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PRIMERA SECRETARIA       

Tanquem la primera meitat del 14è mandat de la Comissió Executiva del PSC, un període excepcional marcat 
per la covid-19, una crisi sanitària de magnitud mundial, que ha derivat en una crisi econòmica i social arreu, 
també a casa nostra. 

Celebràvem el 14è Congrés del PSC el desembre de 2019, poc més d’un mes després d’una repetició electoral 
a Espanya, que va conduir a un govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos, un govern progressista i 
de coalició, el primer a Espanya, que ha hagut de fer front a una crisi sanitària sense precedents. 

La covid-19 ha posat contra les cordes tots els governs del món, també el d’Espanya que, liderat pel president 
Sánchez, i sota un estat d’alarma, ha demostrat valentia, determinació i saber estar a l’alçada. Una altura de 
mires que en bona part es deu a la bona feina de Salvador Illa, el nostre secretari d’Organització i Acció 
electoral que, a meitat de gener de 2020, era nomenat ministre de Sanitat del govern d’Espanya i que, amb 
la gestió de la pandèmia, s’ha guanyat el respecte de la ciutadania. 

Els governs, a tots els nivells, han desplegat i segueixen adoptant mesures sanitàries, socials i econòmiques 
sense precedents per frenar al màxim els efectes de la pandèmia amb l'objectiu prioritari de protegir la salut 
i el benestar de les persones. Un esforç col·lectiu que ha estat i és també responsabilitat personal de cada 
ciutadà i ciutadana i que ha requerit i requereix la solidaritat i el treball coordinat i cooperatiu del conjunt de 
la societat, de totes les institucions i de tots els agents públics i privats. 

De la gestió d’aquest llarg any de pandèmia en podem extreure algunes lliçons. Al meu entendre, es 
resumeixen en tres: 

La primera, que la covid-19 ens ha fet més vulnerables, sens dubte, i el shock econòmic i social que ha 
provocat ha evidenciat que Catalunya no podrà sortir sola d’aquesta crisi, com tampoc no ho pot fer Espanya 
sola sense la Unió Europea. Cooperació lleial, coordinació entre tots els nivells de govern, lleialtat 
institucional. Això és el que la ciutadania reclama i espera de qui ha de fer front a una emergència sanitària, 
social i econòmica. Cogovernança federal. 

La segona: tot i que alguns ja ho advertíem abans, la pandèmia ho ha fet encara més evident: la importància 
del sector públic. Retallar en serveis públics essencials surt molt car. Massa car. Estem travessant una crisi 
sanitària complexa que deixa un llast econòmic i social a tots els àmbits i nivells, i ho fem mentre estem a la 
cua d’Espanya i d’Europa en despesa sanitària, educativa i de serveis socials. Mai no agrairem prou la feina 
dels servidors i servidores públiques i dels treballadors i treballadores dels serveis essencials. 

La tercera lliçó de la pandèmia: el paper imprescindible de la ciència i la recerca. 

En aquesta lluita conjunta i de treball incansable en la primera línia, és just posar també en valor la feina 
ingent que han fet els ajuntaments: la proximitat, el millor coneixement dels alcaldes i alcaldesses de la 
realitat dels seus veïns i veïnes, la seva responsabilitat i bona feina han fet possible tirar endavant malgrat les 
dificultats. 

Després de mesos de males notícies, sortosament vam acabar el curs polític del 2020 amb una de bona que 
venia d’Europa: un acord del Consell Europeu sobre la mobilització extraordinària de recursos per fer front a 
la covid-19 i per garantir una recuperació econòmica i social amb un sentit de solidaritat i també de 
compromís ecològic, fruit d’una batalla política molt i molt forta, liderada en gran part per la socialdemocràcia 
europea, que demostra que el projecte europeu és un projecte de model de societat, de model de 
convivència, de model de desenvolupament, i no un caprici o una estricta negociació entre interessos 
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contradictoris. Aquest ambiciós programa d’estímul econòmic havia i ha de servir per donar resposta a les 
necessitats econòmiques i socials d’una ciutadania que s’ha vist afectada per una crisi econòmica molt 
greu poc després d’haver estat víctima de l’anterior. És també l’orientació estratègica de la nova 
administració nord-americana encapçalada pel president Biden. 

I mentre tot això passava, Catalunya seguia, un cop iniciat el curs polític a la tardor de 2020, esperant la 
celebració d’unes eleccions al Parlament de Catalunya, després que el mateix president de la Generalitat, a 
principis de l’any 2020, donés la legislatura per esgotada i es comprometés a anunciar la data de les eleccions 
un cop el Parlament aprovés els pressupostos. Finalment, inhabilitat el president Torra, i després d’un llarg 
període d’interinitat, les eleccions van acabar convocant-se de manera automàtica a finals d’any, malgrat els 
intents del govern independentista d’ajornar la convocatòria electoral, que la justícia va impedir. 

Unes eleccions en les quals els socialistes teníem clar quin era el missatge que volíem traslladar a la 
ciutadania: Catalunya necessitava un canvi, però no qualsevol canvi. Necessitava un canvi que garantís que 
es reactivava l'economia i s'enfortien els serveis públics. Un canvi que assegurés que es gestionen 
eficientment els recursos de què disposem. Un canvi que oferís seguretat jurídica, estabilitat política i 
confiança per atraure, retenir i impulsar nous projectes empresarials i d'emprenedoria, així com per reactivar 
el teixit industrial, maltractat durant massa anys. Un canvi que invertís en coneixement i innovació, i que 
impulsés la transició ecològica i energètica i la digitalització. Un canvi per assegurar que Catalunya tingués un 
govern que treballés pel conjunt de la societat catalana. Un canvi que passés pàgina de la darrera dècada. 
Gairebé deu anys en què el sobiranisme català ha insistit a portar-nos a tota velocitat, de vegades fins i tot 
sense frens, cap al precipici: han perjudicat la nostra economia, la nostra societat, la nostra imatge i les 
nostres expectatives sense aconseguir cap benefici. Col·leccionant derrotes i acumulant frustracions, el camí 
cap a la independència no ha servit per res més que per intentar amagar retallades i una mala gestió dels 
recursos públics amb uns pobres resultats: menys drets, menys oportunitats, més desigualtat, més 
precarietat i una evident pèrdua d'impuls de l'economia. 

Els socialistes ens presentàvem, doncs, com l’alternativa al desgavell, com la millor opció de liderar un govern 
capaç de gestionar amb eficàcia, d’utilitzar de forma eficient les seves competències i recursos. Un govern 
capaç de cooperar amb altres administracions. Un govern per fer que Catalunya avancés. Un bon govern que 
unís els catalans al voltant d’objectius compartits: la lluita contra la pandèmia, la reactivació econòmica, la 
justícia social, el feminisme, l’ecologia, l’equilibri territorial, la transparència i la qualitat de les institucions. 

A finals d’any, i signat el decret de convocatòria d’eleccions, el PSC introdueix un canvi radical i ofereix un 
revulsiu, no ja per millorar els resultats electorals, sinó per intentar guanyar les eleccions i assolir la 
presidència de la Generalitat. Des de la Primera Secretaria del PSC, el 30 de desembre es proposa als membres 
de la Comissió Executiva i del Consell Nacional del partit que fos Salvador Illa qui encapçalés la nostra 
candidatura a les eleccions al Parlament de Catalunya. L’elecció de Salvador Illa com a candidat demostrava, 
al nostre entendre, que no ens resignàvem a ser segons o tercers, sinó que volíem guanyar, que anàvem a 
totes. 

I sí, el 14 de febrer de 2021 el PSC va guanyar les eleccions i va esdevenir el primer partit de Catalunya en 
vots, empatats en escons (33) amb la segona força. 654.766 vots, un 23 % dels sufragis que obrien la 
possibilitat d’iniciar nova etapa a Catalunya, d’obrir un nou escenari en la política catalana. Un nou temps en 
el que ha pres forma una alternativa per superar el procés i la política de fronts que hem patit en els darrers 
anys a Catalunya. Una alternativa que aposta, decididament i sense complexos per passar pàgina, per obrir 
una nova etapa del diàleg i propiciar el retrobament dels catalans. 
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Les forces independentistes, però, han insistit en la repetició d’una fórmula que s’ha demostrat fracassada: 
un govern similar al que vam tenir la legislatura anterior, amb els mateixos objectius polítics. Un govern que 
va acabar totalment dividit, perquè no feien més que disputar-se l’hegemonia d’un mateix espai polític. Un 
govern en fallida, que es va demostrar incapaç de reconduir l’actual crisi socioeconòmica. 

Un cop investit president Pere Aragonès, i conscients de la transcendència del moment, el 6 de juny, el cap 
de l’oposició, líder del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, decideix fer pública la posada en 
marxa d’un govern a l’ombra, el Govern Alternatiu de Catalunya, que es posa a treballar immediatament amb 
l’única voluntat de contribuir a construir una Catalunya millor, des d’una mirada exigent i crítica, però també 
des del diàleg i la mà estesa. El PSC, posant en marxa aquesta iniciativa, demostra un cop més que, des d’una 
oposició útil, contundent però constructiva, alhora responsable i exigent, es pot treballar també pel conjunt 
de la ciutadania i per fer avançar el país. 

Mentrestant, el govern presidit per Pedro Sánchez ha seguit amb les seves encertades prioritats: vacunació, 
recuperació econòmica, bon ús dels fons europeus i garantia de l’escut social, i ha ofert la perspectiva dels 
indults per facilitar la represa del diàleg polític i de reconciliació social a Catalunya, tancant ferides i afavorint 
la concòrdia. La nostra tasca és ampliar el suport a aquesta orientació política. 
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VICEPRIMERA SECRETARIA       

L’any i escaig del qual rendeix gestió l’Executiva del Partit en aquest informe ha estat marcat per una crisi 
sanitària sense precedents provocada per la covid-19. Una crisi global inesperada i sobrevinguda que ha 
colpejat amb força arreu i ha tingut i té greus conseqüències socials, econòmiques i polítiques. Una crisi que 
alhora esdevé una gran oportunitat per sortir reforçats com a societat davant els desafiaments i reptes de 
present i futur que ens planteja i que ens ha exigit, com a servidors públics, orientar de nou l’acció política 
del nostre Partit amb l’objectiu de defensar un projecte comú per a tothom que no deixi ningú enrere i 
consolidar les estructures que han de fer front a les necessitats de la ciutadania.  
 
En aquests mesos, els dos principals projectes desenvolupats des de la Viceprimera secretaria han estat d’una 
banda, el document d’aportacions del PSC al pacte català per la reconstrucció social i la recuperació 
econòmica del nostre país i de l’altra, el programa electoral amb què els i les socialistes ens vam presentar i 
vam guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 14 de febrer. Ambdós documents han 
requerit un gran esforç de coordinació i col·laboració a tots els nivells que ha mobilitzat tot el Partit, des 
dels nostres ajuntaments als nostres representants a la Unió Europea, en una situació excepcional de 
confinament que ha posat a prova la nostra capacitat operativa i resolutiva de reacció i interacció. En aquest 
sentit, garantir la coherència en la nostra acció política i consolidar l’estructura del Partit pel que fa a les idees 
i el projecte comú ha estat preeminent per a nosaltres.  
 
D’ençà de l’esclat de la pandèmia a Espanya i un cop decretat l’estat d’alarma, ens vam posar a treballar 
conjuntament amb la resta de secretaries del Partit, així com amb el Grup Parlamentari Socialista (GPS), en 
un primer document de propostes per millorar la resposta d’urgència a la pandèmia que vam lliurar al Govern 
català, amb l’objectiu de compartir les bases de la recuperació social i econòmica a Catalunya. Paral·lelament, 
vam crear equips de treball estratègic, transversal i de corresponsabilitat, conjuminant l’àmbit institucional 
i l’orgànic amb col·lectius i persones de referència properes a nosaltres, per a l’elaboració de la nostra 
contribució a l’ambiciós pacte català que vam proposar per a l’impuls, amb igual força, de la recuperació 
econòmica, la reducció de les desigualtats i la sostenibilitat ambiental.  
 
Aquí, fem especial esment a la coordinació amb el PSOE i la Delegació del Govern a Catalunya com a font 
d’informació actualitzada i continuada de la gestió d’aquesta crisi per part del Govern d’Espanya -en 
contraposició amb la inacció, passivitat i cerca constant de confrontació del Govern de Catalunya-; així com 
amb el Grup socialista a Europa pel que fa a les decisions preses per les institucions europees, especialment 
amb relació al Pla Europeu de Recuperació Next Generation EU i els pressupostos europeus. També ha estat 
primordial el fet que els i les socialistes vam presidir la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació 
Socials i Econòmiques al Parlament de Catalunya que vam impulsar des del GPS.  
 
El document “Propostes del PSC per un pacte per a la reconstrucció i la recuperació social i econòmica”, que 
va constituir després la base per a l’elaboració del nostre programa electoral, desgrana les propostes que 
consideràvem una oportunitat per iniciar el camí de la reconstrucció a partir del que vam anomenar les 4D: 
drets, desenvolupament econòmic, digitalització i descarbonització, sota el paraigua d’una governança 
federal i en un imprescindible marc d’estabilitat política, seguretat jurídica, recursos econòmics per al sector 
públic, cooperació entre administracions i diàleg social. 
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Aquest document, d’acord amb la Primera Secretaria del Partit i els diferents àmbits de treball de la 
Viceprimera secretaria -Transició ecològica i tecnològica de l’economia, Igualtat d’oportunitats i Justícia 
social, Feminisme i Bon Govern-, va ser enviat a les principals organitzacions i entitats del teixit associatiu 
social, econòmic i professional de Catalunya per donar-lo a conèixer i explicar el nostre posicionament, i es 
van mantenir reunions de seguiment de les afectacions de la pandèmia en diversos àmbits i sectors.   
 
D’altra banda, l’horitzó de celebració d’unes eleccions al Parlament de Catalunya ha estat també molt present 
en aquest primer any de mandat. Tant és així que, abans de les declaracions de l’expresident Torra el gener 
de 2020 assegurant que anunciaria la data de les eleccions després de l’aprovació dels pressupostos, des de 
la Viceprimera secretaria vam començar a treballar en el que seria el nostre programa electoral just després 
de la celebració del nostre 14è Congrés. Un treball que vam anar fent en paral·lel al document de 
reconstrucció.  
 
Finalment, la significació del 14F esdevenia una gran oportunitat, en un context especialment difícil i 
excepcional, per girar full a una dècada perduda i fer possible el canvi a Catalunya. Per a l’elaboració del 
programa electoral vam dur a terme un procés participatiu que va transcendir l’organització i es va enfocar 
públicament a cercar la participació, col·laboració i complicitat de la societat civil catalana en la construcció 
d’un projecte col·lectiu liderat pels i les socialistes, una alternativa de govern per una Catalunya millor de tots 
i totes.  
 
Amb aquest propòsit, i d’acord amb el RGPD, es van enviar més d’un miler de cartes a associacions, entitats, 
federacions, sindicats, organismes, organitzacions i col·legis professionals de 25 àmbits -salut, educació, 
serveis socials, cultura, recerca, economia social, dret i justícia, treball, sostenibilitat, etc.-, que tenen per 
objectiu millorar la qualitat de vida de la ciutadania i transformar la societat, convidant-los a fer-nos arribar 
les seves propostes, idees i inquietuds per intercanviar opinions i, si esqueia, enriquir el nostre programa. 
Paral·lelament, es va penjar al web del Partit el document programàtic a debat, aprovat pel Consell Nacional 
el novembre de 2020, perquè la ciutadania pogués fer-nos arribar les seves aportacions a través d’un 
formulari de participació. I, al mateix temps, es va enviar a les federacions del Partit per a la participació 
orgànica en aquest procés obert.  
 
El balanç ha estat molt positiu en termes quantitatius, més de 300 aportacions rebudes, i també qualitatius, 
amb més d’una cinquantena de reunions dels i les responsables del programa amb entitats que vam mostrar 
el seu interès a parlar directament amb nosaltres. Aquesta tasca contribueix i ens apropa al nostre objectiu 
de recuperar i consolidar el paper del PSC com a interlocutor de referència amb la societat. 
 
També per primer cop, i d’acord amb les resolucions aprovades en el 14è Congrés del Partit, enguany el 
programa electoral incorporava, tant en la seva estructura com en el contingut de les propostes, l’esperit 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides cercant, en aquesta alternativa 
socialista de govern, la transformació de la nostra societat a partir de l’equilibri entre el progrés econòmic 
i la generació de riquesa, la sostenibilitat ambiental, la cohesió social i la convivència, i el benestar dels 
ciutadans i les ciutadanes. Així doncs, en el nostre programa electoral s’abordaven els 17 ODS de l’Agenda 
2030 sota 4 àmbits (institucional, social, ambiental i econòmic), i a partir de 6 eixos (federalisme i bon govern, 
drets de ciutadania i Estat del benestar, Catalunya igualitària i feminista, transició ecològica justa i lluita contra 
el canvi climàtic, dret al treball i protecció social, i coneixement, innovació i indústria).   
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Finalment, hem continuat duent a terme accions polítiques d’acord amb els objectius del nostre Pla de treball, 
especialment pel que fa als quatre àmbits de treball de la Viceprimera secretaria en termes d’actualització 
de les bases de dades de les secretaries; coordinació amb el PSOE -seguiment de les reunions i dels 
argumentaris i comunicats-; foment de la transversalitat i el treball en xarxa entre secretaries per aquelles 
actuacions de corresponsabilitat i estratègia compartida; i seguiment i participació en les reunions, actes i 
jornades organitzades per les diverses secretaries en temes d’especial interès i per donar a conèixer els 
nostres posicionaments i la nostra acció política.  
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ I ACCIÓ ELECTORAL       

Aquesta primera meitat del 14è mandat de la Comissió Executiva del PSC, que comprèn des de la celebració 
del Congrés Ordinari el desembre de 2019 fins al Consell Nacional del mes maig de 2021, s’ha vist marcada 
per la constitució del primer govern de coalició a Espanya, per la pandèmia de la COVID-19 i el conseqüent 
decret de l’estat d’alarma i, a Catalunya, per la celebració d’unes eleccions al Parlament, el 14 de febrer de 
2021. 
 
El titular d’aquesta secretaria va formar part de la delegació del PSOE per negociar amb ERC un acord 
d’investidura de Pedro Sánchez. Fruit d’aquestes negociacions, que es van dur a terme entre desembre de 
2019 i gener de 2020, va reeixir el primer govern de coalició a Espanya, del qual en Salvador Illa, secretari 
d’Organització del PSC, va esdevenir ministre de Sanitat.  
 
Un repte important per a la secretaria d’Organització i Acció Electoral durant aquesta primera meitat de 
mandat ha estat organitzar i adaptar el funcionament del partit a les mesures adoptades per les autoritats 
sanitàries per a la contenció de la COVID-19. Amb l’inici de la desescalada durant el mes de juny, aquesta 
secretaria, de manera conjunta amb la gerència del Partit, va dotar tota l’organització de les eines necessàries 
per adaptar totes les reunions dels òrgans del partit garantint el dret de participació de tota la militància. 
Destaca, especialment, la celebració de tres congressos de federacions del PSC que estaven pendent de 
celebrar quan va esclatar la pandèmia, així com la constitució del Consell Nacional del 14è mandat del PSC. 
De fet, durant el més d’un any de pandèmia aquesta secretaria ha coordinat la celebració de les reunions i 
trobades de tots els òrgans del Partit, adaptant les sessions presencials a un nou format que compleixi els 
requisits de les instruccions dictades per les autoritats sanitàries. S’han celebrat tots els congressos de 
federació, totes les sessions ordinàries i extraordinàries corresponents del Consell Nacional, i s’ha dotat a 
totes les federacions d’eines per poder celebrar els seus Consells de Federació, així com les executives a tots 
els nivells. 
 
