
20 + 1 propostes del programa de treball 2014-2015  

Comissió Executiva del PSC 

El breu mandat d’aquesta nova Direcció nacional sorgida arran d’un congrés extraordinari 

celebrat al juliol de 2014 no impedeix que els seus objectius siguin completament ambiciosos 

amb el PSC. La modificació del discurs polític, social i econòmic, la lluita contra la corrupció, la 

recuperació i rescat de les polítiques socials i la cohesió interna del partit seran la base de 

l’acció del PSC en els futurs mesos.  

En aquest document trobareu 20 propostes temàtiques més un últim compromís; la celebració 

d’un Congrés ordinari l’últim trimestre de 2015 que garanteixi la influència i continuïtat del PSC 

en el futur de Catalunya i dels i les seves ciutadans/es. 

1. El programa polític del PSC i dels gira entorn de 4 eixos: 

a. El rellançament de l’economia i la creació de llocs de treball 

b. La defensa de l’Estat del benestar i la distribució de la riquesa, amb especial 

atenció a la salut i l’educació. 

c. La regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció 

d. La proposta de reforma de la constitució per fer d’Espanya un estat federal 

on es reconegui a Catalunya com a nació, es blindin les competències en 

educació, llengua i cultura i un nou pacte fiscal per  a Catalunya, ha de ser 

sotmesa a votació per la ciutadania 

2. Renovar el nostre discurs econòmic i social. El discurs i les alternatives econòmiques i 

socials del PSC han d’adaptar-se a les noves circumstàncies fruit de 4 anys de recessió i 

crisi econòmica. Renovar el nostre discurs i fer-lo creïble és primordial per a constituir 

una alternativa creïble. 

La base per a la nova polític econòmica del PSC parteix de dos grans premisses:  

a. Oferir una alternativa econòmica a l’austeritat dogmàtica. En la Gran Recessió 

(2008-2014) hem assistit a l’empitjorament de tots els indicadors bàsics com 

són l’activitat laboral i l’atur, el tancament d’empreses el PIB, el deute privat i 

públic, l’accés i el cost del crèdit, el dèficit públic. Pel que fa a l’economia 

familiar, aquests indicadors han suposat la pèrdua de poder adquisitiu i/o 

l’absència d’ingressos afegida a la pèrdua de drets fruit del debilitament dels 

servis públics.  

b. Combatre la desigualtat i les retallades socials. L’augment de les desigualtats 

és el signe d’aquests temps. L’atur de llarga durada i/o rebaixa del poder 

adquisitiu, l’augment gens progressiu dels impostos, l’enduriment o 

impossibilitat d’accedir a serveis i prestacions abans garantits per llei, 

l’encariment dels serveis bàsics i les dificultats per accedir o mantenir la llar 

han portat a un empobriment concentrat en la immensa majoria de la població 

mentre una selecta minoria veia com creixia la seva riquesa.  Els anys 

d’austeritat i retallades han comportat barreres d’accessibilitat als serveis 

(llistes d’espera sanitàries, col•lapse de la llei de la dependència i de la RMI) i 

la rebaixa de la seva qualitat). 



c. Equilibri territorial: Les polítiques actuals en materia d’agruicultura i món rural 

aplicades pel Govern de la Generalitat i Estatal no funcionen. Manca 

competitivitat en l’activitat econòmica del món rural, especialment en 

l’agrícola i ramadera, manca inversió en infraestructures i hi ha un acusat 

despoblament i envelliment de la gent del món rural que fa que perilli la seva 

pervivència. 

3. Primer, les persones. No renovem el nostre discurs econòmic pensant només en els 

números, principalment ho fem per a continuar pensant en les persones. Les iniciatives 

socials dels i les socialistes tornen a situar a les persones i les seves necessitats al mig 

de les decisions polítiques. Especial atenció a les polítiques dirigides a col·lectius amb 

necessitats específiques: gent gran, persones amb discapacitat, o els joves. Són els 

col·lectius que més pateixen els efectes de la crisi i són també el clar reflex del nul 

interès dels governs de dretes tant a Catalunya com a Espanya.  

