directe amb comitès d’empresa i col·lectius d’afectats, 
oferint-nos com a interlocutors, escoltant-los i traslladant les seves demandes a 
les institucions on tenim representació.  

Secretaria d’Economia, Emprenedoria i Economia cooperativa. Accions per de-
fensar un model català de creixement econòmic. El 2018 iniciem una nova etapa 
política després de la DUI i les eleccions del 21 de desembre. Hem alertat reitera-
dament sobre els efectes de la declaració d’independència i l’impacte del risc de 
la situació catalana en 
les previsions econòmi-
ques. Hem redactat un 
informe sobre les conse-
qüències econòmiques 
de la independència, que 
hem contrastat en tro-
bades amb agents eco-
nòmics, com les patro-
nals i diverses associaci-
ons empresarials, on 
hem fet valdre que l'e-
conomia catalana i el seu 
teixit empresarial for-

24/7 – Reunió amb la ministra Reyes Maroto 

25/5 – A la mobilització de Marea Blanca 
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men part de les nostres prioritats. Reflexionar i treballar sobre temes de rellevàn-
cia econòmica, que ens han de permetre desenvolupar la nostra acció política. 
Hem constituït el Consell Econòmic del PSC, un òrgan assessor format per perso-
nes de referència i expertes en l’àmbit econòmic, que es reunirà tres  cops l’any. 
Reforçar la  coordinació amb el PSOE. Destaquem el treball conjunt en temes com 
el finançament autonòmic i la fiscalitat, així com la participació de Manuel Escu-
dero, secretari de l’Àrea de Política Econòmica i Ocupació PSOE, en una reunió 
per coordinar l’acció estratègica i en un plenari de la sectorial, en què va presen-
tar el document “Hagamos un país mejor: alternativa presupuestaria”. En relació 
amb el Govern socialista a Espanya, destaquem el nomenament del company 
Raül Blanco, secretari d’organització de la sectorial, com a secretari d’Estat 
d’Indústria, i la reunió amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Ma-
roto, amb qui vàrem comentar els objectius del ministeri. Articular una delegació 
específica sobre temes de finançament i fiscalitat. Hem finalitzat la nostra pro-
posta sobre finançament “la Hisenda Federal”, realitzat per un grup de treball 
d’economistes de la sectorial. I estem també treballant en l’organització d’una 
jornada sobre fiscalitat que previsiblement celebrarem al novembre. 

Secretaria d’Educació. Actualitzar el discurs del PSC, prioritzant l’educació com 
un bé comú. Encetem l’any amb diverses sentències judicials que reconeixen als 
ajuntaments el dret a rebre les subvencions de la Generalitat per a les escoles 
bressol. En col·laboració amb la Secretaria de Política Municipal, hem treballat 
perquè els ajuntaments socialistes que ho desitgin puguin emprendre accions 
legals en aquest sentit. Paral·lelament, des del grup parlamentari, hem reclamat a 
la Conselleria d’Ensenyament un acord que articuli i garanteixi el present i el futur 
de l’educació en l’etapa 0-3 anys. Hem denunciat també la inacció del Govern 
respecte a l’infrafinançament que pateix l’educació pública i el dèficit de recursos 
a què s’enfronten les famílies i els professionals. I un any més, hem fet una valo-
ració de l’inici del curs escolar, tot lamentant la passivitat del Govern català da-
vant l’increment de ràtios, la manca de professorat, les obres i els barracons, 
l’abandonament i el fracàs escolar, etc. Garantir la presència i la participació del 
PSC en actes, fòrums i debats educatius, en què s’han tractat temes com el pro-
jecte d’escola 360 de la Fundació Bofill, el bulling escolar, la defesa de l’escola 
catalana, la formació professional i la renovació pedagògica, entre d’altres. Hem 
intensificat la coordinació amb els nostres representants a les institucions i en els 

àmbits educatius, per fer un seguiment més exhaustiu dels temes, així com pro-
moure iniciatives en els diferents espais i escenaris d’acció política (Parlament, 
Corts Generals, FMC, consells escolar, Consell Català de la Formació Professional, 
Consell Municipal de la FP, etc.). Hem treballat amb la secretària d’Educació del 
PSOE al volant de temes com el Pacte Educatiu i els ensenyaments artístics supe-
riors; i estem també en contacte amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. 