Sens dubte, la situació de crisi sanitària ha accelerat el procés de digitalització del Partit, una mesura que, de 
fet, es va adoptar en diverses resolucions congressuals. El PSC ha hagut d’accelerar el procés per adaptar les 
seves estructures a la nova situació i convertir-se en un veritable partit del segle XXI. Aquest pla va començar 
amb l’adquisició de llicències de plataformes per a la celebració de reunions telemàtiques, així com la 
instal·lació a la seu central de sales per poder realitzar sessions híbrides de tots els òrgans del Partit. També 
dins d’aquest procés de transformació digital, s’han iniciat treballs de renovació de la pàgina web 
socialistes.cat i de les aplicacions existents per a la gestió ordinària del Partit, així com la creació de noves 
aplicacions que es preveuen que estiguin en funcionament el juny de 2022. 
 
En la segona part d’aquesta meitat del mandat, la secretaria d’Organització i Acció Electoral i tot el conjunt 
de l’organització ha centrat els seus esforços en la preparació de les eleccions al Parlament de Catalunya, 
celebrades el 14 de febrer de 2021, uns comicis fruit d’un avançament electoral provocat per la inhabilitació 
del president de la Generalitat de Catalunya i la incapacitat de les forces independentistes, majoritàries al 
Parlament, per trobar una persona que encapçalés el govern, en una situació de greu crisi sanitària, 
econòmica i social. 
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El primer secretari del PSC, president del grup parlamentari socialista, va fer un pas el costat i va proposar a 
la Comissió Executiva del partit i al seu Consell Nacional, que el candidat socialista a la presidència de la 
Generalitat fos el secretari d’Organització del PSC.  
 
Des d’aquesta secretaria, l’any 2021 va començar amb la planificació i posada en marxa de la campanya 
electoral, subjecta a un objectiu i un gran repte: l’objectiu, fer arribar al màxim de gent possible el missatge 
que el PSC era l’única força política capaç d’encapçalar una alternativa al projecte independentista fracassat, 
inoperant, incapaç de governar bé. I un repte: fer que aquest missatge arribés a tot arreu sense poder fer 
actes de campanya convencionals arreu del territori i adaptant-nos al format telemàtic, per poder respectar 
les instruccions dictades per les autoritats sanitàries. 
 
El 14 de febrer de 2021 el PSC va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, essent la primera força en 
vots i empatant en escons amb ERC. Les candidatures socialistes de les 4 demarcacions catalanes van obtenir 
un total de 33 escons (16 més respecte a les eleccions de 2017), 654.766 vots (48.107 vots més) i un 23 % dels 
sufragis (9,2 punts més que en les darreres eleccions). 
 
Un cop superat el procés electoral, i seguint les diferents resolucions aprovades al darrer congrés del Partit, 
aquesta secretaria ha seguit el procés de posada en marxa d’un grup de treball de les sectorials amb la finalitat 
de reordenar i fer encara més àgil i útil l’estructura sectorial del Partit, per transformar-la en el veritable think-
tank, laboratori d’idees que nodreixi l’acció política i institucional del partit.  
 
També en el seu treball ordinari, aquesta secretaria ha impulsat els treballs de la Comissió de Reglaments i 
Organització del Consell Nacional amb la finalitat d’adaptar el reglament de Desenvolupament Estatutari a 
les resolucions congressuals. De moment ja s’ha fet l’adaptació als estatuts de gairebé la meitat dels 
reglaments existents. 
 
Sens dubte, una peça fonamental de l’engranatge de la maquinària del Partit són les seves estructures 
territorials. Des d’aquesta secretaria s’ha mantingut un contacte fluid amb totes les federacions del Partit i 
amb els responsables institucionals del PSC, amb la finalitat de mantenir un flux constant d’informació entre 
els territoris i el Partit i també a la inversa. 
 
Per últim: continuem sent el primer partit de Catalunya en el número d’afiliats i afiliades. Al gràfic que 
acompanya aquest informe de gestió, es pot veure l’evolució d’altes i de baixes mensual de membres del 
Partit. 
 
En el moment de la redacció d’aquest informe, s’ha iniciat la negociació amb les diferents federacions d’un 
protocol sobre els i les militants amb quotes pendents i com procedir per a la normalització d’aquesta situació. 
A 30 de març, el PSC té 12.864 militants. Durant la campanya electoral, les organitzacions del Partit es va fer 
un esforç molt important de trucades a tot el cens de simpatitzants per tal d’actualitzar-lo. En aquesta línia, i 
amb l’objectiu d’optimitzar el cens del partit, s’ha començat una feina d’actualització de les dades de contacte 
dels nostres militants. Per a aquesta secretaria, el cens del PSC és un instrument necessari, un canal 
imprescindible per a la comunicació amb la militància i, com a tal, és indispensable que estigui actualitzat 
permanentment. 
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POLÍTIQUES FEMINISTES       

 
El compromís del PSC amb la igualtat de gènere ve de molt lluny. Ho hem demostrat sempre que hem 
governat, tant en l'àmbit local, com autonòmic i estatal. Per una banda, impulsant instruments legals per 
lluitar contra les discriminacions sistemàtiques que, sustentades pel sistema patriarcal, impacten sobre les 
dones, i per l’altra promovent polítiques públiques en favor de la igualtat efectiva entre dones i homes 
mitjançant diferents estratègies com les accions positives, la transversalitat de gènere o l’estratègia dual. 
 
Enguany, amb l’aparició de noves forces polítiques que han qüestionat el feminisme com a ideologia i com 
acció política, i el suport que tenen de la resta de partits de dretes, és més necessari que mai que les i els 
socialistes ens reafirmem en la nostra defensa del feminisme com eina indispensable per posar fi al sistema 
patriarcal i les desigualtats que promou i que impacten negativament en les dones, també en els homes, 
allunyant-los de l’espai reproductiu, mitjançant el sistema de gèneres. Un sistema de gèneres que perpetua 
la bretxa salarial femenina (23 %), la bretxa salarial en les pensions (37 %), les segregacions horitzontals i 
verticals, el sostre de vidre i les diferents tipologies de violència masclista, entre d’altres. 
 
Des del primer moment, hem treballat per donar resposta al mandat congressual i esdevenir el partit de 
referència per al moviment feminista català. El resultat electoral del passat 14 de febrer ens ha mostrat que 
anem pel camí correcte. El PSC no només va esdevenir el primer partit de Catalunya, sinó que també va ser 
el partit més votat per les dones, el que ens reafirma en el treball realitzat fins ara, que fonamentalment s’ha 
basat en dos eixos estratègics i unes accions concretes a desenvolupar: 
  
1. FER DEL PSC EL PARTIT DE LA CATALUNYA FEMINISTA  
 
Per aconseguir-ho, estem molt presents tant en xarxes com presencialment, en la mesura que la covid ens ha 
deixat, per mostrar que els i les socialistes tenim clara l’agenda feminista, la qual està vinculada amb les 
situacions de discriminació de gènere i promoció de la igualtat efectiva entre dones i homes. Alguns dels actes 
que hem dut a terme: 
  

a. Participació en les diades vinculades amb les reivindicacions de les dones, bàsicament 8 de març i 25 
de novembre: 
 
 8/3/20 L'acte central va ser la presentació del llibre "Imbatibles. La edad de las mujeres" amb les 

seves autores (Sara Berbel, Maribel Cárdenas, Estrella Montolío, Ester Pujol i M Rosa Benedicto).  
Com cada any, vàrem fer manifest, roda de premsa i vam participar activament a la manifestació. 
 
 25/11/20 De cara a preparar la precampanya de les eleccions al Parlament, vam centrar el manifest i 

els actes territorials en la necessitat que el Govern de la Generalitat sigui feminista ( "Les dones 
necessitem governs feministes!"). 
L'acte central nacional va ser "Davant la justícia patriarcal: necessitem governs feministes" amb 
Miquel Iceta, Sonia Guerra, Altamira Gonzalo Valgañón, Mar Serna Calvo, Miguel Lorente Acosta i 
Joshua Mateo. 
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• 8/3/21 Per primer cop, seguint les indicacions sanitàries per la covid, no hem participat en la 
manifestació. Però vam fer una gran mobilització a xarxes (amb més de 300 fotos d'activistes 
feministes a tot el territori) en col·laboració amb la Fundació Carme Chacón (el partit va comprar més 
de 3.000 mascaretes). 
El centre de la nostra campanya, un cop guanyades les eleccions del 14F, va ser continuar insistint en 
la necessitat de fer de la Generalitat un Govern feminista. El PSC és l’únic partit amb capacitat per 
liderar-ho. Per comunicar-ho, hem realitzat més de 30 actes per tot el territori explicant l'agenda 
feminista socialista i la necessitat de governs feministes. 
L’acte central va ser la presentació del llibre de Mabel Lozano "PornoXplotación", amb l’autora i 
guanyadora del Goya por “Biografía del cadáver de una mujer”. 

  
b. Escola Feminista Maria Dolors Renau 

com a homenatge a la companya, hem batejat l'Escola feminista del PSC amb el seu nom. Aquesta 
primera Escola Maria Dolors Renau va tenir lloc els dies 19 i 20 de juny, va ser online, va durar 8 hores, 
i hem tingut un total de 6.162 visualitzacions. Van participar Meritxell Batet, Carmen Calvo, Adriana 
Lastra i Miquel Iceta. 

  
c. Sensibilització entorn l’agenda feminista. 

Durant la covid, vam fer un cicle de 5 ponències  sota el títol FEMdimarts en les que amb diferents 
expertes tractàvem els temes centrals de l’agenda feminista (coeducació, igualtat salarial, 
corresponsabilitat, lluita contra la violència masclista, lluita contra la cosificació de les dones). 
En aquestes conferències online van participar dones com la metgessa Carme Valls, la psicòloga Maria 
Jesús Rodríguez, l'escriptora Marisol Rojas, la jurista Núria Milà, la sindicalista Sensi Domínguez, la 
sexòloga Carme Sánchez... amb un total de 1.005 visualitzacions. 

  
d. Materials de difusió per a xarxes vinculats amb diades feministes: 
 6F: Dia internacional de tolerància zero contra la mutilació genital femenina 
 22F: Dia de la igualtat laboral. 
 18S: Dia equal pay. 
 23S: Dia contra l'explotació sexual 
 1M: Amb visió feminista de Flora Tristán. 
 25 Jul: Dia internacional de les dones afrodescents. 
 3D: Dia de la discapacitat sobre la doble discriminació de les dones amb discapacitat. 

  
e. Campanya electoral 14 de febrer 2021: 

Des de la Secretaria, conjuntament amb la direcció de campanya i els companys d’organització i actes, 
hem vetllat perquè tant els i les ponents als actes com l’assistència (limitada per la covid) fos paritària. 
A més, vam realitzar tres actes específics feministes: 
 02/02 a Pallars amb Carmen Calvo i Salvador Illa 
 09/02 a Mataró amb Adriana Lastra, Eva Granados, Gemma Lienas i Sonia Guerra 
 10/02 a Pallars: Acte amb alcaldesses del PSC. 
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A més del programa electoral, ens hem centrat en actes de precampanya i campanya per explicar els 5 
eixos feministes del programa, i territorialment més centrats en coeducació. Especialment important 
el diàleg entre Salvador Illa i Carmen Calvo. 
El 15 de febrer vam fer una campanya d’agraïment per ser el partit més votat per les dones. 

  
2. FEMINITZAR I FEMINISTAR EL PARTIT, CONVERTINT-LO EN EL PARTIT FEMINISTA DE REFERÈNCIA DE LA 

SOCIETAT CATALANA. 
 

El 16 octubre 2020 vam constituir el Consell del Feminisme Socialista. La taula del Consell està formada per 
(Sonia Guerra, Gemma Lienas, Lluís Fuentes, Sílvia Paneque i Marisol Rojas). El Consell està organitzat en 8 
comissions: 

 Observatori Feminista 
 Mitjans de comunicació 
 Mercantilització del cos de les dones 
 Pacte d’Estat contra Violència Gènere 
 Masculinitats Alternatives 
 Formació 
 Dones apoderades 
 Treballs 

  
Protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
L'11 juliol 2020 vam aprovar per unanimitat al Consell Nacional el protocol contra l’assetjament sexual o per 
raó de sexe. Aquest protocol pretén ser una eina per actuar en cas que hi hagués una situació de potencial 
assetjament, però alhora, i sobretot, tracta de prevenir mitjançant la capacitació i la sensibilització situacions 
de discriminació al partit. 
  
Formació obligatòria membres PSC contra la violència masclista i en defensa de la igualtat de gènere 
i. Malgrat que estava programada per ser iniciada al febrer 2021 (6 mesos posteriors a l'aprovació), encara 
no l’hem duta a terme a causa de la situació extraordinària provocada per la covid i a la campanya electoral. 
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POLÍTICA MUNICIPAL 

L’estratègia del municipalisme socialista, com a força política essencialment municipalista que som, és seguir 
treballant per articular un discurs coherent amb les seves decisions i accions a tot el nostre territori, alhora 
que basat en les realitats diverses que viu el món local del país.  
 
Aquesta tasca va de la mà, conjuntament, per mitjà de la implantació territorial del partit, amb la nostra 
principal fita electoral que serà la planificació i organització de les pròximes eleccions municipals (28 de maig 
de 2023), d’acord amb els nostres objectius polítics aprovats al darrer Congrés del Partit en el marc de la 
ponència “Un municipalisme de cohesió i oportunitats“ 
 http://www.socialistes.cat/files/Comissio_2_Resolucio_20191218.pdf 
i en coherència amb les nostres propostes programàtiques aprovades a la darrera Convenció municipalista 
del Partit (Tarragona, 30.03.2019) “Pobles i Ciutats per viure, treballar, gaudir, i avançar” 
http://municipal.socialistes.cat/ca/document/el-futur-dels-ajuntaments-a-les-teves-mans 
i d’acord també amb els objectius i mesures previstes pel Pla de Treball d’aquesta Secretaria aprovades per 
la CE del partit el febrer del 2020. 
 
SITUACIÓ ACTUAL DEL MUNICIPALISME SOCIALISTA  
 
Actualment som la principal força política municipalista que governa per a més ciutadanes i ciutadans del 
país. Més de 4 milions, exactament 4.436.523, tenen governants socialistes (a 148 governs locals, amb 91 
alcaldies (27,27 %), essent gairebé el 58 % del total de la població a Catalunya.  
 
Dels 23 municipis catalans amb més de 50.000 habitants, 13 d'ells tenen alcalde o alcaldessa socialista. I, dels 
57 municipis de més de 20.000 habitants, vam obtenir l’alcaldia en 25. Som el partit amb més alcaldes i 
alcaldesses en aquesta franja. Amb 1302 regidors i regidores socialistes. 
 
I per sobre de tot, som el partit del municipalisme feminista: Hi ha més d’un milió de ciutadans i ciutadanes 
que tenen una alcaldessa socialista. 
 
EL TREBALL DELS I LES NOSTRES REPRESENTANTS ELECTES LOCALS I ORGÀNICS AL TERRITORI 
 
Hem elaborat de forma activa propostes polítiques alternatives i viables de mocions locals als nostres GMS, 
treballant coordinament amb tots els GS parlamentaris/provincials i les secretaries temàtiques. Realitzant 
també argumentaris, recollint el posicionament polític del partit de cara al debat i orientació de vot a mocions 
presentades per altres grups municipals als plens, i oferint la informació i actualització de l’agenda política 
municipal als nostres GS al Parlament, a les Corts, i al Parlament Europeu quan s’han tractat qüestions 
relacionades amb el món local.  
 
En aquest sentit, una característica del treball realitzat per aquesta Secretaria és la de contrarestar un gran 
ventall divers de propostes de mocions municipals que altres GM presentaven als plens municipals, i de les 
quals sempre hem donat assessorament amb forma d’arguments i recomanacions de vot concretes –i en 
alguns casos personalitzades per cada cas- als nostres GMS.  
 

http://www.socialistes.cat/files/Comissio_2_Resolucio_20191218.pdf
http://municipal.socialistes.cat/ca/document/el-futur-dels-ajuntaments-a-les-teves-mans
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També, i dins la dinàmica del debat en els plens municipals, s’han presentat gran quantitat de propostes de 
mocions d’altres GM, on des del món local no hi ha una responsabilitat o competència directes en relació 
amb aquesta, però que ens obliga a mostrar el nostre propi posicionament, i amb de les quals des d’aquesta 
Secretaria hem donat també el seu assessorament quan així era requerit. 
 
I com sempre coordinant-nos, en particular, amb la Secretaria de Formació i l’Escola Xavier Soto per ofertar 
una formació municipalista renovada i específica que serveixi per consolidar, per enfortir i empoderar els 
quadres socialistes al territori. 
 
Hem treballat amb els nostres GMS denunciant les retallades i la greu morositat en els pagaments de tota 
mena de transferències de l'actual Govern de la Generalitat, i on els ajuntaments –en molts casos per 
desistiment de funcions del Govern- han d’actuar per mantenir els serveis essencials, que s’han tensionat 
com mai degut a l’emergència sanitària, social i econòmica que vivim encara. I també per la manca de 
desenvolupament legislatiu de caràcter eminentment municipalista per part de la Generalitat. 
 
S’han realitzat d'ençà de l’inici d’aquest nou mandat congressual (desembre 2019) per iniciativa de la 
Secretaria o conjuntament amb altres secretaries temàtiques del partit, un total de 25 propostes de mocions 
o declaracions institucionals per ser presentades des dels GMS als seus plens sobre un ampli ventall de 
qüestions d’agenda política i sempre intentant que siguin orientades amb un interès polític en l'àmbit local i 
per afavorir polítiques municipals per a la ciutadania (vegeu relació a l’annex adjunt). 
 
ACTIVITATS I ACCIONS REALITZADES MÉS RELLEVANTS 
 

● Aportacions món local de la SPM a la ponència marc del 14è Congrés, i tractament d’esmenes 
municipals. 

● Pla de treball mandat de la SPM 2020-24. 
● Revisió consultes i transaccions d’esmenes resposta a Endesa en relació amb el deute de les 

factures energètiques de famílies vulnerables. 
● Coordinació delegació de vot en la constitució assemblees de la FCM i ACM. 
● Noves mesures i propostes municipalistes per al programa electoral a les eleccions Parlament 

“Treballem pels nostres pobles i ciutats des d’un nou govern de la Generalitat d’essència 
municipalista”. 

● Petició de bones pràctiques/propostes PSC sobre polítiques locals en benefici del benestar 
animal. 

● Acció precampanya PSC: sobre llei de Barris. 
● Reunió amb regidores i regidores de seguiment tràmit legislatiu APEUs i presentació d'esmenes 

socialistes al projecte de Llei sobre les Àrees de Promoció Economia Urbana (APEU).  
● Reunió amb ENDESA-Catalunya i alcaldesses i alcaldes per tractar els talls de llum i els motius pels 

quals el Govern de la Generalitat desisteix de les seves responsabilitats en la supervisió i 
manteniment del subministrament elèctric. 