L’atenció especial als col·lectius en risc d’exclusió social no ens fa oblidar les nostres no 

ens fa oblidar les nostres arrels de solidaritat i cooperació. Prendre el pols a al 

situació, conjuntament amb la secretaria d’internacional sobre alguns conflictes a 

nivell mundial 

A nivell intern, la creació de les secretaries de Gent Gran i persones amb discapacitats 

a la direcció del partit posa de manifest la voluntat del partit en posar un major èmfasi 

en les polítiques dirigides a aquests col·lectius. Així mateix, no podem oblidar els joves, 

que a través de la Joventut Socialista de Catalunya treballarem conjuntament sobre les 

necessitats específiques de la joventut en el moment actual: atur, exili, formació, etc. 

4. Europa, Europa i més Europa. El projecte Europeu afronta avui un dels reptes més 

importants de la seva història: el seu futur. La construcció del vell somni europeu està 

en perill constant i la recepta dels socialistes europeus està molt clara: MÉS EUROPA, 

potenciar-la, assegurar la coherència del projecte, millorar l'eficàcia vers els ciutadans i 

fer-la més visible als nostres afiliats i afiliades que són els altaveus del parit. 

5. Feminisme i paritat, ADN dels i les socialistes. Som feministes i socialistes per les 

mateixes raons. Els efectes de les retallades s’han sofert també en l’aplicació de les 

polítiques d’igualtat. Els governs socialistes que tant havien lluitat a favor de les 

polítiques d’igualtat de gènere, contra les discriminacions, a favor del dret a decidir de 

les dones sobre el seu propi cos, etc. han vist com tant sols tres anys de governs de 

dretes han bastat per ensorrar anys de lluites feministes i consecucions polítiques. 

6. Establir les bases d’un nou “New Green Deal”. 

7. El Partit. A nivell intern, dotar d’estabilitat a l’estructura orgànica i cohesionar el partit. 

Enfortir-lo, recuperar-lo i obrir-lo.  

Una gestió eficient dels recursos econòmics i equilibri pressupostari. 

8. Més participació. Hem iniciat nous mecanismes de participació interna i ciutadana en 

la configuració de les nostres decisions polítiques. Durant aquest any no farem cap pas 

enrere en aquest sentit. La celebració de primàries obertes per escollir candidat/a a 

les eleccions al Parlament de Catalunya i la capacitat per adaptar el calendari a 

possibles variacions és un fet. 

9. Un compromís amb la qualitat democràtica i la regeneració: l’establiment de 

mecanismes de transparència, participació i regeneració democràtica s’han convertit 

en una de les primeres demandes ciutadanes amb els partits polítics i els seus 



representants institucionals. Des del PSC començarem a donar les primeres passes en 

aquest sentit dintre de “casa”: comprometent-nos a ser més oberts, participatius i 

transparents amb la creació d’un nou portal web de Transparència i Participació. De la 

mateixa manera, continuarem treballant en passar del debat públic de la regeneració 

de la política a l’acció de la regeneració. 

10. Eleccions i programes 

a. Municipals 2015: És evident que 2015 està especialment marcat al calendari 

per les eleccions municipals. El tradicional i marcat caràcter municipalista del 

nostre partit suposa posar un major èmfasi i recursos en aquest objectiu. Tenir 

candidats i candidates municipals, dotar-los d'eines i formació específica, 

presentar candidatures al territori i preparar possibles aliances pre i post 

electorals així com l'elaboració del manifest electoral municipal seran claus 

durant els propers mesos.  

b. Eleccions catalanes: Les noticies d'un possible avançament electoral obren les 

portades de tots els diaris des de fa uns mesos. El PSC ha d'estar 

completament activat i preparat amb diàleg permanent amb la societat civil, 

els sindicats, el mon acadèmic, el mon de la cultura, i en disposició de 

presentar un programa electoral basat en un “Nou Contracte Social” amb la 

ciutadania que pretén recuperar la seva confiança i donar respostes a les 

noves necessitats polítiques, socials i econòmiques.  

11. Coordinació Institucional. El partit ha de funcionar de manera coordinada, uniforme i 

conjunta especialment dels seus representants institucionals. Des de la comissió 

executiva, fins les agrupacions. garantir la coordinació interparlamentària i 

intermunicipal és garantia d'èxit. 

12. Mantenir la fluïdesa i la confiança en les relacions amb el PSOE. Les relacions amb el 

nostre partit germà a Espanya han de continuar en la línia de poder dur a terme, de 

forma conjunta i consensuada, la reforma de la Constitució en sentit federal. Només 

amb el PSOE podem plantejar un nou encaix federal de Catalunya dintre d’Espanya. 