SECTORIALS ADSCRITES A LA SECRETÀRIA DE L’ÀREA  

Sectorial d’Esports. Hem treballat especialment en l’impuls d’una nova Llei de 
l’esport, amb l’objectiu que aquesta aplegui totes les necessitats de l’esport al 
segle XXI. En aquest sentit, hem intentat frenar una ILP que pretenia impulsar 
una llei on només es defensava una part del teixit esportiu, impulsada per la Unió 

de Federacions Esportives de 
Catalunya. Amb gran èxit, tam-
bé hem donat suport a la crea-
ció, mitjançant diferents jorna-
des -com per exemple la impul-
sada per la Federació del PSC 
del Baix Llobregat-, d’unes polí-
tiques esportives pròpies, fent 
valdre la tasca que realitzen els 
ajuntaments socialistes en 
l’àmbit esportiu. Hem assesso-
rat els grups municipals socialis-
tes, coordinadament amb la 
secretaria de Política Municipal i 

les federacions del partit, exercint d’interlocutors en els casos que s’ha requerit 
davant el secretari general de l’Esport. Apostem pels grans esdeveniments espor-
tius com a vehicle per promocionar Catalunya i el seu esport en l’àmbit internaci-
onal. En aquest sentit, hem donat suport als treballs per tirar endavant el projec-
te i la realització dels XVIII Jocs del Mediterrani, i ens hem posicionat a favor de la 
candidatura olímpica Barcelona-Pirineus.  

31/5  – Reunió sobre el Pacte Nacional per 
l’Activitat Física  
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Sectorial de Seguretat Ciutadana. Intensificar la coordinació amb la secretaria de 
Política Municipal, per oferir als GMS diverses activitats de suport en temes de 
seguretat i convivència. Destaquem la participació en una jornada de formació al 
Maresme per tractar el tema de la seguretat pública als municipis, una roda de 
premsa per exigir més efectius de CME a Barcelona i una altra per exigir la impli-
cació d’Interior en temes com els narcopisos.  Hem fet també aportacions al ma-
nifest municipalista (seguretat com a dret de ciutadania). Hem fet seguiment de 
temes d’actualitat (decret de jubilació anticipada per a la policia, bombers volun-
taris, sinistralitat viària, Llei de segona activitat, sindicats de Mossos d’Esquadra, 
condicions laborals i salarials, desenvolupament competencial i diversos posicio-
naments) i, en l’àmbit parlamentari hem participat en la preparació de les inter-
vencions de la Comissió d’Investigació sobre els atemptats del 17 i el 18 d’agost a 
Barcelona i Cambrils i de la Comissió d’Investigació sobre espionatge de Mossos 
d’Esquadra a polítics i periodistes; la presentació de preguntes i sol·licituds de 
compareixença sobre les actuacions policials al voltant de l’1-O i dels fets anteri-
ors a Barcelona entre independentistes i membres de la JUSAPOL. 

 

7/7 – Jornada de formació al PSC Maresme 
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En aquest període (de gener a setembre), la nostra tasca com a Àrea es pot dife-
renciar a grans trets en aquestes dues etapes polítiques, sent més actives fins 
juny en la denúncia de les retallades realitzades tant a nivell estatal com català, i 
ara més centrades a visualitzar què està fent el govern estatal enfront d'un 
govern català fracassat.  

Després de 7 anys de retallades pressupostàries i en drets exercides pels governs 
del PP, conjugat amb el total desgovern a la Generalitat dels darrers 8 anys, ha 
fet que a Catalunya hagi crescut la desigualtat, la pobresa i la precarietat al 
mateix temps que es retallava l'Estat del Benestar. Perquè a Catalunya hem 
patit doblement retallades legals i pressupostàries en polítiques vitals per garan-
tir la igualtat real d'oportunitats i de drets: des del govern del PP han estat justifi-
cant retallades amb l’excusa de la crisi, i des de la Generalitat han implementat 
també retallades i privatitzacions tot prioritzant invertir en la guerra de banderes. 
La paràlisi i degradació institucional, política i econòmica catalana ha perjudicat 
especialment la ciutadania en situació més vulnerable i Catalunya ha retrocedit 
en igualtat d'oportunitats, en cohesió social, en llibertats i drets, en qualitat de-
mocràtica i en convivència. Però amb la moció de censura del passat mes de juny 
gaudim d'un govern estatal socialista i feminista molt actiu i eficient per revertir 
la situació mitjançant polítiques públiques per garantir la igualtat d'oportunitats 
per a tota la ciutadania i tornar a fomentar la cohesió social.  