● Recull informe de situació de talls subministrament elèctric als municipis.  
● Reunió alcaldes i alcaldesses 2a corona de l'AMB. 
● Reunió amb l'Abel Caballero per tractar les negociacions de la FEMP sobre la reforma de la regla 

de la despesa. 
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● Aportació propostes de modificació dels Reglaments dels GMS i les seves relacions amb el partit, 
i del Consell d'alcaldes i alcaldesses socialistes. 

● Reunió sobre Polítiques actives del SOC-propostes locals amb regidores i regidores. 
 
 
L’ACCIÓ MUNICIPALISTA DE LA SECRETARIA ENDEGADA EN EL MARC DE L’EMERGÈNCIA QUE FEM FRONT 
 

● Reunions sobre les accions realitzades i les necessitats davant la pandèmia amb totes les 
Federacions per mitjà dels secretaris i secretàries de Pol. Municipals incloent també la presència 
dels subdelegats provincials del Govern de l’Estat, i la nostra portaveu pel Món local al Parlament.  

● Reunions de coordinació amb els secretaris i secretàries de la CE vinculats a l’Àrea Municipal, on 
vam analitzar les primeres mancances de gestió de la Generalitat cap al món local. 

● Compartir i visualitzar totes les mesures, accions i bones pràctiques municipals socialistes 
anticovid que des dels nostres ajuntaments i GMS han proposat i fet: 

o recull i selecció per ara de 63 GMS/ajuntaments amb un total de 251 mesures i/o bones 
pràctiques, 

o aquestes es van enviar ja a tots els GMS per tal que puguin adaptar-les al seu territori 
o tria de 100 bones pràctiques per fer-ne difusió via xarxes-PSC  

● Declaració per uns PGE: pressupostos municipalistes de recuperació social ciutadania i 
emprenedoria local. 

● Moció a favor de la protecció del sistema sanitari d’atenció primària. 
● Acció Municipals: en contra del tancament de CAP. 
● Guió-pautes des de Municipals pel document en elaboració per part de 1a Secretaria “Per  una 

reconstrucció econòmica i social compartida a CAT”. 
● Posicionament davant el Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus (de la FMC i ACM). 
● Declaració en relació amb la gestió sanitària Generalitat nous brots covid-19 als municipis. 
● Posició “Escoles segures, escoles obertes”. 
● Posició del manteniment d’ajuts de menjador durant l’estiu. 
● Posició per resposta alcaldes i alcaldesses a la 1a carta del president Generalitat als ajuntaments. 
● Elaboració de la carta d’alcaldes i alcaldesses al president Generalitat per la gestió de beques-

menjador per part del Govern. 
● Posicionament sobre l’ús del superàvit local i la modificació de la regla de la despesa. 
● Propostes municipals Cultura postcovid, i prec del món de la cultura a l'activitat cultural als 

municipis. 
● Moció per reclamar ajudes al Govern per restauració i comerç del municipi. 
● Moció de suport món local al teixit esportiu davant l’aturada obligada de la seva activitat 
● Difusió Accions fetes Delegació del Govern a Catalunya / Mesures DIBA pels Ajuntaments / 

Propostes FEMP a l'Estat pel Món local. 
● Resum-anàlisi RDLL de mesures urgents per fer front covid-19 (BOE n73 18.3.20): incidència pels 

ajuntaments. 
● Informació actualitzada sobre el coronavirus SARS-CoV-2 per a ajuntaments. 
● Proposta de model de Ban Municipal de compliment RD Estat Alarma. 

ANNEX: 
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RELACIÓ DE MOCIONS I DECLARACIONS INSTITUCIONALS MUNICIPALS PROPOSADES PEL PSC ALS 
AJUNTAMENTS: 
 

● Per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal. 
● Contra el tancament de l'empresa Bosch. 
● De mesures per evitar talls de llum i baixades de tensió, i millorar la supervisió i manteniment del 

subministrament elèctric als municipis. 
● En defensa preservació ordre públic democràtic i suport als Mossos d’Esquadra. 
● Activar Pla de Xoc d'urgència per atendre les persones sense llar.  
● En contra de les ocupacions delictives d'habitatges. 
● Suspensió de la tramitació d’ajuts a lloguers d'habitatge habitual. 
● Participació món local en gestió fons provinents del Pla Recuperació per a Europa. 
● Per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de l’automoció.  
● Per a la recuperació del municipi pels estralls causats pel temporal “Glòria”. 
● Amb motiu del dia 8 de març, Dia internacional dels drets de les dones. 
● Pacte contra la crisi de preus de la fruita dolça.   
● Sobre emergència climàtica.  
● Per fer front a la despoblació, envelliment i manca d’oportunitats en el medi ambient. 
● En defensa del model d’escola catalana, com a eina de cohesió i de promoció social.   
● Rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona (VIDO).    
● En resposta a Endesa en relació amb el deute de les factures energètiques de famílies vulnerables. 
● Per a uns pressupostos de l'Estat socials i garants del món local. 
● Per la defensa de la convivència, les llibertats i la democràcia. 
● En contra de la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Taulí i en defensa de la sanitat 

pública. 
● Per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol. 
● Per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya. 
● Per garantir el desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i 

del servei públic d’ocupació de Catalunya. 
● Pel compliment de la legislació en Memòria Històrica i l’elaboració d’un catàleg de vestigis de la 

dictadura franquista al municipi, i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de 
Montserrat. 



 
 
 
  Acció institucional 

 
INFORME DE GESTIÓ GENER 2020 – MARÇ 2021 - 19 

SECRETARIA D’ACCIÓ INSTITUCIONAL       

La nostra presència institucional s’ha vist reforçada àmpliament en els darrers mesos, consolidant una acció 
política continua emmarcada en com afrontar les conseqüències de l’anterior crisi i l’actual produïda per la 
pandèmia. Aquest treball de resposta articulat sobre una proposta de canvi i transformació que ha guanyat 
més suport ciutadà i major pes institucional, contribueix a fer que la nostra presència institucional en els 
diferents parlaments, sumada a la nostra àmplia implantació territorial municipal en els nuclis urbans més 
rellevants, i la responsabilitat a la Diputació de Barcelona i a l’Àrea metropolitana de Barcelona, ens garanteixi 
poder exercir un paper determinant en la construcció i concreció de propostes, per combatre l’economia de 
l’exclusió i les desigualtats, articular reflexions de cooperació interterritorial, i ser influents en la construcció 
d’un camí reformista per afrontar l’actual situació política tant nacional com estatal.  
 
Aquests espais d’intervenció política ens  permet fixar, no tan sols nous comportaments i noves actituds en 
les formes de fer política, sinó identificar i contrastar l’existència d’un espai ideològic d’esquerra, equidistant 
entre la política conservadora de buidatge del paper i responsabilitats dels poders públics i l’aparentment 
política de radicalitat conformada en una excessiva gesticulació poc compromesa i útil a la transformació 
social.  
 
En aquest sentit, hem activat una acció política creant espais estables de relació comunitària-política, 
construint confiances i concretant propostes per cercar noves aliances amb les organitzacions progressistes, 
amb l’objectiu de reforçar el paper redistribuïdor dels poders públics, i mostrar d’una forma sòlida i estable 
la confiança en les nostres propostes.  
 
Aquesta Secretaria ha desenvolupat actuacions transversals per a  la definició de l’estratègia política, i  ha 
dissenyat la creació de nous espais de relació amb les organitzacions socials i institucions per fer viable i visible 
el nostre projecte polític.  
 
Conjuntament amb altres secretaries, ha contribuït a assegurar la unitat i coherència del nostre missatge 
polític al món local, i a crear nous instruments de relació territorial. 
 
Ha col·laborat en l’acció política dels diferents grups parlamentaris, en aquells assumptes relacionats amb el 
desenvolupament de l’activitat institucional de la qual nosaltres formem part. 
 
S’ha impulsat la constitució d’un grup estable territorial d’anàlisi i reflexió política, entorn de les necessitats 
de la Regió Metropolitana de Barcelona, així com d’espais de diàleg amb altres actors socials i polítics 
destinats a concretar i consolidar la nostra acció política. 
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TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

Aquest any ha estat un temps polític i social extraordinari, marcat principalment per la Pandèmia de la covid-
19 i per les eleccions autonòmiques del 14F-2021. 
 
L’emergència sanitària i social de la covid-19 ha afectat tots els aspectes de la nostra societat i, com no podia 
ser d’altra forma, també al desenvolupament de l’activitat d’aquesta secretaria de Transició Ecològica. 
Primer, perquè amb les limitacions de mobilitat i activitats presencials la majoria de la nostra activitat s’ha 
hagut de fer de forma telemàtica, amb els seus pro i contres. I, després, perquè les prioritats polítiques han 
estat marcades per afrontar els efectes de la pandèmia i per la crisi política a Catalunya, que a la fi ha abocat 
a unes eleccions que s’han celebrat el 14F del 2021 i que el PSC ha guanyat en escons i vots, i que ha estat el 
resultat de la candidatura solvent de Salvador Illa i el seu equip, de la campanya electoral i del treball constant 
de preparació d’una proposta política sòlida per recuperar el tems perdut per Catalunya durant el procés 
independentista i per sortir de la crisi econòmica i social causada per la covid-19, feina minuciosament 
desenvolupada per l’equip de la comissió executiva durant aquest darrer any. 
 
Les PRINCIPALS FITES de l’activitat d’aquesta secretaria de Transició ecològica han estat: 
 

1- Hem elaborat i coordinat l’apartat de propostes polítiques de l’àmbit de Transició ecològica del 
programa electoral del PSC per a les eleccions autonòmiques del 14F-2021. 

 
2- Organització d’actes amb col·lectius vinculats amb TE en la campanya del 14F (enumeració d’alguns, 

llista no exhaustiva). 
• Reunió sector del Taxi amb el candidat Salvador Illa 
• Reunió amb entitat de l’àmbit de defensa animal amb el candidat Salvador Illa (10-2-21). 
• Acte sobre l’àmbit de TE i presentació de propostes electorals en visita a un equipament de 

Granollers amb instal·lacions solars. 
• Presentació programa electoral àmbit TE a la Federació TE (15-1-21)  

 
3- S’ha dissenyat el format de Coordinació de les secretaries vinculades amb la Transició Ecològica, la 

Transició Energètica, la mobilitat i el canvi climàtic i els càrrecs orgànics i institucionals vinculats. 
I s’han fet les primeres reunions de coordinació política de l’àmbit (22-6-20/8-10-20 
També s’ha creat un Grup de treball de coordinació i informació dels projectes a desenvolupar a 
Catalunya, ja sigui als seus municipis, entitats i/o empreses, amb el Fons Next Generation de la UE i 
el Govern d’Espanya. (5-11-2020) I ens hem coordinat amb el referent del Grup parlamentari de 
Catalunya (Jordi Terrades) i les propostes de resolució i control de govern en temes de TE. 
 

4- S’han fet alguns actes de la formació al PSC sobre temes vinculats amb la Secretaria de Transició 
ecològica i la resta secretaries coordinades i s’ha ajudat a preparar material de difusió (ex. Intervenció 
en l’Escola Xavier Soto, debat CGL el 27-1-21) 
 

5- S’ha creat el fòrum de regidors de Transició ecològica i temes afins (canvi climàtic, TER, sostenibilitat, 
costes i aigua...): Reunió de constitució el 10-11-2020; reunió de coordinació amb Diputació 
Barcelona-Xesco Gomar el 3-12-2020. 
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6- S’ha seguit l’activitat de la secretaria de TE del PSOE i s’han assistit a diverses reunions de coordinació 

(enumeració d’alguns, llista no exhaustiva). 
• Reunió amb la vicepresidenta Teresa Ribera (12-11-2021) 
• Reunió amb la vicepresidenta Teresa Ribera sobre els fons Next Generation (25-3-2021) 

 
7- S’han mantingut relacions amb diferents ministeris, secretaries d’estat i altres organismes de l’Estat 

per temes vinculats amb projectes de l’àmbit de la TE i que afectaven municipis, territoris i activitat 
de Catalunya. 
 

8- Participació en activitat de formació i/o jornades sobre temes de la TE de la Secretaria Rosa Alarcón 
o persones vinculades a la secretaria (enumeració d’alguns, llista no exhaustiva). 

• Debat sobre mobilitat sostenible a Barcelona a la Federació de Barcelona del PSC: RA, 18-12-
20 

• Col·loqui sobre mobilitat i transport públic de l’Executive Forum: 24-3-21, RA 
 

PLANS PER AQUEST ANY 2021: 
 
Continuar amb els objectius del Pla de Treball, especialment: 
 
1- El desenvolupament de Grups de treball temàtics, per treballar els models del PSC sobre àmbit de la 

TE que estan en continua transformació o que s’estan implantant i el socialisme català ha de tenir el 
seu model (urbanisme i mobilitat sostenible, model d’implantació de la Transició energètica a 
Catalunya, propostes de reindustrialització de Catalunya amb clau de TE, plans de desenvolupament 
de zones afectades per la TE, com els municipis nuclears del Sud de Tarragona...). 
 

2- Dinamitzar als afiliats i afiliades interessats en els temes de l’àmbit de TE: informació sobre les 
activitats del Govern d’Espanya, dels municipis i de les iniciatives dels Grups parlamentaris, així com 
la participació en els debats i en les jornades de formació especialitzades... 

 
3- Continuar i reforçar una xarxa de coordinació política amb les entitats i organismes públics vinculats 

amb la sectorial que són gestionats per càrrecs del PSC, el grup parlamentari català i espanyol, el 
Govern d’Espanya i la secretaria de política municipal. 

 
4- Desenvolupar les activitats del Fòrum de regidores i regidors de TE 

 
5- Fer un programa de formació específic de temes vinculats a la TEJ (en coordinació amb la secretaria 

de formació). 
 

6- Fer Jornades de debat i treball de temes de la TE (els divendres de TE): 
• Jornada indústria i transició ecològica i els fons NG. Podríem convidar  la vicepresidenta Teresa 

Ribera, la ministra d’Indústria Reyes Maroto i el ministre Ábalos. 
• Jornada de Transició ecològica i agenda urbana. 
• Jornada de mobilitat sostenible i transport públic i de mercaderies 
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• Jornada TE i TER justes: noves oportunitats de negoci i d’ocupació. 
• Jornada sobre eco-innovació i d’economia verda, blava i circular. 

 
7- Establir intercanvis i coneixement amb les entitats i associacions vinculades amb la TE i Fomentar 

l’Associació Fòrum Ecològic com a entitat de reflexió i de promoció de la Transició ecològica i 
energètica de l’esfera de les polítiques de sostenibilitat del PSC entre sectors socials i econòmics 
progressistes. 
 

8- Continuar fent una xarxa de contactes amb entitats, universitat, centres de recerca i empreses del 
sector i experts. 

 
9- Donar suport al Grup de Defensa Animal i a la creació del Grup Ecofeminista del PSC. 
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POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT       

L’acció política de l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat del PSC ha vingut marcada, com la resta de l’activitat 
del partit, per la incidència de la covid-19, no només pel que fa al normal desenvolupament de la nostra 
activitat, sinó també pels temes tractats.  
 
És per aquest motiu, que els temes que han centrat la nostra atenció han estat els relacionats amb la gestió 
de les residències a Catalunya durant la pandèmia, la posada en marxa de l’Ingrés Mínim Vital per part del 
Govern de l’Estat, i de les derivades socials produïdes per l’actual situació. 
 
En aquest sentit, han estat cabdals els treballs fets per Consell Assessor de l’Agenda Social (previs a la 
pandèmia) i els debats i documents sorgits del grup Social i Sanitari, que ens han permès definir un model 
propi residencial i que vam explicar durant la campanya electoral. 
 
Consell Assessor de l’Agenda Social (PSC) i grup social i sanitari 
 
Després de la creació el novembre de 2019 del Consell Assessor de l’Agenda Social, el grup liderat per Josep 
Farrés ha generat diversos documents estratègics i ha  publicat articles a mitjans de comunicació. La 
presentació pública de les conclusions dels documents i el mateix funcionament del Consell Assessor s’han 
vist interromputs per la pandèmia, però pròximament recuperarem la seva funcionalitat. Tot i els 
impediments, els documents treballats ens han permès configurar les línies mestres del PSC en la reforma, 
per exemple, dels Serveis Socials, les polítiques d’Infància o de les condicions laborals dels treballadors i les 
treballadores  dels Serveis Socials. 
 
Creació del grup social i sanitari 
 
Arran de l’afectació de la pandèmia a les residències, es va crear un grup amb professionals del sector social 
i sanitari per treballar un nou model de treball conjunt. Hi eren presents professionals del sector de la salut i 
del sector social, amb la finalitat de consensuar un document per definir el nostre model de col·laboració 
ambdós sectors.  
 
Comunicacions 
 
El principal canal de comunicació de la sectorial continua sent el grup de Whastapp, que ha crescut durant 
aquest darrer any fins a arribar als 106 participants, entre càrrecs orgànics, institucionals i tècnics dels àmbits 
socials d’arreu de Catalunya. Aquest sistema ens permet reduir l’enviament d’informació i ser més àgils en la 
comunicació tant de les iniciatives de la pròpia Àrea com en el contacte entre els nostres referents socials. 
Entre altres enviaments de documentació, via correu destaquen: 
➔ Febrer de 2020 - Document Recomanacions sobre el tractament informatiu de la infància i 

l’adolescència tutelada per l’Administració. 
➔ Juny de 2020 - Informació sobre l’aprovació al Congrés dels Diputats de l’Ingrés Mínim Vital (Text Real 

Decret-Llei + nota premsa Sonia Guerra). 
➔ Febrer de 2021 - Documentació sobre les decisions i mesures adoptades al Consell de Ministres del 2 

de febrer de 2021 sobre l’IMV. 
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➔ Març de 2021 - Invitació a participar de la presentació de l’Aliança País Pobresa Infantil Zero del Govern 
d’Espanya. 

 
Accions més destacades de la Secretaria 
 
Gener 2020  Coordinació de les alcaldies socialistes per organitzar l’acte d’entrega dels premis a 

l’excel·lència en Serveis Socials que es va organitzar a Santa Coloma de Gramenet, amb la 
presència de representants de Santa Coloma, Sant Adrià, Mollet del Vallès, Esparreguera i 
Sabadell. 
Primera reunió de preparació del programa electoral. 
Reunió de responsables de l’àmbit social del PSC. 

 
Febrer 2020 Vídeo a les xarxes sobre les mancances en inversió social del projecte de pressupost de la 

Generalitat de Catalunya. 
Participació en l'acte “Polítiques Socials, una dècada perduda” organitzat per la Federació del 
PSC de Lleida. 

 
Abril 2020 Campanya intensa sobre l’afectació que el Coronavirus estava tenint a les residències de 

Catalunya, i de la nefasta gestió del Govern de la Generalitat en aquest aspecte.  
Reunió de treball amb la sectorial de Política Social i participació en l'acte sobre covid-19 i 
Ingrés Mínim Vital. Federació del Baix Llobregat. 
Acte sobre les persones més vulnerables durant la pandèmia de la Federació de Barcelona. 

 
Març 2020 Creació de 4 grups de treball en els àmbits d’infància, dependència, garantia de rendes, 

situació dels i les professionals del sector social. 
 
Maig 2020 Acte sobre Gent Gran i Serveis Socials a la Federació del Maresme. 
 
Juny 2020 Organització de l’acte “Les residències de Gent Gran després de la Pandèmia” 
 Reunió de la sectorial de política social. 
 