13. Reformes Institucionals. Fomentar i introduir el debat sobre la necessitat de realitzar 

reformes institucionals en l'agenda política. Som absolutament conscients de la 

necessitat de connectar amb una part de la societat que se sent exclòs del procés de 

transició democràtica. Hem d'actualitzar, reformar i modernitzar les nostres 

institucions a les demandes ciutadanes. 

14. Sectorials. Actualitzar i enfortir el model de treball sectorial del PSC, donant més 

protagonisme i veu a les agrupacions sectorials. 

15. Comunicació 

a. Modificar, evolucionar i modernitzar la imatge i el missatge del PSC. La 

modernització del missatge obligatòriament comporta una evolució de la 

marca del Partit. Som un partit més obert, més transparent, més connectat, 

més dinàmic, més jove, més renovat. La nostra imatge i les nostres 

comunicacions han de reflectir-ho. Un PSC atractiu que entri pels ulls. 

b. Enfortir la presència del PSC a les xarxes socials. Les xarxes socials han 

guanyat terreny de comunicació interna i externa. És un canal que permet que 

els i les nostres militants s'interrelacionin, s'impliquin, participin i actuïn 

d'emissors del missatge del Partit. La transmissió dels missatges socialistes 



també han de generar-se a través de la xarxa. Els i les nostres militants a la 

xarxa tenen un potencial comunicatiu que no podem ni volem desaprofitar.  

16. Recuperar el contacte i la coordinació amb els sectors socials que tradicionalment ens 

havien donat suport, construint nous ponts  i establint nous contactes i una relació 

més fluïda i amb les entitats i col·lectius del país. Especialment amb el món del treball, 

els emprenedors i els activistes. 

17. Reforçar la formació al sí del PSC. La formació interna que el partit posa a l'abast dels i 

les militants sempre ha estat un tret diferenciador respecte a la resta de formacions 

polítiques. Eines com l'Escola Xavier Soto i el think tank de la Fundació Rafael 

Campalans han de recuperar el protagonisme i actuar com autèntics referents en el 

seu sector 

18. Universitat, educació i competitivitat i recerca:  el contacte permanent amb la 

comunitat educativa i amb els equips rectorals de les universitats catalanes per a la 

definició del posicionament del Partit al respecte de les constants retallades en 

polítiques universitàries i educatives que Govern imposa al conjunt de la ciutadania. 

L’educació pública, universal i gratuïta és una de les línies vermelles que els i les 

socialistes no estem disposats a traspassar. Així mateix, és prioritari recuperar la 

inversió en recerca i competitivitat que suposa el veritable avançament tecnològic  

19. Diversos però iguals, tradició i novetat: combinar la participació en les associacions 

de cultura tradicional amb l’atracció de noves entitats culturals i assumir els reptes i 

noves oportunitats que la diversitat cutural comporta. Per saber què pensem i què 

volem al respecte sense marge pel sorgiment de discursos xenòfobs és de vital 

importància unificar el discurs i la praxi del PSC davant els reptes de la integració, la 

gestió de la convivència i la diversitat.  

20. Un nou enfocament cultural basat en la connexió amb nous sectors culturals i  la 

recuperació del diàleg  amb els sectors culturals tradicionalment progressista  i la 

redacció d’una proposta de política cultural municipal més propera al ciutadà 

constituiran la base de la política de cultura del PSC  

 

21.  +1 Preparar el Congrés Ordinari de 2015. El Congrés del rellançament. La direcció 

nacional actual sorgeix d'un moment extraordinari pel nostre partit i per tant, hem 

d'estar preparats i hem de preparar el partit per a poder afrontar amb èxit un nou 

congrés ordinari en només un any, l'últim trimestre de 2015. Aquest congrés suposarà 

el tancament del mandat que es va iniciar al desembre de 2011 i, al mateix temps, el 

tancament d'un cicle electoral que culminarà probablement amb tres processos 

electorals seguits (avançament electoral a Catalunya, eleccions municipals al maig i  

eleccions generals 2015). Un any amb reptes molt importants i és per aquest motiu 

que el congrés ordinari dels i les socialistes de Catalunya ha de realitzar-se en paral·lel 

als comicis electorals i ha de treballar per aconseguir un PSC més fort, renovat i més 

cohesionat de cara els propers anys.  

La creació d'una comissió organitzadora del congrés ordinari que treballarà amb un 

any d'antelació en els preparatius polítics i orgànics congressuals pretén afavorir la 

participació del màxim número de militants, simpatitzants i col·lectius progressistes de 

Catalunya. 