L'objectiu com a Àrea és treballar per garantir la igualtat de drets de tota la 
ciutadania: la igualtat real i efectiva entre dones i homes, així com la igualtat 
d’oportunitats per a totes les persones independentment de la seva edat, estat 
físic o mental, identitat o orientació sexual, origen social o ètnic, religió, etc. Per 
fer-ho possible, treballem transversalment des de les diverses secretaries de la 
nostra Àrea: Secretària de Polítiques de les Dones, d’Infància i Famílies, de Gent 
Gran i Sistema de Pensions, de Persones LGTBi, de Polítiques de Discapacitat, 
de Ciutadania, Solidaritat i Cooperació i d’Habitatge. 

- Consolidació de la coordinació orgànica per treballar transversalment: a 
nivell intern de l'Àrea, hem establert un marc de coordinació i treball trans-

versal mitjançant reunions periòdiques de totes les Secretaries de l'Àrea i, a 
la darrera etapa, estem realitzant reunions bilaterals de Lluïsa Moret Sabi-
dó, com a responsable de l'Àrea, amb cada secretaria. Des de l'àrea tractem 
que a les jornades temàtiques de cada secretaria hi participin la resta de l'à-
rea aportant reflexions, idees, ... per fomentar el treball transversal com va 
fer discapacitat a la jornada d'infància, o dones a la jornada de formació de 
nova ciutadania.  

També hem treballat coordinadament amb secretaries d’altres àrees de la Comis-
sió Executiva en temes com habitatge (amb justícia), discapacitat (amb salut), 
activistes socialistes per la igualtat (amb memòria sindicalisme, moviments soci-
als i memòria), dones (amb justícia pel pacte d'Estat), ....  

A més, hem treballat conjuntament amb altres àrees, especialment amb la de 
Política Municipal i amb l’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social per 
abordar el nou model on incloure la gran feina realitzada per les sectorials i l'acti-
visme socialista.  També estem treballant amb la Fundació Rafael Campalans un 
grup de treball sobre el binomi Igualtat-Llibertat per emmarcar argumentari, 
propostes institucionals i accions de mobilització. 

Amb el territori hem fomentat el contacte mitjançant el suport de continguts a la 
gent activista (argumentaris, manifestos, mocions, ponents, …) i mitjançant visi-
tes al territori amb les secretaries i grups municipals vinculats a l’Àrea. Aquest 
2018 hem visitat la Federació del Maresme, del Vallès Oest i el Baix. 
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Com sempre, seguim treballant amb el PSOE, i des del canvi de govern amb els 
ministeris vinculats a la nostra Àrea.  

- Foment de la coordinació institucional intensa i útil: des de l'Àrea i direc-
tament des de les diverses secretaries, treballem colze a colze amb la per-
sona política referent a nivell de Congrés i Parlament (identificar temes can-
dents i fake news, argumentaris, col·laborant en el procés legislatiu, fent de 
pont amb les entitats referents, ...). També treballem intensament amb l'à-
rea de Política Municipal mitjançant mocions referents a igualtat i donant 
suport directe als diversos grups municipals.  

- Comunicació: hem consolidat el butlletí de l’Àrea, enviat a tota la militància, 
on analitzem transversalment un tema concret i difonem material específic 
de les diverses secretaries. Hem publicat en total 6 butlletins. Aquest 2018 
hem abordat la multiculturalitat, polítiques de disCapacitat i habitatge.  

Seguim amb el calendari de dies internacionals vinculats a les diverses secretari-
es, tots treballats de manera transversal, per tal que el nostre missatge clau hi 
sigui present (amb manifestos, mocions, infografies, declaracions.…), i que difo-
nem a la xarxa mitjançant el perfil propi a Twitter @igualtatPSC i la nostra pàgina 
de Facebook.  

- Intensifiquem el treball amb entitats del sector: hem establert un marc de 
relació estable i fluïda amb les entitats vinculades amb l’Àrea (infància, gent 
gran, immigració, cultura popular, discapacitat, feminisme, LGTBI...) i amb 
gent referent i generadora d’opinió. Aquesta feina ha estat desenvolupada 
per cada secretaria. Com a Àrea, fomentem també participar de forma con-
junta i coordinada com a partit a les diverses manifestacions convocades per 
entitats (pensions dignes, pel dret a l'habitatge, pels drets de les dones...) 