Juliol 2020  Campanya en xarxes sobre les propostes per a la reconstrucció social i econòmica del PSC 

elaborada des de l’Àrea.  
Acte sobre “Conseqüències socials de la crisi covid-19” de la Federació del Vallès Oriental. 

 
Octubre 2020 Campanya a les xarxes amb el vídeo sobre les retallades socials dels darrers 10 anys de 

governs independentistes. 
 Reunió de la sectorial per a preparar el programa electoral. 

Campanya a les xarxes “Volem una Gent Gran Activa, Autònoma i Atesa” amb un vídeo sobre 
la situació de la Gent Gran a Catalunya, i també un vídeo amb el primer secretari sobre les 
necessitats de la Gent Gran. 
Reunió amb familiars de la residència La Falguera. 
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Nov. 2020 Organització de l’acte “El futur de les pensions després del nou acord del Pacte de Toledo” 
amb Mercè Perea.  

 Concentració de la Plataforma residències 5+1 a Plaça Sant Jaume. 
 
Gener 2021 Participació en l'acte “La gent gran ens importa. Polítiques per a les persones” de la Federació 

de Barcelona. 
  Participació en el Debat per a la Infància organitzat per Save The Children.                         

Reunió Polítiques Socials del PSOE. 
 
Febrer 2021 Acte “Recuperem Catalunya: salut, educació i protecció social”. 

Participació en l'acte “Per una ciutadania plural. Trobada amb el sector de persones amb 
discapacitat” de la federació de Barcelona. 
Visita als equipaments socials de Premià de Mar i Salt. 

 
Març 2021  Visita a Creu Roja Catalunya amb Salvador Illa. 
 
 
Reunions amb entitats: FESOCA, Federació de persones amb Dret a la Dependència, Treballadores del Servei 
d’Atenció Domiciliària de Sabadell, Plataforma Residències 5+1, ECAS, FEPA, FDAIA, ASCAD, UPIMIR, ACRA, 
Save The Children, Marea Pensionista, PIMEC, Associació Afectats de la residència La Falguera, CEESC, Suara, 
AMMFEINA, Taula Tercer Sector, Fundació Ajuda i Esperança, ECOM, SIFU, Com. Renda Garantida, Creu Roja, 
Càritas, Obertament, ALEDE, Asperger, Fundació Formació i Treball... 
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POLÍTICA EUROPEA I INTERNACIONAL       

Des de l’inici del mandat (gener 2020) la Secretaria de Política Europea i Internacional ha estat fent un 
seguiment intensiu de l’actualitat europea i internacional. En un any convuls a nivell global fruit de la 
pandèmia de la covid-19, hem seguit l’impuls i coordinació de la resposta europea sobretot pel que fa a la 
negociació i aprovació del Pla per a la Recuperació, Next Generation EU, així com l’estratègia europea de 
vacunació. 
 
En primer lloc, la Secretaria té com a objectiu donar suport i difusió al treball i tasques dels eurodiputats, així 
com establir una coordinació amb els càrrecs orgànics i públics que segueixen els temes europeus a través de 
reunions telemàtiques. D’altra banda, hem organitzat actes virtuals per explicar l’actualitat europea a la 
militància (en el nostre vessant pedagògic i formatiu), així com hem coorganitzat actes i xerrades amb 
diferents Secretaries del Partit per treballar en la transversalitat de l’àrea. 
 
Ens hem coordinat de manera molt fluida amb les Secretaries de Política Internacional i per a la UE del PSOE, 
el PES, els partits socialistes germans i les institucions europees gràcies als contactes i a l’alta activitat comuna 
del darrer any. 
 
A l’inici de l’any passat, just abans de l’arribada de la pandèmia, vam organitzar una visita d’alt nivell del 
primer secretari, Miquel Iceta i la viceprimera secretària, Eva Granados, a Brussel·les per visitar les institucions 
europees (18-19/02/2020) i que poguessin conèixer de primera mà els debats europeus i traslladar la nostra 
opinió de primera mà sobre la situació política catalana als líders europeus (a diferència dels dirigents del 
Govern que han aïllat i desprestigiat Catalunya a l’exterior). Destaquem: 
 
REUNIONS AMB: Iratxe García, David Sassoli, Frans Timmermans, Jaume Duch, periodistes, Bureau i caps 
delegació  del grup S&D.  
 
Així mateix, i com cada any, vam organitzar una campanya comunicativa i política en relació amb el 9 de maig 
2020, DIA D’EUROPA: 
o Manifest (català i castellà) “L’hora de la veritat d’Europa” 
o Elaboració d’un vídeo per a xarxes socials (amb Miquel Iceta, Eva Granados, Javi López, Anna Terrón i 

Enric López) 
o Acte amb Fundació Rafael Campalans: “La resposta europea federalista a la crisi del COVID19” (amb 

Javi López, Cristina Gallach, Raimon Obiols i Quico Trillas) (04/05/2020) 
o Acte virtual amb Miquel Iceta, Eva Granados i Javi López (modera Pau Solanilla) per Youtube en motiu 

del Dia d’Europa  
o Nota de premsa amb Javi López 

 
Durant la quarantena, també vam organitzar un CICLE DE DIÀLEGS EUROPEUS a través d’Instalive sobre la 
covid-19: 
o Amb Pol Morillas: (23/04/2020)  
o Amb Xavi Paz: (18/05/2020) 

No oblidem la perspectiva euromediterrània ni la capitalitat de Barcelona, per això, amb motiu del 25è 
aniversari de la Declaració de Barcelona vam organitzar un Seminari sobre el Procés de Barcelona amb 

https://javilopez.eu/
https://www.facebook.com/watch/?v=2514088148845156
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/manifest-dia-d-europa-l-hora-de-la-veritat-d-europa
https://www.youtube.com/watch?v=hV_RlniI1Cw
https://www.youtube.com/watch?v=hV_RlniI1Cw
https://www.youtube.com/watch?v=hV_RlniI1Cw
http://www.socialistes.cat/ca/noticia/el-psc-defensa-que-la-ue-doni-una-resposta-coordinada-ambiciosa-i-solidaria-a-la-crisi
https://www.youtube.com/watch?v=b0TiXmWDdqA&list=PLvnWmOTC5V2M7T9r-UwY7MBWZ90ML8yvU&index=4
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la ministra Gonzalez Laya, Miquel Iceta, Javi López, Jaume Collboni i Laura Ballarín (juntament amb la 
FRC, (26/11/2020).  

 
Amb motiu de les eleccions presidencials d’Estats Units, vam organitzar una xerrada amb Roger Senserrich, 
Javi López i Laura Ballarín (26/10/2020): Eleccions a Estats Units, esperança o malson? 
 
Durant la CAMPANYA ELECTORAL DEL 14F vam promoure els actes:  
o Sobre Fons Europeus (amb Ana Martínez i Javi López) 
o Sobre Europa amb la ministra González Laya, Salvador Illa i Antonio Balmón 

 
A banda, també hem convocat diverses reunions Interparlamentàries europees (amb eurodiputat, diputats 
al Parlament de Catalunya i al Congrés, senadors, Diputacions, etc) per coordinar l’acció del partit en matèria 
europea i internacional en les diferents institucions i òrgans amb representació. En una d’elles, vam comptar 
amb la participació del secretari d’Estat per la UE, Juan González-Barba, per parlar sobre la gestió dels fons 
Next Generation EU. 
 
Finalment, hem coorganitzat i participat en ACTES AMB ALTRES SECRETARIES I FEDERACIONS del PSC i JSC: 
o Acte virtual amb la Secretaria de Política Europea de les Joventuts Socialistes de Catalunya, amb Enric 

López i Alícia Homs (28/04/2020)  
o Seminari amb la Secretaria de Formació del PSC sobre les Eleccions d’Estats Units 2020 (28/05/2020) 
o Seminari amb la Secretaria de Memòria Històrica del PSC (+ PSC BCN) sobre el Llegat d’Olof Palme 

(13/07/2020) 
o Seminari intern per a quadres del partit sobre el Fons de Reconstrucció UE “Next Generation EU” 

juntament amb la Secretaria d’Economia amb Miquel Iceta, Manuel de la Rocha i Eider Gardiazábal 
(22/09/2020) 

o Taula sobre la UE en el món post covid-19 dins de l’Escola de Formació del PSC 2020 Javi López, Josep 
Borrell i Laura Ballarín (03/10/2020) 

 
De cara al pròxim any, la Secretaria de Política Europea i Internacional té com a objectius mantenir l’activitat 
iniciada l’any passat amb voluntat d’arribar a federacions del partit com a prioritat per fer arribar l’actualitat 
europea als diferents territoris. Així mateix, volem impulsar la transversalitat de la política europea amb les 
diferents secretaries del Partit. Per últim, volem impulsar el perfil europeu del lideratge del PSC, així com 
presentar-nos com l’alternativa catalana creïble, seriosa i amb contactes de cara a l’exterior.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNMMc5HFyIM&list=PLvnWmOTC5V2M7T9r-UwY7MBWZ90ML8yvU&index=5&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=N_WKL4HKPkw&list=PLvnWmOTC5V2M7T9r-UwY7MBWZ90ML8yvU&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5KT2gIzl5zk&list=PLvnWmOTC5V2M7T9r-UwY7MBWZ90ML8yvU&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JFAuTUhGk3c
https://www.youtube.com/watch?v=xS3hCZhvBWg
https://www.youtube.com/watch?v=rxGAaate9jA&list=PLvnWmOTC5V2M7T9r-UwY7MBWZ90ML8yvU&index=6
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COORDINACIÓ I IMPLANTACIÓ TERRITORIAL       

Cal destacar que aquest informe de gestió es correspon amb el període de pandèmia de la covid-19. I per 
tant,  totes les limitacions de mobilitat i reunió han afectat de forma evident  la feina d’aquesta secretaria,  
acostumada  a la tasca presencial de la seva acció. Ens hem adaptat a les noves formes de treball i a les 
limitacions causades per la pandèmia. 
 
Tal com vam establir al Pla de treball de la Secretaria de Coordinació i Implantació territorial, hi havia una 
sèrie d’objectius a desenvolupar i, que s’estan desenvolupant de la següent forma: 
 
1. Treballar territorialment per federacions i per comarques. 

● S’ha mantingut l’estructura d’una persona responsable d’implantació per federació a l’equip de la 
Secretaria. Aquest responsable, en la majoria dels casos, tenen contacte permanent amb les 
federacions corresponents. 

● Un cop celebrats tots els congressos de Federació, s’ha celebrat, com a mínim, una reunió presencial 
amb els nous responsables de les federacions on es necessita millorar la implantació amb el 
responsable de la Secretaria, el coordinador d’organització i/o el coordinador d’implantació 
territorial. En aquestes reunions s’han explicat els objectius de la secretaria i la dinàmica de treball. 

● S’han celebrat un centenar de reunions de coordinació entre les persones   assignades a cada territori 
i les respectives Federacions. S’estan elaborant estudis de situació municipal i de resultats electorals 
per comarques, aquests estudis han d’ajudar a definir les estratègies d’implantació d’una forma més 
acurada, al mateix temps hem coordinat i ajudat al territori en els processos de mocions de censura. 

 
2. Execució dels objectius de presència als municipis. 

● L’execució d’aquest apartat ha vingut molt condicionat per la situació de pandèmia i les restriccions 
de mobilitat. Les clares dificultats de mantenir la presència al territori han provocat que aquest 
objectiu s’hagi efectuat de forma molt irregular i intermitent. 

 
3. Execució d’objectius d’implantació al territori. 

● Els objectius d’implantació al territori s’estan definint, d’acord amb les respectives Federacions, 
d'acord amb els resultats del darrer cicle electoral, i de l’historial particular de cada municipi. 

 
4. Garantir l’accés a activitats formatives, tan orgàniques com sobretot municipals. 

● Les restriccions provocades per la pandèmia ha minvat imperiosament el desenvolupament de 
l’activitat formativa en el conjunt del Partit. De totes maneres, s’ha establert una línia de col·laboració 
amb la Secretaria de Formació per elaborar material formatiu i quan es reactivi l’activitat formativa 
presencial, o bé es disposin de més eines de formació no presencial, es reprendrà aquesta línia de 
treball. 

● Es va realitzar una formació en anàlisi cartogràfica de resultats electorals i s’està preparant una 
ampliació d’aquelles sessions i una repetició per qui no la va poder rebre. 

 
5. Garantir visites i presència institucional als municipis. 

● La presència institucional als municipis s’ha vist greument condicionada per les limitacions de 
mobilitat i reunió. Quan es relaxin aquestes limitacions es reprendrà aquesta línia de treball. 
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6. Treballar la presència mediàtica de l’acció política als mitjans de comunicació locals i comarcals. 

● La presència mediàtica als municipis s’ha vist greument condicionada per les limitacions de mobilitat 
i reunió. Quan es relaxin aquestes limitacions es reprendrà aquesta línia de treball. Tot i això, la 
presencia a les xarxes s’ha vist augmentada. 

 
PER MANTENIR INFORMACIÓ PERMANENT EN ELS PROCESSOS D’IMPLANTACIÓ ES PROPOSAVEN LES 
SEGÜENTS ACCIONS: 
 
1. Execució compartida de l’estratègia de creixement al món local (nacional, federacions i agrupacions) amb 

l’àrea de política municipal quant a llistes futures. 
● En aquest sentit, s’ha incorporat el coordinador de Política Municipal a les reunions quinzenals 

que celebra l’equip d’Implantació Territorial. 
 

2. Formalitzar dinàmiques de treball a totes les comarques de Catalunya. 
● S’han establert dinàmiques de treball pautades a les federacions de Camp de Tarragona, Terres 

de l’Ebre, Comarques de Lleida, Vallès Oriental, Alt Penedès Garraf i Anoia. S’està treballant amb 
la resta de Federacions. 
 

3. Valoració sistemàtica de les visites territorials fetes. 
● L’equip d’implantació es reuneix de forma permanent cada 15 dies, amb la incorporació del 

coordinador de Política Municipal. Està previst incorporar a aquestes reunions, de forma puntual, 
els i les responsables de Federacions per intercanviar impressions i compartir experiències. Està 
prevista, també, una trobada de tots els equips d’Implantació, de la Comissió Executiva del Partit 
i de les federacions, per posar en valor la tasca que s’està realitzant en el conjunt del Partit, 
compartir experiències i millorar la capacitat d’acció. 
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IMATGE I COMUNICACIÓ 

REFORÇAMENT DE L’ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓ 
 
Som en el procés de creació d’una estructura de comunicació ambiciosa i moderna. La directora de 
Comunicació del PSC, Anna Maria Sendra gestiona el dia a dia de la consolidació d’aquesta estructura, no 
només de la nostra relació amb la premsa. L’estructura incorpora els responsables de premsa al partit i al 
Parlament, dos redactors periodistes centrats en la gestió de les xarxes socials i una redactora al Congrés 
centrada en l’activitat dels nostres senadors i diputats. 
 
La integració de l'equip de Disseny i  Edicions (Alicia Herrero, Gerard Cano i Francesc Troya) i vídeo (Ivan 
Garcia i Rubén Castro) ajuden a definir una estructura capaç de portar la relació amb els mitjans de 
comunicació i de crear i dissenyar continguts propis. 
 
Aquesta estructura es reforça amb fotògrafes externes integrades en el dia a dia i la col·laboració amb  
l’agència de publicitat que és responsable dels continguts que requereixen una creativitat i una producció 
més professional. L’Agència col·labora també en el disseny de l’estratègia politicocomunicativa a mitjà i llarg 
termini. 
La nova realitat al Parlament, doblant la presència en escons, ens obligarà a adaptar-nos a les noves 
necessitats territorials i al paper de principal partit de l’oposició. 
 
Estem en el procés de construcció de la nova web d’acord amb el criteri de ser un bon aparador comunicatiu 
del partit en la situació actual, 
Fem el seguiment de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el Consell de l’audiovisual de Catalunya i la 
relació institucional amb els mitjans de comunicació públics de Catalunya 
Cal agrair la feina de Carme Figueras i el diputat David Pérez i Bea Silva en aquesta feina. 
 
DISSENY I CAMPANYA ELECTORAL 
 
Hem donat resposta a les necessitats d’uns mesos i una campanya força extraordinària. 
Ítems que han alterat la manera de treballar i el tipus de feines: 

- Canvi de la marca PSC aprovat al Congrés i tancament del procés congressual. 
- La pandèmia ens ha portat el teletreball i ha donat protagonisme a la difusió digital. 
- Amenaça constant de convocatòria electoral: precampanya permanent i preparació d’eleccions. 
- Eleccions al Parlament de Catalunya. 

 
Canvi de marca i congressos territorials 
Per aplicar la nova imatge corporativa ha calgut: 

- renovar les plantilles de la papereria digital de la seu central i del territori;  
- s’han refet i distribuït els paquets de logotips territorialitzats de les 16 federacions del Partit i, a petició 

del territori, d’un total de 144 agrupacions; 
- hem donat suport en la preparació dels congressos i assemblees territorials aplicant el disseny del Congrés 

als diferents territoris: acreditacions (8), escenografia (9), imatges per anunciar el congrés i per pantalles 
de l’acte (35), documents congressuals (12); 
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- també s’està col·laborant amb el territori en l’aplicació de la imatge corporativa als locals de les 
agrupacions que ho sol·liciten, tant en l’actualització de la retolació exterior com en la preparació de fons 
d’escenari. 

 
Pandèmia: teletreball i creixement de l’activitat digital de l’organització. 
La pandèmia ha portat el teletreball i ha fet créixer de manera important la demanda de productes per a 
difusió digital, tant des de la seu central (Departament  de Comunicació principalment), com del territori. El 
teletreball ha dificultat complir del tot l’objectiu d’interconnectar tot el Departament de Comunicació amb 
l’agència publicitària que dirigia la campanya de Miquel Iceta; tot i que el seu mestratge ha fet guanyar 
qualitat gràfica als continguts publicats i que hem sumat alguna experiència sobre com fer les coses perquè 
tinguin més visibilitat, no hem pogut aprendre tant com haguéssim volgut. Per contra, treballar des de casa 
ha permès donar servei a les demandes de comunicació i del territori en un horari més extens; una vegada 
recuperada certa normalitat, hem adaptat els horaris i es fan torns per consolidar aquesta disponibilitat en 
un horari més ampli, fet que no hagués estat possible sense el teletreball dels membres del departament. 
 
La pandèmia ens ha portat les activitats telemàtiques, i amb elles una gran demanda d’imatges per anunciar-
les: només per al territori s’han generat unes 300 imatges per anunciar actes online. 
 
L’organització no només ha descobert les possibilitats que donen les xarxes de comunicació per fer reunions 
a distància, també s’ha acostumat a la comunicació més digital, i ha crescut molt la demanda d’imatges per 
comunicar missatge: infografies amb dades municipals, imatges amb foto i frase de càrrecs locals, imatges 
per commemorar el “dia mundial de...”, productes que fins fa un any només demanava el Departament de 
Comunicació de la seu central. Les publicacions en paper han estat excepcionals fora del període electoral. 
 
En total, en aquests 15 mesos des del darrer informe de gestió el Dep. d’Edicions n’ha generat més de 2.500 
imatges per fer córrer per les xarxes, sense comptar la campanya electoral del 14F. En aquest creixement de 
l’activitat digital cal destacar el volum de feina creixent que estan generant la Secretaria de Polítiques 
Feministes, per una banda, que promou activitat al territori especialment amb motiu del 8M i del 15N; i la 
JSC, que cada vegada encarrega més imatges relacionades amb l’actualitat i amb la seva activitat orgànica. 
 