- Activistes Socialistes per la Igualtat, el nostre projecte estrella: després 
d'un any intens per definir calendari i continguts del projecte, comptem 
amb una persona coordinadora, Mònica Lafuente, i la comissió coordinado-
ra amb qui estem redactant els continguts i els protocols d'actuació i del 
projecte per escoltar les demandes de la gent i d’entitats del territori temà-
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tiques  vinculades a les nostres secretaries, com informar d’aquestes de-
mandes, neguits, dubtes... a les secretaries nacionals per tal de donar res-
posta, i com explicar a la gent del territori, especialment, entitats, platafor-
mes, mitjans de comunicació territorials (físiques i online), etc... les nostres 
propostes. Aquest projecte l'estem treballant transversalment amb la Secre-
taria de Memòria, Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria per la banda 
conceptual, i per a la formació contínua amb l'Escola Xavier Soto.  

En definitiva, des de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat del partit seguim treballant per 
donar resposta als problemes reals de la gent, ser motor d’activisme social i de 
conscienciació, en resum: per ser útils a la societat oferint propostes institucio-
nals viables per tal d’assolir una societat més justa i igualitària en drets i opor-
tunitats per a tothom. 

 

Dins de l'àrea comptem amb la Secretaria de Polítiques de les Dones, que a més 
de fer un treball específic treballa de forma transversal a totes les àrees orgàni-
ques del partit (dins de la nostra Àrea de Polítiques d'Igualtat i amb la resta de 
secretaries) i institucional (congrés, parlament i món local).  

S'ha treballat des del Consell del Feminisme Socialista consolidant les diverses 
comissions: Pla d'Igualtat PSC i Pla d'Usos del temps, Paritat, Violència de gènere, 

Mercantilització del cos de les dones (prostitució, ventres de lloguer i publicitat 
sexista), Formació feminista, Comunicació. A més, hem coordinat la participació 
de la nostra delegada al Consell Nacional. Hem incrementat el treball amb la fer 
xarxa d'homes feministes. Estem elaborant una guia sobre com preparar actes 
del PSC per garantir la paritat i visió de gènere. 

Hem treballat amb les nostres referents institucionals al Congrés (Pacte d'Estat 
contra la violència de gènere,...), Parlament (pacte català contra la violència mas-
clista, contra el proxenetisme i l’explotació sexual,...) i món local (mocions sobre 
Pacte d'Estat contra la violència de gènere, dol per assassinats masclistes, festes 
lliures de sexisme, contra la sentència de la Manada,...). Específicament, hem 
assessorat en més de 30 mocions de tot el territori. A més, hem seguit motivant 
els grups municipals per presentar la moció per sumar ajuntaments a la Xarxa de 
Municipis lliures de Tràfic (ja en som 28 ajuntaments). 

Hem visualitzat els Dies internacionals vinculats ja sigui amb manifest, moció o 
infografia. Alguns exemples: Dia Internacional de Tolerància zero amb la Mutila-
ció Genital Femenina, per la Igualtat Salarial entre dones i homes, contra l'explo-
tació sexual i el tràfic de persones, per la despenalització de l'avortament,... i 
altres dates importants com l'1 d'octubre, dia del vot de les dones. Especialment, 
el 8 març, Dia internacional dels drets de les Dones; com sempre, hem participat 
en les reunions preparatòries en la plataforma d'entitats de Vaga 8M, però 
aquesta any hem denunciat públicament el mètode mitjançant el qual van inclou-
re temes independentistes i regulacionistes pro-prostitució, i ens desmarquem 
del manifest. Sí participem a la multitudinària manifestació a Barcelona amb 
notable èxit de convocatòria. 

Hem fomentat i coordinat actes al territori amb ponents nostres, especialment 
al voltant del 8M, però també temàtiques, a més d'impulsar les «Xerrades Femi-
nistes» que hem portat a Barberà del Vallès i a la Federació del Vallès Oriental. 
Hem participat activament en manifestacions (contra la Manada, contra la justí-
cia patriarcal, ...)  
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Seguim treballant amb entitats d'àmbit estatal i català, com l'Escola, Stop tracta, 
Federació de Famílies monoparentals, Associació de Famílies monoparentals, 
Moviment Democràtics de Dones, Dones Jutgesses, Plataforma Unitària contra 
les Violències de Gènere, Novembre Feminista, Vaga 8M, Homes Igualitaris femi-
nistes, ... I tenim intens contacte amb la Federació de Dones de Catalunya per la 
Igualtat, la nostra entitat germana, i participat en els seus actes. 

Hem consolidat els canals de comunicació via xarxes socials, mailing i especial-
ment el grup de whatsapp del Consell per compartir informació, denunciar cada 
assassinat masclista, informar d'accions del govern estatal,  denunciar què no fa 
la Generalitat (Llei igualtat catalana ...) i què fem nosaltres a nivell de Parlament, 
Informar de bones pràctiques del món local (multes a puters a Gavà, ....), com-
partir articles de reflexió, visualitzar les dones referents del partit .... 

Des de la Secretaria d'Infància i Famílies, ens hem centrat en tres línies de tre-
ball: 

1.- Reivindicar les polítiques d’infància i adolescència com a prioritat de les insti-
tucions de govern, per tal d’avançar en una societat justa, que garanteix drets i 
oportunitats a tots els seus membres des del naixement. 

Aquest va ser l’objectiu de la preparació de la Jornada del dia 5 de setembre de 
2018, per reflexionar, debatre i fer seguiment de la Llei 14/2010, de 27 de maig, 
dels drets i de les oportunitats de la infància i adolescència, amb la participació 
de la Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil i de professionals i 
entitats del sector de la prevenció, protecció i tutela d’infants i adolescents.  

2.- Establir relació estable amb agents socials que treballen en la defensa dels 
drets dels infants i adolescents. 

Amb la creació de dos grups de treball de caràcter estable per treballar propostes 
per desenvolupar i millorar la Llei 14/2010, adreçat a professionals i entitats de: 
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• Grup 1: xarxa de serveis de prevenció i protecció d’infància i adolescència. 

• Grup 2: acolliment i adopció d’infants i adolescents en situació de desempara. 

3.- Implicar-nos en causes obertes que impacten en la defensa dels drets dels 
infants i adolescents: 

Col·laborant en la Jornada sobre bullying organitzada a  Barcelona per les JSC de 
Barcelona i la Secretaria d’Educació del PSC Barcelona, a càrrec de l’organització 
NACE (No al Acaso Escolar) el 27 de gener de 2018.   

La situació política de Catalunya és difícil de definir, ja que tot ho envolta el “pro-
cés”, els problemes que els ciutadans tenim cada dia (sanitat, educació, depen-
dència, pensions o seguretat), per al govern de la Generalitat ni els preocupa ni 
tenen el mínim interès, el que comporta la pèrdua de qualitat de vida i genera 
cada dia més desigualtats en la nostra societat. 

Per al PSC, les persones i el seu benestar són el primer, per això, des de la Secre-
taria de Gent Gran i Sistema de pensions ha treballat conjuntament amb la sec-
torial de la gent gran i amb els grups parlamentaris per activar lleis que millorin la 
situació de la gent gran. Atès que un dels problemes més important és la garantia 
i enfortiment del nostre sistema públic de pensions, hem desenvolupat una cam-
panya des de febrer a juny en què s'han celebrat xerrades al llarg de tot el territo-
ri, on s'han donat a conèixer les nostres propostes per enfortir el sistema i man-
tenir el poder adquisitiu de les mateixes. 

Durant els mesos en què va tenir lloc la campanya, es van celebrar 57 actes. Pràc-
ticament totes les federacions del PSC van celebrar un o diversos actes (Comar-
ques Gironines, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Oest, Barcelonès Nord, Barcelo-
na, l'Hospitalet, Baix Llobregat, Alt Penedès-Garraf, l'Anoia, Terres de l'Ebre, el 
Camp de Tarragona, Comarques de Lleida i Vallès Occidental Sud). Els actes es 
van celebrar en locals del PSC, però també en locals d'UGT i CCOO, en centres 
cívics, centres culturals, casals d'avis i fins i tot en bars i restaurants. Els oradors 

més reclamats han estat Mercè Perea, Isabel López i Raúl Moreno. Però també 
han participat dirigents locals (alcaldes, regidors i primers secretaris corresponents) i 
companys del PSOE que ens han acompanyat, com Susana Ros i Toni Ferrer, companys 
d'UGT i CCOO i professors universitaris, com Gonzalo Bernardos. 