En aquest procés d’ampliació de la presència digital del partit a les xarxes, cal destacar el creixement dels 
vídeos i les animacions com a eines de comunicació. S’ha consolidat un equip específic per a la tasca de 
producció i subtitulat de vídeos, que treballa a demanda del Dep. de Comunicació creant càpsules a partir de 
les intervencions de personalitats del partit a les cambres parlamentàries i d’actes, que després són 
publicades a les xarxes. També està creixent la producció pròpia de peces de vídeo per a dates i fites 
destacades; la seu central ha incorporat els equips tecnològics apropiats perquè el vídeo agafi el 
protagonisme en la nostra comunicació a les xarxes. 
 
Precampanya permanent 
Des del juliol del 2020 s’ha estat treballant en una possible campanya electoral al Parlament de Catalunya 
(eleccions que finalment van ser el 14 de febrer de 2021). Hem aplicat a totes les peces de comunicació que 
s’anaven fent les diferents fases de la precampanya. 
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Una campanya que ha estat difícil de planificar, donat que a part del dubte de la data de les eleccions, tampoc 
no teníem massa clar com seria finalment per les restriccions sanitàries: tota digital, amb presència al carrer 
o no, amb actes o no. Tot i treballar amb pocs marges de temps per aquests dubtes, va sortir bé. 
 
La campanya es va concretar en: 

- El mailing electoral en el format habitual. 
- Molta acció digital, amb molts actes online al territori a més dels centrals. Vam haver de fer moltes imatges 

de convocatòria. 
- La presència habitual al carrer en forma de publicitat exterior. La militància estava molt mobilitzada, així 

que la demanda de cartelleria i pancartes va ser l’habitual. 
- Poques paradetes al carrer però molta disposició per bustiar fulletons per tot el territori. El volum de paper 

imprès aquesta campanya ha estat al final ha estat molt superior al d’altres campanyes. 
- Important inversió en equips de protecció per al personal que participava dels actes i especialment per als 

apoderats i apoderades que van treballar a les meses electorals el 14F. 
 
Destacar la novetat de les pantalles de leds com a fons d’escenari, que vam provar el Congrés i que s’ha 
consolidat amb la campanya autonòmica. Serà un element a treballar donat que han vingut per quedar-s’hi. 
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ECONOMIA I HISENDA       

La gestió d’Economia i Hisenda s’ha centrat en l’elaboració de missatge econòmic des del PSC i la creació de 
grups de treball: 
 
● S’han creat els Tallers Econòmics del PSC, un grup i informal i obert de treball i debat, en el qual hi han 

participat més de 30 persones, entre acadèmics, professionals i quadres del partit. Aquests Tallers 
consisteixen en reunions periòdiques on una persona fa una presentació i es poden distribuir materials 
complementaris. Es va celebrar un taller inicial de presentació i a continuació se’n van fer 3 amb 
convidats especials: 

- Olga Cantó, professora de la Universidad de Alcalá i membre del grup d’experts de la Presidència del 
Govern 

- David Vegara, exsecretari d’Estat d’Economia 
- JL Escrivá, ministre de Seguretat Social i Inclusió 

 
● S’ha obert una línia de Col·laboració amb la Fundació Rafael Campalans, amb l’elaboració conjunta d’un 

Document de Treball sobre Col·laboració publicoprivada en la qual van col·laborar més de vint persones 
expertes del màxim prestigi. Així mateix, es va col·laborar amb la Fundació en la 5a Convenció 
Federalista. 
 

● En col·laboració amb la Secretaria de Política Europea i Internacional, es va celebrar un Seminari sobre 
els Fons Europeus Next Generation, amb la participació del director de l’Oficina Econòmica de la 
Presidència del govern, Manuel de la Rocha. 

 
● En col·laboració amb la Secretaria de Formació, s’ha treballat en l’elaboració de materials formatius 

d’Economia i es va participar en una de les taules de l’Escola d’Estiu. 
 

● Participació en l’elaboració de les propostes econòmiques del PSC quan va esclatar la pandèmia, i 
posteriorment del programa electoral, incloent-hi una memòria econòmica (un resum de la qual va 
aparèixer en una crònica al diari El País després de les eleccions del 14F), i interlocució amb grups i 
entitats en l’elaboració del programa, especialment amb la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
agrupacions i federacions del PSC. 
 

● Col·laboració amb la Campanya electoral de les eleccions del 14F, i en particular preparació de l’acte de 
Salvador Illa amb la vicepresidenta Nadia Calviño. 
 

● S’ha treballat amb un grup d’experts en una actualització del posicionament del PSC sobre finançament 
autonòmic, per tenir preparada una proposta quan s’obri oficialment aquest debat. Ja existeix un primer 
esborrany. 

 
● S’ha mantingut el contacte i la col·laboració amb la Comissió Executiva Federal del PSOE, assistint en 

concret a 2 reunions del PSOE i les seves federacions sobre fons europeus NEXT Generation. 
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● S’han escrit i publicat diversos articles sobre temes econòmics en mitjans de comunicació: La Vanguardia, 
Crónica Global, El Triangle. També s’ha fet difusió de missatges econòmics a blogs i xarxes socials. 

 
● S’han tingut diverses reunions pe activar iniciatives del PSC en Economia Social, posant les bases d’un 

treball futur en profunditat sobre aquest tema. Aquesta és clarament una línia en la qual cal treballar 
més, però s’ha contactat amb quadres interessats i amb responsables sindicals que treballen el tema. 
 

● Inici de treballs per al Newsletter-Butlletí online NEXT (Notícies d’Economia, Xarxa de Transformació), i 
per al Simposi Econòmic Anual del PSC. 
 

● S’ha estat en contacte i s’ha donat suport als Grups Parlamentaris, en especial el del Parlament de 
Catalunya, però també el del Congrés de Diputats. 
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SECRETARIA D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TRANSICIÓ DIGITAL       

L’activitat de la Secretaria durant aquest període ha estat marcada per la presència del secretari a Madrid i 
pel seu càrrec com a secretari general d’Indústria i Pime del Govern Espanyol. Per altra banda, en general i 
pel fet de ser al govern com a partit, ha estat una conjuntura més aviat d’acció i impuls de projectes i 
iniciatives, més que de grans debats i posicionaments, al contrari que en períodes anteriors recents. 

Aquesta activitat de la Secretaria es pot resumir en 3 iniciatives bastant recurrents o continuades en el 
temps. 

1. Atenció i lideratge de les crisis industrials aparegudes al territori (Nissan, etc.) 
2. Participació en el programa i la campanya relacionada amb la cita electoral catalana del febrer de 

2021.  
3. Difusió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern de l’Estat i atenció al 

desenvolupament dels projectes en construcció a Catalunya que pretenen ser finançats per aquell.  

Crisis industrials: el secretari ha estat recolzant als nostres càrrecs institucionals de tot el territori davant els 
conflictes laborals generats pel tancament de plantes industrials a Catalunya.  

Participació Eleccions 14F: La Secretaria va participar activament en l’elaboració del programa electoral de 
les eleccions autonòmiques del 14 de febrer. Es destaca a continuació els elements principals del que es va 
proposar:  

• Tornar a fer política industrial, més enllà d'acords buits.  

• Impuls de Plataformes locals de competitivitat, que coordinin el rol imprescindible de l'escala local. 

• Creació d’una Acadèmia d’Excel·lència Industrial com a centre per a la formació i actualització de 
perfils professionals de la nova indústria.  

Pla “España Puede”: tant en Raül Blanco com en Jordi Garcia Brustenga han participat en una gran 
quantitat de trobades, presencials i en remot, amb empreses, governs locals i agents del sistema productiu 
català, per a difondre primer les bases i després els detalls del Pla, emmarcat en el Fons NextGenerationUE. 
També amb els diferents òrgans del partit en territori i sectorials. Entre moltes altres, destaquem les 
següents participacions: 

• Cercle d’Economia, Foment del Treball, etc... (teus) 

• Diputació de Barcelona (6/11) - Nissan 

• Ajuntament de Sant Boi del Llobregat (13/11) 

• UB (2/12) 

• IRTA – Parc Agrari Baix Llobregat (11/12) 

• EURECAT (19/1) 

• ESADE (20/1) – taula rodona a EMPA 

• Parc Científic de Barcelona (29/1) 

• Diputació de Tarragona (5/2) 

• BCN Tech City (12/2) 

• Consorci residus del Vallès Oriental (12/2) 

• BCN Global (15/2) 

• Ajuntament de Mataró (15/2) 
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• Ajuntament de BCN (17/2) 

• Foment de les Arts Decoratives (19/2) 

• Consell Regulador del Cava (19/2) 

• 22@ Network (24/2) 

• ACEC (Associació Catalana d’Empreses Consultores) (25/2) 

• Port de Tarragona-Vilaseca / Repsol (26/2) 

• AEBALL/ CC Baix Llobregat (11/3) 

• Ajuntament de Sant Adrià (11/3) 

• Consell Empresarial BITH – BCN (12/3) 

• Port de Barcelona (12/3) 

• Ajuntament d’El Prat (25/4) 

• AECE (Associació d’Empresaris de Comarques de l’Ebre) (16/4) 

• URV - Hidrogen Valley (20/4) 

• Comitè Executiu del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona (4/5/21) 
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SECRETARIA DE JUSTÍCIA, HABITATGE I FUNCIÓ PÚBLICA       

L’activitat de la secretaria de Justícia, Serveis Públics i Funció Pública en aquesta nova etapa ha estat marcada 
per la desaparició després de l’últim congrés del PSC de les sectorials, cosa que ha restat certa activitat a 
l’àrea. I per altra banda, la pandèmia ha estat un factor decisiu a l’hora d’organitzar actes o reunions. La vida 
de la secretaria s’ha limitat, en gran mesura, al format virtual. 
 
I un altre factor que ha marcat l’activitat de la secretaria ha estat la celebració de les eleccions autonòmiques. 
I en aquest sentit, hem treballat en l’elaboració del programa electoral en aquells punts referents a Justícia, 
Serveis Públics i Funció Pública 
 
Arran dels factors que hem comentat anteriorment, l’activitat de la secretaria es pot dividir en dos àmbits de 
treball: 
 
ÀMBIT INTERN 

● Elaboració, discussió i aprovació de les propostes del programa electoral 
● Coordinació amb el Ministeri de Justícia, especialment durant l’època més dura de la pandèmia, 

durant el primer estat d’alarma, per tal de tenir la informació necessària sobre els recursos que des 
del Ministeri es feien arribar a Catalunya en l’àmbit de l’Administració de Justícia. 

● Coordinació amb altres secretaries de la Comissió Executiva, especialment la d’Habitatge i Política 
Municipal per tractar temes d’interès, com el fenomen de la multireincidència i l’ocupació. 

● Coordinació de la secretaria amb el grup parlamentari, treballant en especial el tema de l’interinatge 
en l’Administració. 
 

ÀMBIT EXTERN 
● Reunions amb diferents entitats, col·lectius i persones de referència en el món de la Justícia, la Funció 

Pública i els Serveis Públics: 
o Contacte permanent amb els sindicats més representatius en l’àmbit de l'Administració de 

Justícia. 
o Contacte permanent amb els sindicats més representatius en l’àmbit penitenciari 
o Reunió amb representants d’Acció Sindical Independent de Justícia, per tractar el tema de 

l’estabilització de les treballadores i treballadors interins en l’àmbit de la Justícia 
o Reunió amb la Degana i membres de la Junta de l’ICAB 
o Contacte permanent amb AMJE (Asociación de Mujeres Juezas) 
o Reunió amb el GAJ (Grup d’Advocats Joves) 

  



 
 
 
  Justícia, habitatge i funció pública 

 
INFORME DE GESTIÓ GENER 2020 – MARÇ 2021 - 38 

SECRETARIA D’HABITATGE       
 
L’activitat de la secretaria d’habitatge en aquesta nova etapa ha estat marcada per la desaparició després de 
l’últim congrés del PSC de les sectorials, cosa que ha restat certa activitat a l’àrea. I per altra banda, la 
pandèmia ha estat un factor decisiu a l’hora d’organitzar actes o reunions. La vida de la secretaria s’ha limitat, 
en gran mesura, al format virtual. 
 
Tot i això, hem volgut seguir amb l’activitat en la mesura del possible. I en aquest sentit s’ha de reconèixer la 
tasca del company Jordi Mas, que havia estat delegat de la sectorial  d’habitatge i que segueix fent una gran 
feina de coordinació d’aquesta àrea. 
 
I un altre factor que ha marcat l’activitat de la secretaria ha estat la celebració de les eleccions autonòmiques. 
I en aquest sentit, hem treballat en l’elaboració del programa electoral en aquells punts referents a l’habitatge 
(propostes en polítiques públiques d’habitatge, instruments per portar-les a terme, llei de barris...) 
 
Arran dels factors que hem comentat anteriorment, l’activitat de la secretaria es pot dividir en dos àmbits de 
treball: 
 
ÀMBIT INTERN 

● Elaboració, discussió i aprovació de les propostes del programa electoral 
● Suport als grups municipals, tant al govern com a  l’oposició, en l’àmbit d’habitatge, i en aquest sentit 

s’ha creat un grup actiu de regidors i regidores que comparteixen experiències i preocupacions sobre 
les polítiques d’habitatge. 

● Seguiment i elaboració d’argumentari per mocions municipals 
● Coordinació entre política municipal i acció parlamentària, ja sigui a nivell del Parlament de Catalunya 

o del Congrés.  
● Coordinació amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb interlocució constant 

respecte iniciatives legislatives al Parlament, recursos provinents del Govern d’Espanya i accions 
durant la pandèmia 

● Coordinació amb altres secretaries de la Comissió Executiva, cal fer menció especial a l’acció conjunta 
que vam portar a terme amb Política Municipal respecte al fenomen de l’ocupació, amb l’elaboració 
de propostes conjuntes i la roda de premsa per la seva presentació. 
També a la col·laboració amb la secretaria de Justícia i Funció Pública, en tant que les persones de 
referència d’aquesta secretaria aporten criteri jurídic respecte a determinats temes d’habitatge 
 

ÀMBIT EXTERN 
● Reunions amb diferents entitats, col·lectius i persones de referència en el món de l’habitatge: 

o Plataforma de la ILP 24/2015 
o Sindicat de Llogateres 
o Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona  
o Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona 
o Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya 
o Càtedra d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, entrevistes amb el Dr. Sergio Nasarre 
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o Reunió amb COHABITAC, coordinadora de fundacions promotores i gestores d’habitatge 
social  de lloguer a Catalunya 

o Reunió amb Càritas per tractar el tema del sensellarisme 
● Les visites territorials han quedat molt afectades per la pandèmia, i per tant, han estat molt reduïdes 

en l’àmbit territorial. 
● Visita al Barri de Camp Clar, per veure in situ la mala gestió que fa l’ACHA del parc públic d’habitatge 
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SALUT I SEGURETAT  

SALUT 
 
FUNCIONAMENT I TASQUES PRIORITÀRIES DEL GRUP DE TREBALL 
 
Durant aquest període, la Secretaria de Salut ha estat molt centrada en el seguiment de la pandèmia, recollint 
informació, anàlisi de les dades, recollida de problemes en el territori, mantenint un contacte constant amb 
la Conselleria de Salut, El Ministeri i la Secretaria de Sanitat del PSOE. 
 
També hem preparat les intervencions en el Ple del Parlament de seguiment de la pandèmia o la presentació 
de preguntes i iniciatives parlamentàries. 
 
Cal assenyalar que durant aquest període hem consolidat un grup important de professionals de tots els 
nivells sanitaris, sindicalistes,  responsables orgànics i regidors i regidores de salut de diversos ajuntaments. 
El grup funciona amb un whatsapp molt actiu. Hi ha al voltant de 70 persones. 
 
Volem continuar ampliant el grup, incorporant-hi més responsables orgànics i municipals, sense oblidar els i 
les professionals.  
 
El Grup comparteix membres amb els grups de benestar social, sobretot amb un grup que es va crear per 
abordar les polítiques compartides socials i sanitàries, sobretot les nostres posicions. 
 
S’obren debats, es comparteix informació, es difonen protocols i informació, ha estat i és una eina de gran 
ajut per totes i tots. 
 
També es comparteix el treball parlamentari i el del Congrés. Iniciatives, preguntes o intervencions. 
 
El grup serveix per recollir moltes demandes, necessitats dels diferents territoris, per presentar mocions 
municipals, o preguntes al Parlament 
 
El grup de treball ha celebrat reunions via zoom des de les restriccions, que s’ha de dir han estat més exitoses 
en participació que quan les fèiem presencials. 
 
S’ha de dir que des de Pallars ja fèiem, precovid, un sistema de reunions mixt de presencial i telemàtic per 
poder connectar a la gent de fora de BCN. 
 
Per regla general, intentem fer una reunió mensual, durant aquest darrer període, per raó també de les 
professions que hi participen i la seva implicació en la lluita contra el virus, s’han fet de manera menys regular, 
però el grup de whats ha facilitat la relació diària, i el debat polític. 
 
Com a responsable de la Secretaria, participo regularment a les reunions de coordinació amb la Secretaria de 
Salut del PSOE, que ens han estat i encara ho són de gran utilitat per poder disposar d’informació directa del 
Ministeri en aquests temps de pandèmia. 
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Un aspecte a destacar és que el coordinador de la Secretaria participa en el grup de treball que està definint 
el futur de l’estructura sectorial, coordinat per la Secretaria d’Organització. 
 
També hem creat un altre grup d’exresponsables de gestió de salut i de salut pública i epidemiologia, menys 
orgànics, però amb ganes de participar i aportar un treball més de reflexió i elaboració de proposta. Va ser 
important la seva participació en el document de “Reconstrucció” que el PSC va presentar al Parlament, o 
l’anàlisi de les dades epidemiològiques de la covid-19. 
 
Després de la campanya, estem fent actes en algunes federacions al voltant de la vacunació, i la seva 
importància. I també sobre l’eutanàsia i la posada en marxa de la Llei, de la qual hem de reivindicar l’autoria 
socialista 
 
ELABORACIÓ DEL PROGRAMA ELECTORAL 
 
Un altre aspecte de treball, participat i molt ampli ha estat l’elaboració del programa electoral. Ja havíem fet 
com a Secretaria una revisió del programa,  però aquí també la pandèmia ens ha marcat canvis substancials 
en les nostres propostes. 
 
Hem pogut disposar de documents previs, com el de Reconstrucció o les propostes d’abordatge de la 
pandèmia. 
 
Ha estat una feina molt col·lectiva d’elaboració, discussió, modificació i síntesi. Hem pogut donar resposta 
també al procés participatiu obert. 
 
També hem participat en molts actes, de difusió i explicació del programa. Es podria dir que hem estat una 
Secretaria molt demandada en actes interns per donar a conèixer la nostra alternativa de reforçar el sistema 
públic de salut. 
 
Durant la campanya electoral, hem participat en actes territorials, en aquesta campanya van ser moltes les 
demandes de trobades amb entitats, associacions, sindicats, patronals i indústria. 
 
Hem participat en molts debats, d’entre els quals destaquem el del Cercle de Salut, la Societat Catalana de 
Salut Pública  i l’Associació de Farmacèutics. 
 
Destacar que vam generar un Twitter de Salut Socialista, eina molt important per transmetre cada dia un 
missatge d’alternativa de govern sobre Salut 
 
PRÒXIM ANY 
 
Volem consolidar el grup i ampliar-ho, no només amb els responsables orgànics i polítics, sinó facilitar 
l’entrada de molts més professionals, estudiants, MIR i professionals de recerca. 
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Consolidar el paper del Grup en l’elaboració de marcs de reflexió i elaboració de programes de futur. En 
aquest sentit, estem preparant una proposta per generar grups de reflexió al voltant d’aspectes estratègics 
en el futur del Sistema Públic de Salut. 
 
No perdre el petit, però important, pas per mantenir la presència del grup a les xarxes. 
Consolidar la coordinació amb els grups de Benestar, Gent Gran i Social-Sanitari. Hem d’abordar l’alternativa 
a la cura de la gent gran. Model de residències. Atenció  domiciliària. 
 
Més enllà dels grups de reflexió, hem de continuar treballant en tres temes molt importants: 
 Recuperació, reforç i enfortiment de l’atenció primària i el seu lligam en el territori, amb accions 

reivindicatives amb les associacions i d'iniciatives parlamentàries. 
 Insistir sobre els beneficis de la vacunació i vèncer les reticències, i fer seguiment continuat de la 

pandèmia i l’actuació del govern. 
 Seguiment de la posada en marxa en Catalunya de la Llei d’Eutanàsia. 
 Seguiment de la crisi generada en el Col·legi d’Infermeria de Barcelona 
 Eleccions del Col·legi de Metges de Barcelona 

 
SEGURETAT 
 
El grup de treball de  Seguretat manté un contacte actiu a través del grup de whatsapp. Durant aquest període 
hem patit algunes baixes de representants institucionals: per una banda el diputat responsable dels temes de 
Seguretat va abandonar el Grup Parlamentari i el responsable PSC de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona 
va passar a ser regidor amb altres competències. 
 
Tot i això, en tots els plens extraordinaris i en la preparació del material per al document de Reconstrucció, 
hem plantejat aspectes relacionats amb la seguretat i la convivència. 
 
Un dels aspectes que ha estat més recurrent i amb el que també hem treballat amb els responsables 
municipals ha estat la problemàtica generada al voltant de les ocupacions amb fins delictius i els problemes 
de convivència que generen en els entorns urbans. 
 
És cert que la  pandèmia ha fet disminuir els fets delictius, sobretot els furts i els delictes relacionats amb el 
turisme. 
 
Però en aquest període hem viscut un seguit de fets violents lligats a les manifestacions posteriors  a fets 
processals del procés o els relacionats amb el raper Hassél i el seu ingrés a presó. 
 
Sobretot ha estat la ciutat de Barcelona  qui ha patit aquests episodis d’enfrontaments amb la policia i d'actes 
de vandalisme sobre béns materials. 
Tots aquests episodis han anat acompanyats de fortes crítiques per part dels propis membres del govern a 
l’actuació del cos de  MMEE, qüestionant operatius, instruments i posant en dubte el seu caràcter democràtic. 
Des del PSC hem defensat el cos de MMEE i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, en tots els fòrums, 
tants institucionals com d’altres. Ens hem reunit amb tots els representants sindicals i hem fomentat els 
mecanismes de coordinació a través dels municipis. 
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Una altra tasca ha estat el seguiment del Departament d’Interior i la seva actuació en el PROCICAT. 
 
El Grup ha participat activament en l’elaboració del Programa electoral i hem participat com a  Secretaria en 
els actes d’explicació del programa i els de campanya que han realitzat sobre aquest aspecte les diferents 
federacions  territorials. 
 
De cara al pròxim any, i també coincidint amb  l’inici de la nova legislatura en el Parlament de Catalunya, serà 
prioritari reforçar el grup, amb la incorporació de responsables institucionals, mantenir el contacte de manera 
continuada amb els diferents sindicats i treballar alternatives legislatives com una nova llei de policies de 
Catalunya. 
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UNIVERSITATS I RECERCA       

INTRODUCCIÓ 
 
Aquest primer any de treball de la comissió executiva sorgida del Congrés del PSC ha estat marcat per la 
pandèmia de la covid-19. A partir del mes de març, amb l’aprovació de l’estat d'alarma i el confinament, les 
tasques d’aquesta secretaria han estat condicionades per la major crisis sanitària que s’ha produït en les 
darreres dècades. 
 
PACTE CATALÀ PER A LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA 
 
Poques setmanes després d’inici de la pandèmia, des de la secretaria vàrem participar en el document que 
va definir el partit en relació amb el Pacte Català per a la reconstrucció social i econòmica. 
 
Aquest document es va enviar a totes les entitats, també a les de l’àmbit d’universitats, recerca i innovació 
perquè tinguessin coneixement de les nostres propostes. I es van fer diverses reunions amb el sector per 
donar-lo a conèixer, en concret, amb l’associació catalana d’entitats de recerca (ACER) i l’associació catalana 
d’universitats públiques (ACUP). 
 
GRUP DE TREBALL D’UNIVERSITATS I RECERCA 
 
A causa de la reflexió que el PSC està realitzant en relació amb les sectorials, no es van poder crear a l’inici 
del mandat, per tant, des de la secretaria es va optar per crear un grup de treball estable d’universitats i 
recerca. Aquest es va constituir al mes de maig. 
 
L’objectiu del grup és treballar temes d’interès per a la universitat, la recerca i la innovació a Catalunya i, per 
tant, fer seguiment de la situació actual. En el grup actualment hi participen assíduament més de 20 persones. 
 
El grup de treball s’ha reunit en diverses ocasions, obrint-lo a totes les persones que tenim a la nostra base 
de dades i interessades en aquest àmbit.  
 
Les reunions realitzades han estat: 
 
▪ 3 de juny de 2020 
- Situació del sistema universitari català. Pressupostos 2020. Conseqüències covid-19 
- Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (s’adjunta document) 
- Presentació dels treballs actuals i de les mesures aprovades pel Govern espanyol  (increment de la 

inversió en el sistema de beques -  RDL 17/2020  ajudes covid-19) 
 

▪ 16 de juliol de 2020 
- Anàlisi de l’esborrany de l'avantprojecte de llei pel que es modificaria la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d'Universitats en relació amb l'Estatut del Personal Docent i Investigador. 
- Calendari dels treballs del programa electoral. 
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▪ 2 de desembre 2020   
- Situació de l’Estatut del Personal Docent i Investigador (PDI) 
- Reial Decret d'ordenació dels ensenyaments 
- Llei Orgànica d’Universitats 
- Pressupostos Generals de l’Estat 2021 

 
▪ Durant tot el mes de desembre 
- Creació d’un grup específic de seguiment de les eleccions a la Universitat de Barcelona (UB) 

 
▪ 19 de febrer 2021 
- Reunió específica sobre les eleccions al Claustre de la UPC   

 
▪ 23 de març de 2021 
- Informacions investidura i futur Govern de la Generalitat 
- Presentació i debat RDL Universidades. 

 
PARTICIPACIÓ PSOE 
 
Des de la secretaria d’Universitats i Recerca hem participat en les reunions organitzades per les diverses 
secretaries del PSOE que ens afecten per les nostres responsabilitats. Així doncs, hem participat en les 
reunions convocades el 30 de juliol i el 24 de novembre del 2020, i la de l'11 de gener de 2011. 
 
REUNIONS, ACTES I VISITES 
 
7 maig: reunió amb ACER (associació catalana d’entitats de recerca) amb Miquel Iceta 
12 maig: reunió amb l’ACUP (associació catalana d’universitats públiques) amb Miquel Iceta 
13 juliol: Acte Ciència i Innovació, binomi d’èxit?, amb Enric Banda i Xavier Ferràs. Vam comptar a la fila zero 
amb el rector de la UB, Joan Elias, el president d'ACER, Josep Samitier, Bonaventura Guamis, catedràtic de la 
UAB i Sandra Guaita, diputada al Congrés. 
17 juliol: reunió amb la UPF pel projecte del mercat del Peix amb Miquel Iceta 
28 juliol: visita a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron amb Miquel Iceta 
30 juliol: visita a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) amb Miquel Iceta 
Quinzena del coneixement (previ a les eleccions, vam organitzar diversos actes sobre coneixement. Mes de 
desembre) 
2 desembre: trobada del Miquel Iceta amb estudiants de diverses universitats 
10 desembre:  
o Dinar trobada amb diverses personalitats del món de la ciència: rector UB, director de l’ISGLOBAL, 

vicepresident de LEITAT. 
o Acte amb el ministre Duque, Miquel Iceta i investigadorsi investigadores per parlar dels reptes de la 

Ciència (Antoni Trujillo i Pura Muñoz) 
16 desembre: Visita al Campus de la UPC a Castelldefels amb els companys del Baix Llobregat 
17 març: visita al Barcelona Super Computing (BSC) amb Salvador Illa. 
 
CAMPANYA ELECTORAL 
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Previ a la campanya electoral del 14 de febrer del 2021, la secretaria d’Universitats i Recerca a través del seu 
grup de treball va participar en els treballs del Programa Electoral del PSC, en concret en l’EIX 6 del programa 
electoral: Coneixement, Indústria i Innovació.  
 
I vàrem preparar diversos actes durant la campanya: 
 
- Acte sobre Indústria i Innovació on va participar el candidat Salvador Illa, la ministra Reyes Maroto, 

Mateo Valero del BSC i Matías Carnero de SEAT. Va ser un acte emès per youtube amb participació 
presencial de diverses persones del sector. 
 

- Reunió amb directors i directores de centres de recerca i investigadors i investigadores conjuntament 
amb el candidat Salvador Illa i el ministre Duque. Van participar 14 persones del món de la ciència. 
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CULTURA I SOCIETAT  

INTRODUCCIÓ 
 
Els objectius prioritaris i accions planificades al nostre Pla de Treball s’han vist alterades per la situació 
provocada per la pandèmia de la covid-19, que va suposar un període de confinament durant el primer 
semestre de 2020 i que va endarrerir el calendari previst inicialment, quan vam dissenyar el nostre Pla de 
Treball. 
 
Els sectors culturals han estat uns dels sectors més colpejats per la pandèmia i aquesta situació ha obligat a 
reorientar de manera urgent  les nostres prioritats per tal de ser instrument necessari per a la protecció i 
recuperació del sector. 
 
GESTIÓ ÀMBIT ORGÀNIC 
 
o Constitució dels Grups de Treball de Cultura  (Grup de Treball de Foment de les Indústries Culturals, Grup 

de Treball d’Innovació Digital i la Cultura i Grup de Treball de la Reforma del CoNca). La situació de la 
pandèmia ha impedit iniciar els treballs d’aquests grups de treball. 
 

o S’ha assolit l’objectiu de tenir responsables de Cultura a totes les Federacions del partit, una vegada 
celebrats tots els Congressos en l'àmbit territorial. 

 
o A causa de la situació de transitorietat de l’estructura sectorial del partit, hem decidit ampliar la 

composició del grup de militants de Cultura mitjançant WhatsApp (incorporació de nous militants adscrits 
a l’àmbit Cultura i nous representants a nivell orgànic i institucional) amb els quals compartim 
informacions rellevants de l’àmbit cultura i, alhora, mantenim relacions estables a través de mitjans 
telemàtics. D’aquesta manera mantenim actiu el grup de militants de Cultura mentre no es decideixi la 
nova estructura sectorial del Partit. 
 

o Constitució Assemblea d’Electes i responsables de Cultura a les Federacions el 28 de setembre de 2020.  
L’Assemblea ha de servir per generar una coordinació municipal i de les diverses iniciatives ciutadanes en 
l’àmbit cultural. També haurà de servir per detectar les problemàtiques que es donen en l'àmbit de les 
ciutats i pobles de Catalunya per traslladar-les, mitjançant els nostres diputats portaveus en Cultura, al 
Congrés i al Parlament de Catalunya.  A  la sessió constitutiva es va nomenar el company Ot García com a 
coordinador de l’Assemblea. 
 

o Organització i difusió a la militància i als sectors culturals  del cicle de debats “Com serà la Cultura després 
de la covid-19”, en coordinació amb la Secretaria de Xarxes i mitjançant el canal YouTube del partit,  amb 
la participació d’experts de referència i entitats representatives del sector cultural:  

- 28 de maig. Sessió inicial del cicle “Com serà la Cultura després de la covid-19”:  (Isabel Vidal, 
presidenta d’ADETCA, Carmen Zapata, gerent d’ASACC, Camilo Tarrazón, president del Gremi de 
Cinemes de Catalunya, Iban García, secretari de Cultura i Esport del PSOE) 

- 8 de juny. Segona sessió del cicle. Sessió dedicada al món editorial i del llibre: (Patrici Tixis, 
president del Gremi d’Editors de Catalunya, Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de 
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Llibreters de Catalunya, Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, 
Martí Romaní,  president del Gremi de Distribuïdors de Publicacions de Catalunya, Marga 
Losantos, presidenta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, Iban 
García, secretari de Cultura i Esport del PSOE). 

- 18 de juny. Tercera sessió del cicle. Sessió dedicada al món del videojoc: (Adriana Moscoso del 
Prado, directora d’Indústries Culturals, Propietat Intel·lectual i Cooperació del Ministeri de 
Cultura i Esport, Xavier Carrillo-Costa, president de DEVICAT, Gonzo Suárez, creador de videojocs, 
Lexosi, gamer, Iban García, secretari de Cultura i Esport del PSOE). 

- 25 de juny. Quarta sessió del cicle. Sessió dedicada als grans equipaments culturals: (Ainhoa 
Grandes, presidenta de la Fundació MACBA, Xavier Albertí, director artístic del Teatre Nacional 
de Catalunya, Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, Joan Oller, director 
general del Palau de la Música Catalana Iban Garcia, secretari de Cultura i Esport del PSOE, Rafel 
Bruguera, portaveu de Cultura al Parlament de Catalunya) 

 
Transversalitats 

o Sota l’impuls de la Viceprimera Secretaria i a conseqüència de l’aprovació de la resolució que sobre 
llengua que es produí en el 14è Congrés, es va pensar a constituir el  Grup de Treball de Federalisme 
Lingüístic format per diversos militants i  diversos membres de la Comissió Executiva, entre ells la 
Secretaria de Cultura i Societat, així  com per especialistes acadèmics en els temes de política 
lingüística. Cal dir que la situació de la pandèmia i el procés electoral ha impedit començar els treballs 
del Grup 

o Treball conjunt amb la Secretaria d’Educació per a la presentació d’esmenes relatives als 
ensenyaments artístics, en relació amb la LOMLOE. 

o Relacions permanents amb la Secretaria de Cultura del PSOE per tal de coordinar les accions i 
compartir informacions relatives a les mesures impulsades des del Ministeri de Cultura per ajudar els 
sectors culturals durant el període de pandèmia i la situació posterior de desescalada i reobertura 
dels equipaments culturals. 

 
Espai Web – Twitter 
Finalment, destaquem la tasca duta a terme pel company Xavier Barberà en la dinamització de l’àmbit  web 
de Cultura i del nostre compte de Twitter, com a mitjà de difusió de les nostres activitats i posicionaments 
(236 posts web, 149 twits, 687 retwits).   
 
 
GESTIÓ ÀMBIT INSTITUCIONAL 
 
Ministeri de Cultura i Esport 

o Treball conjunt amb el Ministeri de Cultura i les entitats representatives dels sectors culturals per 
analitzar i fixar les prioritats urgents  en les mesures a adoptar per afrontar la crisi provocada per la 
pandèmia. També s’han atès nombroses consultes en temes que es refereixen a l’actuació del 
Ministeri de Cultura a Catalunya.   
 

Congrés dels Diputats 
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S’ha treballat de forma coordinada amb el diputat portaveu del GPS, Marc Lamuà, en nombrosos temes que 
tenen a veure amb el desenvolupament legislatiu relatiu a cultura i que afecten Catalunya.  
 
Parlament de Catalunya   
Les conseqüències provocades per la pandèmia en els sectors culturals va implicar també, i de manera urgent, 
la col·laboració amb el portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Rafel Bruguera,  en 
l’elaboració de propostes per a la recuperació del sector. En aquest sentit, a finals del mes de març de 2020 
es va elaborar un document de mesures a curt  i mitjà termini, amb la interlocució i participació de les entitats 
culturals més representatives per millorar el seu contingut, mesures que es van presentar al Departament de 
Cultura i debatre a la Comissió de Cultura del Parlament el passat 28 d’abril  (Pla de Xoc, Pla de 
Desconfinament i Pla de Rescat Estructural). Aquestes mesures  van formar part del document de mesures 
del Pacte Català per a la Reconstrucció Social i Econòmica  i de les propostes de resolució que es van presentar 
al Ple específic de la COVID-19 al passat mes de juliol.  Cal remarcar que aquestes mesures van ser difoses 
entre tots el conjunt dels diferents sectors culturals.  
Altres actuacions  

− Anàlisi dels Pressupostos de Cultura de la Generalitat per al 2020. 
− Accions de suport i accions parlamentàries conjuntament amb el Grup Parlamentari 

Socialista, en favor dels centres d’ensenyaments artístics, davant la pròrroga del seu 
tancament, la desatenció per part de la Generalitat de Catalunya i les conseqüències que 
provoca en l’alumnat:  Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET), Associació Catalana 
d’Escoles de Música (ACEM), Escoles de Música d’Iniciativa Privada (EMIPAC) i Escoles de 
Música i Dansa Autoritzades (AEDA).   
 

Àmbit Municipal 
o El juny de 2020 des de la Secretaria de Política Municipal i la Secretaria de Cultura i Societat vam 

elaborar i difondre entre els nostres alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores de Cultura, un 
document de recomanacions per a la recuperació de les polítiques i activitats culturals en l'àmbit 
municipal, i amb ple coneixement dels sectors culturals afectats. 

o A finals de 2020 vam elaborar amb la Secretaria de Política Municipal  una proposta de moció entre 
els nostres grups municipals relativa a la recuperació i reactivació del sector dels espectables i els 
esdeveniments culturals a escala municipal. El nostre  objectiu és visibilitzar als plens municipals  el 
nostre suport als sectors culturals en l'àmbit local que incorpora tot un seguit de mesures i 
compromisos d’ajuda  a les persones i empreses que conformen aquest col·lectiu. 

o Coordinació amb la Federació de Municipis de Catalunya.  L'octubre de 2020 hem iniciat la tasca de 
treball conjunt amb la FMC en 2 sentits: 
− Coordinació permanent en l’àmbit de les polítiques culturals, tasca feta pel company Xavier 

Menéndez, en tant que tècnic col·laborador de la FMC. 
− Analitzar l’actual marc competencial dels ajuntaments en matèria de Cultura, totalment desfasat, 

i fer una proposta conjunta amb noves competències amb la implicació dels grups parlamentaris 
al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya.  
També cal destacar la participació del company  Xavier Menéndez a les reunions de la Taula 
Interdepartamental de Cultura.  
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o Cal esmentar, finalment, el nomenament del company Ot Garcia, regidor de Cultura de Cornellà, com 
a nou membre del Consorci per a la Normalització Lingüística en representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 

GESTIÓ ÀMBIT EXTERN 
 
Durant el 2020 s’han mantingut contactes amb representants de la Plataforma Actua Cultura (Plataforma 
presentada públicament el gener de 2020) que, entre altres reivindicacions, reclamen assolir el  2 % del 
pressupost públic dedicat a Cultura.  En aquest sentit, cal ressenyar l’aprovació al Parlament de Catalunya, 
per unanimitat, de la moció socialista sobre el finançament just de la Cultura (febrer 2020). 
 