La sectorial de la Gent Gran ha mantingut reunions mensuals en les quals s'ade-
qüen les polítiques que el partit desenvolupa al respecte, en els municipis i els 
grups parlamentaris. En aquest període el company Javier Fernández va deixar la 
coordinació de la sectorial per motius familiars, volem  des d'aquesta gestió agra-
ir en nom de tots el seu treball i dedicació; des del mes de juliol la companya 
Cristina Agustí s'ocupa d'aquesta tasca.  
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Per la seva banda, des de la Secretaria de Ciutadania, Solidaritat i Cooperació, 
han prioritzat establir un marc relacional amb tot tipus d’entitats del diferents 
àmbits de la secretaria. Dins aquests objectius hem mantingut un llarg seguit 
d’assistències a actes, trobades i de reunions amb federacions diverses com amb 
la FAGIC, FECARECAT, FAC, FECAC o Fed. Entidades Manchegos o Extremeñas. 
Col·lectius Pakistanesos de diverses ciutats. Col. xinesos de les ciutats de Barcelo-
na, Lleida, Badalona, Mataró etc. I un sopar amb la comunitat d’origen àrab de 
Barcelona. O d’entitats diverses com Centro Leonés, Casa d’Andalusia, Centre 
Asturià, Casa de Madrid i un llarg número d’entitats .    

Han realitzat aquelles jornades necessàries per tal de difondre les polítiques del 
PSC, així com de recollida d’imputs que la societat ens fa arribar. D’aquest ob-
jectiu caldria destacar la jornada de l’Escola del Nou Gresol del 5 de maig molt 
centrada i pensada de cara a les municipals. I trobades diverses amb petit grups 
de ciutadania en diversos barris. 

 Han contribuït a l’elaboració del discurs polític en els diversos àmbits de la 
secretaria i fer d’enllaç entre la societat civil i les demandes i el Parlament, les 
Corts Generals i el món local. Dins aquests dos objectius s’ha treballat coordina-
dament amb altres àmbits de l’executiva i dels grups parlamentaris o municipals, 
i dels que volem destacar “El compromís dels alcaldes i alcaldesses amb 
l’acolliment de refugiats”. Així com trobades amb representats de les cambreres 
de pis, les Kellys, treballadors de Glovo etc. Coordinació de visites al Parlament de 
Catalunya i trobada amb representats del Grup Socialista. 

Altres accions concretes han estat: campanyes amb motiu del Dia Internacional 
del Migrant, del Refugiat, per la Discriminació Racial, del Cooperant i Poble Gita-
no 2018. 

També han estat responsables del muntatge de la caseta de la Feria de Abril, amb 
presència activa i l’encontre amb representats d’entitats i el primer secretari així 
com les diverses passejades. Des de la Secretaria s’ha treballat activament en 
diversos projectes, com recerca i coordinació de diversos ponents per pregons i 
conferències, actes o festes pàtries per tal de que el PSC estigui representat. Cal 



INFORME DE GESTIÓ 2018  
ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 

 

28 
 

afegir l’assistència de companys i companyes de les diverses sectorials a més de 
cinc-cents d’actes en representació d’aquesta Secretaria i del PSC. 

Des de la Secretaria de Polítiques de Discapacitat i en col·laboració amb els inte-
grants del comitè, aquest segon any hem continuat realitzant el treball d'acció 
basant-nos en el pla de treball de la mateixa secretaria, en el qual hem aconse-
guit com a grup tenir més presència en el terreny i amb el col·lectiu de Persones 
amb Discapacitat, hem seguit treballant per conèixer els seus problemes de cada 
dia, tant personals com econòmics, les seves inquietuds, subvencions o ajudes...  

Hem continuat treballant per fer polítiques d'igualtat d'oportunitats per a totes 
les persones amb discapacitat i sense discapacitat, independentment de la seva 
identitat, orientació sexual, edat, estat, origen social o ètnic, religió. Principal-
ment per mitjà de les xarxes socials, manifestos, declaracions i mes, hem difós els 
dies internacionals, autonòmics i locals de qualsevol associació o federació que té 
relació amb les persones amb discapacitat.  

Ens hem acostat, visitat, reunit i establert contacte continu d'una forma o una 
altra amb les entitats, amb persones capdavanteres d'opinió i dirigents d'organit-
zacions del sector representatives del col·lectiu, potenciant la relació i la partici-
pació en l'àmbit sectorial i territorial de Catalunya, per nomenar algunes entitats: 
Cermi • Cocemfe • Arnelia World • Esport Fcedf • Federació Parkinson • Apropa 
Cultura • Lectura Fácil • Ceapat Imserso • Salut Mental • Appcat • Grupo Sifu • 
Asem Catalunya • Fesoca • Homes Igualitaris • AICE Implants Coclears • Afanoc 
Casa del Xuclis ... 

Hem establert contacte amb diferents federacions i agrupacions (comptem amb 
els integrants del comitè) als quals se li va demanar tenir una persona identifica-
da per tenir contacte directe amb la secretària, entre elles: • Baix Llobregat • 
Maresme • Vallès Oest • Agrupació d'Arenys de Mar • Barcelonès Nord • PSC 
Barcelona • PSC Hospitalet • PSC Masnou. Les quals els informem del nostre pla 
de treball i traslladem la nostra predisposició a treballar conjuntament per a totes 
les seves agrupacions, així com amb els ajuntament on vam governar o estàvem 
en l'oposició.  

Seguim treballant des del primer dia la cultura de les capacitats a través de la 
formació i la informació tant interna com externa a tots els membres del partit i 
de la societat en general amb presència a diferents actes, tallers, manifestacions, 
jornades. • Festa Rosa Psc Gava, • Defensa d’unes pensions dignes • Voluntariat 
per a tothom: inclusió i accessibilitat" • Manifestació dona Barcelona • Escola 
formació nou gresol • PSOE Servicios Sociales, Discapacidad y Dependencia • 
Jornada sobre l'Educació al món local • Parlen de eutanàsia • Jornada infància 

Un altre punt ha estat la coordinació i el contacte constant amb diversos com-
panys del grup parlamentari al Parlament, concretament amb Raúl Moreno o 
Carlos Castillo per establir sinergies i treballar conjuntament en benefici del 
col·lectiu, així com el contacte directe amb la resta dels companys de l'executiva, 
amb els companys del grup del congrés Joan Ruiz i Lídia Guinart, amb els grups 
municipals vam poder abordar la problemàtica de l'accessibilitat en les seves 
diferents formes, en ser la discapacitat transversal i estar en la societat podrem 
fer un treball en conjunt. Es va elaborar un document consensuat amb la sectorial 
i en sintonia amb la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb 
Discapacitat, el qual ens servirà de base per a les properes eleccions municipals i 
també europees del pròxim 2019, com també s´està elaborant uns documents de 
protocol accessible i de llenguatge inclusiu per donar continguts i suport electoral 
als membres referents de les futures candidatures.  

Han fomentat l'assistència a actes externs d'entitats del sector (Asprodis sopar 
dia internacional, Dia Mundial del Parkinson, Dignitat, igualtat, discapacitat i dret, 
Jornada, L'Accessibilitat Universal, L’accessibilitat en el transport públic. AMB, Dia 
internacional implants coclears Poble Espanyol., 15è aniversari Taula d'entitats 
del Tercer Sector Social de Catalunya, Teatre Hogares Chesire Alella, XPatient 
Barcelona Congrés, "Fòrum Europa. Tribuna Catalunya" con el Sr. Àngel Ros, 
Posa’t la gorra Afanoc, Festes Santa Eulalia Hospitalet, Tram: final torneu de tenis 
adaptat masculina i femenina, Dia del orgull Boix, "Fòrum Europa. Tribuna Cata-
lunya" con la Sra. Reyes Maroto, Jornada d’Innovació Social - La tecnologia avan-
ça com un nou concepte d’ajuda... estem preparats?, Feria discapacitat disjob -
fecetc, Jornada tècnica accessibilitat AMB, Aniversari Cocarmi, Bones pràctiques 
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de cooperació́ entre entitats socials i empreses del sector turístic Dia solidari 
Parkinson Damm, Feria Abril Barcelona, Desfile inclusivo Arnelia World).  

Amb l'arribada al govern d'Espanya,  des de la Secretaria hem realitzat la labor 
de connexió amb les entitats cicles del sector, hem realitzat la labor de traslladar 
les peticions d'assistència de la mateixa Secretaria com del director general a més 
de transmetre les inquietuds del sector. Proposta d’assistència acte AICE, propos-
ta d’assistència acte Appcat, proposta reunió Federación de Parálisis Cerebral 
FAPPC de Portugal, jornada d’avió adaptat Temique, proposta d’assistència Hoga-
res Chesire Alella. A més, han assistit a l'Aniversari atemptats de Cambrils.  