El gener de 2020 i a mitjans de 2020 s’han mantingut trobades amb la Plataforma Estatal por la Música 
(Guillem Arnedo, president d’AMJM i Carmen Zapata, gerent d’ASACC)  per abordar la greu situació del sector 
de la música en viu (millorar el marc legal en l'àmbit laboral i en matèria de Seguretat Social, i en l’àmbit fiscal) 
i fer la tasca de mediació entre aquest sector i el Ministeri de Cultura 
 
L’aparició de la covid–19, amb el consegüent període de confinament al primer semestre de 2020, va alterar 
el calendari en les nostres accions en les relacions amb les entitats culturals  
La situació generada va suposar que la nostra gestió política es dediqués gairebé exclusivament a  fer una 
tasca d’acompanyament, comunicació i ajuda als sectors culturals que de manera tan dramàtica van patir els 
efectes del confinament.   
 
En aquest sentit,  a  mitjans del mes de març vam generar un canal de difusió i diàleg permanent amb les 
entitats culturals,  relatiu a les mesures urgents de protecció i ajuda impulsades des de Ministeri de Cultura 
(p.e. RDL 8/2020 de 17 de març  de primeres mesures urgents de protecció,  RDL 17/2020 de 17 de maig  de 
mesures de protecció i ajudes als sectors culturals, Pacte d’Estat per la Cultura, prestacions per desocupació, 
prestacions extraordinàries, ajudes i subvencions públiques, línies de crèdit...). Alhora també cal destacar el 
paper d’intermediació de la Secretaria de Cultura i Societat en les relacions entre els sectors culturals i el 
Ministeri de Cultura i Esport. 
 
Una vegada iniciat el curs polític 2020-2021, des de la Secretaria de Cultura es van reprendre els contactes 
amb les entitats i persones de referència. Entre les trobades realitzades cal destacar: PROA- Productors 
Audiovisuals de Catalunya, Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, Cercle de Cultura, Associació 
d’Actors i Directors de Catalunya i el CoNCA, entre d’altres. Aquesta tasca la continuarem fent  durant el 2021. 

 
 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 
 
Elaboració del programa electoral de Cultura 
El context polític del 2020 amb l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya el 24 d’abril, que 
comportaria previsiblement la celebració de les Eleccions al Parlament a la tardor del 2020, va provocar la 
constitució del grup de treball de redacció del programa electoral de Cultura, programa que va estar enllestit 
el setembre de 2020 i que estava format per: Rafel Bruguera, Marc Lamuà, Xavier Marcé, Iolanda Pàmies, Ot 
Garcia, Jordi Font i Joan Francesc Marco. 
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Finalment, l’alteració en el calendari electoral que va suposar la celebració de les eleccions al 14F de 2021, es 
va iniciar el procés participatiu del programa electoral del PSC. El novembre de 2020, la Secretaria de Cultura 
i Societat va incorporar els sectors culturals i persones de referència en el món cultural a aquest procés per 
tal de millorar el contingut de les propostes programàtiques. 
 
Actes electorals amb el candidat Salvador Illa (dia 1 de febrer de 2021) 
Trobada amb el sector del llibre 
Diàleg sobre les polítiques culturals entre el candidat Salvador Illa i l’actor, director i productor, Abel Folk  (1 
de febrer 12.00 h). 
Acte:  "Més cultura és més llibertat i més igualtat" amb el candidat i Daniel Fernández (editor i president de 
CEDRO), Gemma Lienas (escriptora i candidata núm. 4 per Barcelona), Montserrat  Bou (gestora cultural de 
l’àmbit audiovisual), Carme Portaceli (directora d’escena) i Javier García Fernández (especialista en dret del 
Patrimoni Històric i actual secretari general de Cultura del Ministeri de Cultura i Esport) (1 de febrer). 
Cal destacar també la trobada del candidat Salvador Illa amb el sector del llibre i la participació del secretari 
de Cultura i Societat a l’acte electoral de Cultura organitzat per la  Federació del Maresme. 
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SISTEMA DE PENSIONS   

1. OBJECTIU DEL PLA DE TREBALL 
 
L’objectiu prioritari de la Secretaria era recuperar la confiança de la ciutadania en el sistema de pensions. 
El passat mes de novembre del 2020 es va arribar a un Acord en la Comissió d’Avaluació i Seguiment del Pacte 
de Toledo, referendat per gairebé tot l’arc parlamentari. Només amb dos vots en contra. 
 
Segons el CIS del març del 2018, les pensions se situaven com un dels tres problemes més importants per als  
ciutadans espanyols. La reforma de les pensions del PP el 2013 va ser la que va generar incertesa. No només 
en el sistema de pensions, sinó en la quasi-congelació de les pensions. Va suposar un important rebuig social. 
Tant que el mateix PP va renegar de la seva pròpia reforma el 2018. Per aquest motiu les pensions van ser un 
dels problemes prioritaris pels espanyols/es.  
 
En aquest moment, segons el darrer CIS, les pensions ocupen un dels darrers llocs en les preocupacions per 
la ciutadania. 
 
No podem obviar que la pandèmia ha canviat les prioritats dels ciutadans i ha passat a ser el nostre problema 
principal. Però pensem que l’Acord del passat novembre té un pes important en la confiança i la tranquil·litat 
en la ciutadania. 
 
2. ACCIONS 

  
2.1. Elaboració del Pacte Intergeneracional 
En el pla de treball es planteja un Gran Acord Polític i Social Intergeneracional. 
Es van iniciar els treballs al primer trimestre del 2020. Al mes de juny es va constituir un grup de treball format 
per membres de la Sectorial de Gent Gran i la JSC. 
S’ha elaborat un decàleg, així com un relat que el desenvolupi. 
S’espera concretar ben aviat el document. 
 
2.2. Reunions i formació 
La pandèmia ha impedit donar a conèixer els acords del Pacte de Toledo presencialment. Però això s’ha 
constituït un grup de formadors PSOE-PSC per fer arribar la informació als militants, quadres orgànics i càrrecs 
institucionals de tot el territori. 
Formació a militants 
En total s’han realitzat un total de 3 reunions en forma de videoconferències i s’ha aconseguit formar a 124 
assistentes, companys i companyes de diferents províncies. 
Reunions amb entitats i societat civil 
S’han mantingut diverses reunions amb entitats i col·lectius: 
 21 gener 2020, Col·lectiu de l’associació Asjub40. Treballadors jubilats amb llargues carreres de 

cotització. 
 29 gener 2020, Enriqueta Duran d’UGT. 
 14 de febrer 2020,  reunió amb el col·lectiu de jubilats d’Endesa. 
 25 febrer 2020,  FEMEC METAL 



 
 
 
  Secretaria de Sistema de Pensions 

 
INFORME DE GESTIÓ GENER 2020 – MARÇ 2021 - 53 

 26 febrer,  Mutualidad Loreto – reunió 
 9 març 2020,  reunió amb el col·lectiu pakistanès. Arnau Ramírez i Hèctor Gómez, secretari PSOE, Abdul, 

Ikbal 
 9 març,  Plataforma Estatal per la Música. 
 8 abril,  Mutualitats Col·legis Professionals 
 31 abril, Mutualitat Col·legi d’Enginyers. 
 20 juliol,  amb el col·lectiu de Girona de menors no acompanyats i la Secretaria de Ciutadania i Diversitat 
 15 de juliol,  trobada amb un col·lectiu de Nissan en la manifestació a Madrid 
 gener 2021, reunió amb Pol Gibert i regidors de la Federació del Baix Llobregat. 
 27 gener 2021, Federació Vallés, Granollers amb col·lectiu organitzat per la Secretaria de Ciutadania i 

Diversistat, junt amb Ferran Pedret. 
 29 gener 2021, reunió amb Col·lectiu organitzat per la Secretaria de Ciutadania i Diversitat 
 14 abril 2021,  reunió amb la Marea de Pensionistes i Raúl Moreno. 

 
2.3. JORNADES 
Jornades relacionades amb del sistema de Seguretat Social. 
 17-18 desembre 2019 “l’envelliment de la població activa i el seu efecte en el sistema de pensions” 
 14 de febrer de 2020 “Parlem de les pensions... Tens alguna pregunta?” Associació de veïns del Barri del 

Remei de Premià de Dalt. 
 19 febrer Xerrada a Sant Joan Despí amb l’alcalde Antoni Poveda. 
 26 febrer 2020 San Sebastián de los Reyes, Jornades “Sistemas de Pensiones en Europa y España” d’UGT 

Madrid. 
 11 març 2020 “Las pensiones a debate” al Foro Socialista de Madrid conjuntament amb Toni Ferrer, 

secretario de Empleo de la CEF PSOE. 
 14 d’abril “COVID-19. La Seguridad social como catalizadora de la cohesión social” organitzada per 

Debates Socialistas. 
 30 abril “El papel de la UE y el Estado frente al COVID-9” amb en  Javi López, diputat al Parlament 

Europeu. 
 “Mujer y política” La voz de la igualdad. 2 maig 2020 
 “El govern amb el treball i el treball autònom durant la crisi de la covid-19” amb Pol Gibert 5 maig 2020. 
 12 de maig “La desescalada hacia la nueva realidad” a la federació de L’Hospitalet amb el diputat Miguel 

Angel González. 
 14 de maig “La gestió del govern en la crisi de la covid-19” al PSC Maresme 
 25 de juny “Una societat més igualitària després de la crisi de la covid-19” 
 2 de novembre “El futur de les pensions després del nou acord del Pacte de Toledo” amb el diputat Raúl 

Moreno, secretari de Polítiques Socials i igualtat del PSC 
 23 de novembre de 2020 “Recomendaciones del Pacto de Toledo” organitzat pe Debates Socialistas. 
 21 gener 2021 “La gent gran ens importa” Federació de Barcelona  
 4 de febrer “L’aposta socialista per la gent gran” amb Raúl Moreno organitzada per la Secretaria de la 

Gent Gran del Barcelonès Nord. 
 28 de febrer organitzat per “Espai clar”. Pensions d’avui i demà. 

 
 
2.4 ARTICLES D’OPINIÓ  



 
 
 
  Secretaria de Sistema de Pensions 

 
INFORME DE GESTIÓ GENER 2020 – MARÇ 2021 - 54 

S’han elaborat un total de 15 articles que a continuació es relacionen per ordre cronològic des del més recent. 
Uns han estat publicats al blog merceperea.es i d’altres en digital i paper a 20 minutos o Infolibre. 
 “Una catalana en Madrid” 23 d'abril 2021. Publicat a 20 minutos 
 “El mundo en la cuarta revolución tecnològica” 4 abril 2021. Publicat a 20 minutos 
 “mujeres y autònomes” 10 març publicat a 20 minutos. 
 “Pensiones y jóvenes” 25 de febrer publicat a 20 minutos 
 “Hagámoslo-Fem-ho” 7 febrer 2021. Publicat al blog  
 “La importante labor de protegir las Instituciones” Infolibre 9 gener 2021 
 “El futuro no està predeterminado” 2 Desembre 2020. Publicat al blog. 
 “Una moció contra la convivència” 25  desembre 2020. Publicat al blog. 
 “Decir sí al Estado” 19 octubre de 2020 al blog. 
 “Una Sociedad más igualitària después de la covid-19” 2 julio de 2020 al blog. 
 “La Diada de Sant Jordi (en casa)” 23 abril 2020 al blog 
 “El Coronavirus, un tiempo para la oportunidad” 6 abril 2020, amb motiu del 25 aniversari de la creació 

de la Comissió del Pacte de Toledo, al blog. 
 “Liderazgo y unidad como lucha contra el covid-19” 18 abril 2020 al blog. 
 “8M Día Internacional de la Mujer” publicat 8 març 2020 al blog. 
 “¡Acabáramos!” 30 de desembre 2019 al blog 

 
2.5 ENTREVISTA 

 “Acabar con la brecha salarial y la brecha en pensiones” La Socialista amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona 4 març 2021 

 A 20 minutos amb motiu de l’aprovació de les Recomanacions del Pacte de Toledo. 
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GENT GRAN       

Aquesta gestió correspon al pitjor any de la nostra història recent;  el 2020  la covid-19 ha generat una 
pandèmia mundial que ha transformat les nostres vides totalment, ens va tancar a casa, va posar fi a la nostra 
vida social, ens ha aïllat dels nostres éssers estimats, ha acabat amb les abraçades, ha generat una crisi 
econòmica mundial que està afectant de manera especial els col·lectius més vulnerables. Durant les últimes 
dècades, el nostre país es va oblidar de la indústria i va esdevenir destinació turística i de serveis, aquesta 
situació ha provocat que les restriccions dels viatges i de mobilitat de la ciutadania tingui conseqüències molt 
greus en el nostre país. 
 
Afrontem aquesta situació amb un govern presidit per Pedro Sánchez que ha significat el desenvolupament 
de polítiques socials per a tots els col·lectius afectats, els ERTO, l’Ingrés Mínim Vital i les ajudes als sectors 
afectats han esmorteït aquestes situacions, però tot i el gran esforç fet pel govern de coalició, la situació 
segueix sent crítica. 
 
Aquesta crisi ha afectat de ple la gent gran, ja que l'aïllament ha augmentat la solitud que aquest col·lectiu ja 
patia; les retallades socials realitzades durant els anys de governs de PP, en especial les retallades en sanitat, 
dependència i serveis socials,  han fet que la covid-19 s'hagi acarnissat en aquest col·lectiu. 
  
Per afrontar aquest període hem hagut de fer mà de noves formes de treballar per mantenir l'activitat política 
durant aquest període, totes les activitats han estat i segueixen sent telemàtiques. Malgrat això, la gent gran 
del PSC ha mantingut diverses activitats destinades a mantenir el contacte amb els nostres afiliats mitjançant 
trucades o xarxes socials, hem col·laborat en l'elaboració del programa electoral, hem fet campanya del vot 
per correu, hem assistit als actes  telemàtics de campanya, hem realitzat diversos vídeos demanant el vot per 
al nostre candidat, Salvador Illa, i ens sentim part de la victòria del PSC. 
 
Des de l'últim congrés, amb la dissolució de les comissions sectorials i mentre s’estudia la nova estructura 
sectorial del partit,  l’antiga comissió sectorial de gent gran ens hem organitzat en diferents grups de treball 
per tal de desenvolupar les activitats que abans realitzava la sectorial: hi ha representants de la gent gran al 
grup de treball d’estudi de la nova estructura sectorial del partit; hem creat altres grups de treball per a 
qüestions relacionades amb la sanitat,  un altre de residències i pensions i, en l’actualitat, estem redactant 
les aportacions de la gent gran  al Llibre Verd de l’Envelliment de la Unió Europea. 
 
En conclusió, la gestió de la Secretaria de Gent Gran  ha estat possible gràcies a tots els membres del grup de 
treball i a la col·laboració de la companya Esther Montes. 
 
Isabel López Chamosa 
Secretària de Gent Gran 
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PROGRAMES I DEBATS       

Com per al conjunt de l’activitat del nostre partit i del conjunt de la societat catalana, l’activitat de la secretaria 
s’ha vist condicionada per les restriccions imposades per la pandèmia i també per l’ombra de les eleccions 
anticipades al Parlament de Catalunya que després d’anunciar-se l’hivern de 2020 s’han acabat celebrant un 
any després. Aquesta circumstància ha fet que part de les iniciatives previstes en el pla de treball de la 
secretaria no s’hagin pogut engegar encara i que d’altres no hagin tingut l’èxit esperat (en aquest cas es troba 
la nova edició 2021 del Postgrau FRC-UB “Socialdemocràcia i polítiques públiques” que finalment no ha pogut 
començar al febrer donat l’escàs nombre de matriculacions i que haurà de provar millor sort al setembre). 
 
Tanmateix, la secretaria sí que ha pogut desenvolupar diverses de les accions dissenyades en el pla de treball: 

1) Contribució a l’esforç del partit  de cara a les eleccions al Parlament de Catalunya participant en la 
redacció del programa electoral, singularment en el seu enfocament general, i elaborant una Nota 
Electoral diària (fins a 25 edicions) durant les tres últimes setmanes de campanya amb valoracions i 
comentaris sobre els debats i els missatges en curs. 

2) Elaboració i difusió entre tots els membres del Consell Nacional d’una Nota Quinzenal de 4 pàgines 
amb propostes per a l’anàlisi i el debat polític (amb un apartat per a la conjuntura, uns breus sobre 
temes que poden haver passat més desapercebuts, però semblen rellevants i un tema d’anàlisi més 
en profunditat) a partir del treball d’un equip de 8 col·laboradors. La primera Nota va sortir la primera 
quinzena de maig de 2020 (19 edicions fins al dia d'avui). 

3) Elaboració i difusió entre tots els afiliats (militants + simpatitzants) del newsletter bimensual 
“Pensament Socialista” (un recull de 10 articles o audiovisuals i la redacció de 3 ressenyes de llibres, 
una entrevista i una notícia històrica sobre aportacions de pensadors i pensadores socialistes als 
debats socials i polítics del nostre món) amb l’objectiu de donar a conèixer els nostres arguments de 
fons en el combat polític que les nostres idees del socialisme democràtic lliuren amb els altres 
corrents (nacionalistes o populistes, liberals o neoliberals, comunals o antisistema...). Gràcies al 
treball d’un equip de redacció de 10 persones, el primer newsletter va sortir el passat desembre 2020 
i ara com ara ja ha sortit el número dos i està preparat el número 3. 

4) Presència activa a la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC), com a espai privilegiat per 
al debat i l’intercanvi entre el conjunt de forces polítiques, sindicals i socials de l’esquerra del nostre 
país. Des de la vicepresidència de la Junta de l’UPEC (15 reunions en aquest període), la secretaria ha 
participat en l’impuls de les activitats en aquest any de confinament: una taula rodona sobre salut el 
3/6/20, les sessions dels 1-2-3/7/20 i les jornades UPEC pròpiament dites els 4-5-6/11/20. Durant 
aquests mesos, la UPEC també ha preparat una jornada acadèmica sobre el 150è aniversari de la 
Comuna de París que tindran lloc el 12/5/21 al CCCB i comptarà també amb la col·laboració de 
l’Institut Francès de Barcelona. 

5) Redacció de la proposta de manifest del PSC per a la celebració de la diada de l’onze de setembre de 
2020.  

 
De cara als pròxims mesos, la secretaria continuarà amb aquestes activitats, afegint-hi la coordinació de les 
aportacions del PSC a les ponències del Congrés del PSOE convocat per al mes d’octubre 2021 i totes aquelles 
que, a cavall de la progressiva normalització de la vida ciutadana, pugui anar engegant de les previstes i avui 
encara no iniciades.   
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TREBALL I FP  

La Secretaria de Treball i FP s’ha vist abocada, com gran part de la tasca de l’executiva, en abordar els efectes 
de la covid-19. En el cas de l’àmbit laboral, el seguiment de les mesures posades en marxa, així com el contacte 
amb sindicats i col·lectius més afectats, ha centrat la dedicació de la secretaria. Els efectes a curt (ERTO, 
ajudes…) i llarg termini (teletreball) de la crisi sanitària han estat objecte d’estudi durant aquests darrers 
mesos. 
 
D’altra banda, la coordinació de les polítiques d’ocupació a les diferents administracions i entitats, ha sigut 
un dels reptes engegats que s’ha anat consolidant tot i el context. L’abandonament per part de  la Generalitat 
respecte a aquest àmbit, ha fet necessària una resposta institucional des d’altres administracions. 
 