 

Els principals objectius de la Secretaria de Persones LGTBI han estat i segueixen 
essent: 1) Revitalitzar la sectorial com a grup capaç de mobilitzar-se i fer activis-
me polític 2) Teixir complicitats amb l’associacionisme LGTBI 3) Portar al Parla-
ment de Catalunya les principals reivindicacions del col·lectiu 4) Apostar per una 
estratègia de comunicació constant i desacomplexada a les xarxes socials especi-
alment.  

Partint d’aquesta base, al llarg d’aquest any s’ha anat conformant un equip de 
companys i companyes vinculats arreu del territori i disposats i disposades a 
estar al peu del canó per defensar els drets del col·lectiu LGTBI. Quan entitats 
LGTBIfòbiques han enviat propaganda a les escoles i han escampat el seu odi amb 
propaganda en un autobús, ho hem denunciat i ens hem manifestat.  Quan 

l’arquebisbat de Barcelona ha emparat una conferència homòfoba, ens hem 
manifestat davant l’església on es cel.lebrava la trobada i hem portat els mitjans 
de comunicació. Quan destacades personalitats han fet declaracions homòfobes, 
com l’Empar Moliner, el Toni Albà,  el bisbe d’Osona  o el professor (ja dimitit) de 
la UB, hem posat en marxa la maquinària per demanar-ne explicacions i dimissi-
ons, en aquest darrer cas aconseguint més de 12.000 signatures mitjançant la 
plataforma Change.org. Quan el govern txetxè ha reprimit durament el col·lectiu 
LGTBI, ens hem manifestat juntament amb les entitats del sector… en definitiva, 
davant cada atac al nostre col·lectiu, no n’hem deixat passar ni una! 

Al llarg d’aquest any, també hem pogut anar coneixent i trobant-nos amb el món 
associatiu LGTBI, així com amb l’Observatori contra l’Homofòbia en diverses 
ocasions,  pactant accions conjuntes. Una d’aquestes, una resolució del grup 
parlamentari socialista -aprovada per unanimitat- al Govern de la Generalitat per 
exigir de manera immediata el compliment de la llei LGTBI, aprovada pel Parla-
ment el 2014 però no desplegada en la seva totalitat. La segona setmana 
d’octubre hem impulsat de nou, i a través de la diputada Marta Moreta, pregun-
tes al nou conseller d’Afers Socials per seguir insistint en l’aplicació i desplega-
ment de la llei.  

Al llarg d’aquest any, hem pogut assistir a les citades manifestacions, així com a 

http://change.org/
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diferents activitats i actes que han organitzat les entitats, des de la jornada rei-
vindicativa del PRIDE amb una gran presència de socialistes, passant per xerra-
des, col·loquis i cinefòrums, i a activitats com l’acte anual contra la SIDA.   

Comunicació a xarxes socials: l’estratègia comunicativa a les xarxes socials, on fa 
dos anys ni tan sols teníem perfils propis dels i les “Socialistes LGTBI”, ha servit 
per incrementar l’impacte i el grau de coneixement que les nostres activitats, 
accions i revindicacions han tingut. Fer activisme està molt bé, però si a més a 
més la gent ho sap, encara està millor.  

Des de la Secretaria d'Habitatge, han treballat prioritàriament amb la sectorial en 
l'Organització de la Jornada sobre ocupacions sense títol habilitant, celebrada a 
l’Hospitalet. Participació en la Jornada a Barcelona sobre Habitatge, amb Carme 
Trilla, Beatriz Corredor, Jaume Collboni i la nostra responsable, Rosa M. Ibarra. 
També han realitzat una trobada al Parlament amb representants municipals del 
PSC i roda de premsa posterior per la presentació de la nostra proposta de reso-
lució sobre lluita contra l’ocupació d’habitatges sense títol habilitant. 

Coordinació amb altres àrees del partit per treballar conjuntament l’àmbit 
d’habitatge: justícia, política igualtat, discapacitat. Reunió amb la secretària 
d’Habitatge de l’Executiva Federal del PSOE, Beatriz Corredor, amb qui estem en 
contacte continu.  

 

 

 

 

 