En aquest darrer anys, a més, hem abordat la campanya electoral de les autonòmiques, on el paper del treball 
ha sigut un dels elements destacats.  
 
Per últim, el seguiment i acompanyament als treballadors i treballadores afectats per la crisi industrial ha 
estat, i segueix sent, un dels nostres trets diferencials.  
 
A continuació podeu trobar un recull de les principals activitats del darrer any: 
 
Reunions, actes i activitat: 

- Manifest i acte commemoratiu de l’1 de Maig 
- Xerrada online amb Toni Ferrer, secretari de Relacions Laborals del PSOE, per conèixer les mesures 

posades en marxa pel Govern de l’Estat en la resposta a la covid-19. 
- Trobades amb UGT i  CCOO per presentar el document “Pacte Català per a Reconstrucció social i 

econòmica”. 
- Ronda de contactes amb sindicats per valorar “l’Acord social per la Reactivació Econòmica” presentat 

pel Govern de la Generalitat.  
- Reunions amb UGT, CCOO i USOC sobre les condicions dels treballadors en el retorn a la feina després 

del confinament. 
- Trobada amb col·lectius d’autònoms sobre les ajudes al sector i l’impacte de la crisi. 
- Seguiment de les modificacions legislatives al Congrés dels Diputats de l’àmbit de la Formació 

Professional 
- Campanya informativa i assessorament sobre els ajuts a treballadors autònoms a conseqüència de la 

crisi provocada per la pandèmia. 
- Reunions amb representants de comitès de treballadors d’empreses afectades per la crisi com Nissan, 

Bosch, TE Connectivy, Faurecia, Saint Gobain… 
- Represa de l’activitat del Grup Futur del Treball amb la FRC 
- Reunions de coordinació i seguiment amb l’AMB, Diputació de BCN i Ajuntament de BCN sobre 

polítiques d’ocupació. 
- Reunions amb responsables de Formació Professional de Foment del Treball. 
- Trobada amb els responsables de l’executiva federal del PSOE per abordar la situació dels autònoms. 
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Activitats emmarcades en la redacció del programa electoral i la campanya de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 14F: 

- Procés participatiu amb entitats i associacions relacionades amb l’ocupació per al debat de propostes 
de redacció al nostre programa electoral 

- Durant la celebració de la Quinzena del Treball dedicada a qüestions relacionades amb l’ocupació, es 
van celebrar trobades i reunions amb comitès de treballadors de sectors afectats per la crisi de la 
covid-19, com ara taxistes i comerciants, treballadors de l’hostaleria i la restauració… 

- Acte sobre autònoms del PSC Barcelona amb Montserrat Ballarín 
- Acte amb el PSC El Prat sobre treball i futur de la indústria 
- Acte sobre ocupació en el marc del dimecres formatius de l’Escola  Xavier Soto 
- Acte amb el PSC L’Hospitalet sobre l’impacte de la covid-19 al món de treball 
- Celebració d’un acte electoral sobre qüestions relacionades amb l’ocupació i els treballadors, amb la 

participació de Salvador Illa i Josep M. Álvarez 
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SECRETARIA DE FORMACIÓ       

Aquest informe de gestió vol ser un reflex, tal com marquen els estatuts del PSC, de les activitats realitzades 
durant aquest primer any de mandat de la comissió executiva del PSC, escollida en el darrer Congrés de 
desembre de l'any 2019. 
 
1. L’Equip. Xarxa territorial de coordinació i Consell de formació.  
 
El model de governança de la Secretaria de Formació té com a dinàmica de treball les federacions territorials. 
Totes les activitats són coorganitzades i dinamitzades per la xarxa territorial de les secretàries i els secretaris 
del PSC. També hem tingut la col·laboració de persones responsables de projectes concrets que s’agrupen al 
Consell de Formació. La Fundació Campalans ha fet possible que les col·laboracions amb les universitàries 
siguin una realitat.  
 
Els membres de la  Xarxa Territorial són el secretari de Formació, el director de l‘Escola Xavier Soto, la 
coordinació de la Secretaria i els secretaris de Formació de les federacions, on també s’ha integrat la JSC i 
Unitat d’Aran. El Consell de Formació està format per persones que desenvolupen projectes concrets. 
Direcció: Olivié Bayón, secretari de Formació; Cristóbal Avilés (director Escola Xavier Soto) i Pau Domínguez 
(coordinador). Durant aquest període també hem comptat a l’equip amb la col·laboració de Raquel Querol i 
Tomás Morales. 
 
Xarxa Territorial: Adrià Olaya (Lleida), Cris Plaza i Almu Cuadrado (L’H), Anabel Sorroche (Maresme), Bibiana 
Porras (Terres de l’Ebre), Carla Suárez (Anoia), Consol Benayas (Vallès Oest), Ferran Verdejo (BBS), Francisco 
Pastor (C.Gironines), Helena Bayo (Barcelonès Nord), Jordi Albareda (Osona), Juan Pablo Beas (Baix 
Llobregat), Luismi Guerra (Barcelona), Natalia Fabián (Vallès Oriental), Nicolás García (C. Tarragonines), Rafa 
Moya (Vallès Occiental Sud), Renata Bedós (Penedès Garraf), Nil López (JSC) i Miguel Mansilla (Unitat Aran).   
Els membres del Consell de Formació són: Luismi Guerra (Programa Benvingut al PSC), Aida Busquets 
(Programa Coneix el Parlament UE), Paco Garcia Lorenzana (Programa Municipal), Natalia Fabian 
(Comunicació Universitària), Tomás Peire (Comunicació i Lideratge polític - UAB), Alex Estruch (Polítiques 
Públiques i Socialdemocràcia-UB), Chal Jiménez i Iria Cervelló (lideratge Digital-UB), Miguel Mansilla (Història 
de la Unitat Aran), Juan Pablo Beas i Mari Carmen Gallego (oratòria), Pedro Díaz (Federalisme), Marta Garcia 
(Projecte Premi Xavier Soto), Judit Mojeda, Jessica Revestido i Esther Marmaneu (Nous projectes Xavier Soto), 
Rubén Castro (TIC).  
 
2. Nou Logotip homenatge a Xavier Soto  
 
Amb el nou logotip de l’Escola Xavier Soto, hem volgut donar no només el nom de l'històric dirigent del PSC i 
de la JSC, sinó també la seva imatge més representativa. Aquest logotip és una part fonamental de la identitat 
visual de la nostra marca i de tots els valors que com Escola Xavier Soto volem compartir amb tots vosaltres. 
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3. Enquestes  als militants sobre necessitats formatives i identitat digital del PSC 
 
L’objectiu de les mateixes és conèixer el perfil, les inquietuds formatives, les possibilitats de compartir 
coneixement i l’ús que fan els i les militants de les xarxes socials.  
 
1a Onada (febrer i març de 2020): Participació de 445 persones. Resum conclusions: 
 
Bloc Formació 

● Els militants tenen predisposició a la formació. En els últims dos anys un 62 % ha tingut alguna 
experiència formativa.  

● En línies generals, hem detectat la preferència per les temàtiques orientades a les habilitats 
personals, les estratègiques i l’interès per les polítiques públiques.  

● Els enquestats es decanten per la formació online, seguit per l’espai formatiu de la seva agrupació. És 
necessari, per contextualitzar aquesta pregunta, saber que aquesta enquesta es va realitzar abans 
del confinament per la pandèmia de la covid-19. Potser ara el % seria més alt en relació amb la 
formació online.  

● Un 69,27 % dels enquestats estaria disposat a fer alguna aportació econòmica per ajudar als 
programes de formació del PSC.  

Bloc Identitat digital  
● Els militants del PSC superen la mitjana de la població a l’hora de connectar-se a les xarxes.  
● Pràcticament la meitat dels militants té un perfil a 3 o 4 xarxes socials. 
● Les preferides pels militants són Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin (considerem Whatsapp com 

a eina de missatgeria)   
● Un nombre més reduït genera contingut propi (21,90 %). Aquesta dada ens anima a impulsar espais 

de formació per a la creació de continguts per a les xarxes socials. 

2a Onada (abril- maig 2021): Encara estem recollint les dades d’aquesta segona onada, que ens ha d’ajudar a 
ressituar-nos després del confinament produït per la pandèmia, i que ha provocat que tots i totes 
demanéssim molts més continguts i formats online.  
 
4. Escola de tardor del PSC.  
 
Atès el calendari de la pandèmia, es va canviar la tradicional Escola d’Estiu del PSC per l’Escola de Tardor. 
Aquest format ens ha permès tenir dins del calendari polític català un espai per poder formar i comunicar a 
la societat el nostre missatge polític en unes dates tan significatives. Les visualitzacions van ser molt 
importants: el divendres 2370 i el dissabte 1166.  L’Escola va tenir impacte a la premsa atenent el moment 
polític a Catalunya.  
Imatge 1.  
 
5. Innovació i Digitalització de la formació. Nova Plataforma Moodle i formació a la butxaca AAPP de 
formació 
 
La pandèmia va ser una oportunitat per al desenvolupament de la plataforma Moodle de formació online del 
PSC. Aquesta plataforma també existeix en  la versió App. https://socialistes.academy/course/index.php  

https://socialistes.academy/course/index.php
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5.1.La plataforma  
Tots els cursos i tot el material de què disposem s’actualitza constantment a la plataforma Moodle per poder 
fer un seguiment de les activitats i de tots els recursos disponibles, ja siguin els enllaços de les sessions, com 
els materials didàctics que incorporen els professors als seus cursos. Una plataforma molt intuïtiva que ha de 
ser una eina indispensable per a tots els militants del partit que vulguin tenir una formació continuada.  
Imatge 2.  
Amb la darrera actualització de la plataforma els alumnes dels cursos poden seguir els seus estudis mitjançant 
l’eina que ofereix Moodle per als telèfons mòbils. Una aplicació que es pot descarregar gratuïtament i que 
facilita l’accés dels alumnes als cursos disponibles. Amb aquesta eina podem aconseguir fer un seguiment del 
curs online d’una forma molt més ràpida i segura.  
Imatge 3.  
 
5.2. Curs Benvinguda al PSC 1a i 2a edició  
Un dels encàrrecs de la Primera Secretaria i la Secretaria d’Organització del PSC va ser estandarditzar un curs 
d’iniciació a la militància. Per aquest motiu, sota la direcció de l’historiador Luismi Guerra, es va crear la 
primear experiència online sota el nom de “Benvinguts al PSC”.  
El curs consta d’una guia i d’un programa amb materials audiovisuals, PowerPoint didàctics i recomanacions 
bibliogràfiques. S’hi van inscriure 200 persones.  
• Temari del curs 1a edició 

o Mòdul 1. Història del PSC i PSOE: 1.1. Vídeo del PSC, 1.2.  La història del socialisme català i 
cronologia, 1.3. Vídeo 100 anys d’història del PSOE, 1.4. Història i cronologia completa del PSOE, 
1.5. Test història del PSC i PSOE i 1.6. Fòrum de dubtes història del PSC i PSOE.  

o Mòdul 2. Què pensem i què ens uneix al PSC?: 2.1. Federalisme, 2.2.  Els principis del PSC i valors 
socialistes, 2.3. Test federalisme i ‘principis i valors’ i 2.4. Fòrum de dubtes ‘què pensem i què ens 
uneix al PSC’?   

o Mòdul 3. Organització i codi ètic: 3.1. PSC en xifres i estructura, 3.2. Resum dels estatuts del PSC, 
3.3. Resum codi ètic del PSC, 3.4. Test ‘estatuts i codi ètic’ i 3.5. Fòrum de dubtes ‘estatuts i codi 
ètic’. 

• Temari del curs 2a edició: Seguint la mateixa línia de treball del primer curs, aquesta segona edició hem 
incorporat un apartat, dintre del “Mòdul 3. Organització i codi ètic”, dedicat al compliment normatiu del 
PSC, amb enllaços a la pàgina web on poder realitzar el curs de compliment normatiu.  
Imatge 4. 

 
5.3. Curs oratòria. L’objectiu va ser presentar un curs online pràctic, dinàmic, àgil, divertit, que ens permeti 
superar les nostres pors, les nostres inseguretats i febleses. Descobrirem, amb ajuda personalitzada, els 
nostres punts febles per poder-los potenciar, els nostres punts forts per saber-los explotar i aconseguirem 
recursos per enfrontar-nos, amb seguretat i garanties, al nostre auditori fent un discurs interessant, fresc i 
motivador.  
La direcció del curs ha estat a càrrec de Juan Pablo Beas i Carmen Gallego.  
Inscrits al curs: 115 
Imatge 5. 
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5.4. Curs ABC pressupostari i de la contractació municipal.  
L’objectiu del curs era donar coneixements bàsics per a la lectura, compressió i poder debatre políticament 
els pressupostos municipals. Ha estat el curs amb més inscripcions. 
Direcció del curs: Rafael Moya  
Inscripcions: 343 
Imatge 6. 
 
5.5. Curs institucions europees.  
Curs dissenyat per l’Oficina de l’eurodiputat Javi López, operat des de la plataforma de Moodle PSC amb 
l’objectiu de donar a conèixer les institucions europees. Aquest curs serveix per a totes les companyes i 
companyes que viatgin a conèixer les institucions europees. 
Imatge 7. 
 
6. Dimecres formatius. 
 
Amb el confinament van néixer els dimecres formatius amb el format online agrupats en cicles temàtics. 
Aquests blocs han sigut:  
 
Anexe 1. Dimecres formatius 
6.1. Comunicació, lideratge i gestió de la crisi de la covid-19 
Imatge 8. 
Conferència inaugural del curs polític formatiu: Ramón Jauregui i Miquel Iceta, 9 de setembre de 2020.  
Imatge 9 
Acte en directe de l'Escola Xavier Soto, la Fundació Rafael Campalans i el PSC, amb Miquel Iceta, primer 
secretari del PSC, Ramón Jáuregui, president de la Fundación Euroamérica i Sandra Guaita, diputada socialista 
al Congrés dels Diputats. 
Conferència sobre: El futur de l’economia digital, organitzat conjuntament amb la Fundació Rafael Campalans, 
amb Carme Artigas, secretària d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i Pere Navarro, delegat especial 
de l’Estat de la Zona Franca de Barcelona i moderat pel director de la Fundació Campalans. El 30 de setembre. 
Imatge 10 
 
Anexe 2.  Dimecres Digitals  
Dimecres de comunicació política 
ANÀLISI, COMUNICACIÓ I CAMPANYES ELECTORALS.  
Primera part del cicle de conferències d’Anàlisi, comunicació i campanyes electorals.  
 
Anexe 3. Ponents del cicle de conferències d’Anàlisi, comunicació i campanyes electorals. 
Imatge 11. 
 
7. Col·laboracions universitats i Fundació Campalans 
 
Un dels objectius d’aquesta secretaria, des de fa anys, ha estat realitzar cada any diferents postgraus en 
col·laboració amb les universitats. Per això, intentem que cada any l’oferta formativa creixi a la vegada que 
consolidem alguns dels postgraus que fa més temps que realitzem.  
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Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític. En aquest període s'han realitzat dues edicions. El presencial curs 
2019/20 i la nova edició online curs 2020. En el futur, treballarem perquè convisquin les dues edicions 
presencials i online, per fer créixer el nombre d’estudiants que puguin realitzar el nostre curs.  
• Curs 2019/20: 24 alumnes dels quals 22 han tingut descomptes i 11, a més, han tingut beca. 
• Curs 20/21: 35 alumnes dels quals 32 han tingut descompte i 11 a més han sigut becats. 
 
Postgrau en Lideratge Digital. Nou projecte que busca la formació de lideratges digitals autosuficients en la 
creació de continguts, estratègicament adaptats a les necessitats de les organitzacions i analíticament 
avançats amb les últimes tendències. 
Alumnes: 22 alumnes, dels quals 10 han tingut beca. 
 
Postgrau socialdemocràcia i polítiques públiques. Aquesta edició, amb motiu de la pandèmia, no ha estat 
possible la seva organització. Però s'han iniciat els treballs pel curs vinent. 
 
Hemeroteca dels cursos i formació de les XXSS 

● Canal Youtube: Disposa de tots els cursos fets en obert. Total de 24 sessions. 
● Twitter 
● Instagram 
● Facebook (perfil EXS i Escola Municipalista)  
● Nou canal Telegram  
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ANNEX - Secretaria de Formació      

 Imatge 1 

 
Imatge 2.  
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Imatge 3. 

 
 Imatge 4. 
 

 
Imagen 5.  
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Imatge 6. 

 
Imatge 7. 

 
 
Annexe 1 de ponents Dimecres Formatius. 
 
06/05  “Comunicació Digital en temps de la COVID”: Chal Jiménez, Agencia “La Lio”i Cristóbal Avilés, director de l’EXS. 
13/05  “Gestió municipal en temps de crisi”: Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, Pilar 

Díaz, alcaldessa d’Esplugues de Llobregat i  Bibiana Porres, secretària de Formació del PSC de Terres de l’Ebre.   
20/05  “Bones pràctiques en la gestió de la covid”: Carlos Prieto, subdelegat del govern a Barcelona, Enric Llorca, metge i 

diputat de Salut i Consum de la Diputació de Barcelona i Natalia Fabián, secretària de Formació del PSC Vallès Oriental. 
27/05  “Nou model econòmic després de la covid”: Amb Raül Blanco, secretari general d’indústria  i Eva Menor, alcaldessa de 

Badia del Vallès, diputada Provincial i presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.  
03/06  Revolució Digital. Amb Montserrat Guardia, directiva d’Innovació i Transformació Operacional, Francisco Polo, alt 

comissionat per a Espanya Nació  Emprenedora i Anabel Sorroche , secretaria de Formació del Maresme 
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10/06  Millor explicar-ho: Storytelling per connectar amb la societat. Amb Bernat Sanromà, consultor estratègic de 
comunicació, i Elia Tortolero, secretaria de Formació del Bages Berguedà.  

17/06  Eleccions als EUA en temps de covid” amb Núria Ribó, periodista, i Gabriel Colomé, professor de Ciència Política de la 
UAB. 

01/07  “És Joc de Trons la sèrie que millor defineix la política catalana?” Amb Francisco García, editor i exdirector de l’editorial 
Minotauro; Almu Cuadrado, adjunta de Formació l’Hospitalet, Pep Prieto, periodista, especialista en sèries i 
comentarista. 

08/07  “Los actos públicos y su comunicación en la era covid”: Amb Maritcha Ruiz Mateos, directora de comunicació del PSOE, 
Óscar García Saldaña, director de RRII i protocol de la delegació del Govern a Barcelona.  

 
Imatge 8. 

 
Annexe 2. Dimecres de formació digital.  
 
Classe inaugural: DIGITAL MANAGEMENT POLÍTIC 

• Olivié Bayón, secretari de Formació del PSC 
• David Donaire, secretari de Xarxes Socials 
• Chal Jiménez, director dels Dimecres d’Estratègia Digital 
• Maritcha Ruiz, dircom del PSOE 

21 d’octubre 2020, SEO i SEM DIMECRES ESTRATÈGIA DIGITAL AMB SERGIO TRUJILLO 
• Sergio Trujillo, consultor Negocios & Marketing Digital i professor ESIC 
• Carla Suárez, economista i cap de gabinet al Consell Comarcal de l’Anoia 

28 d’octubre 2020,  SOCIAL MEDIA & GENERACIÓN Z 
• Andrea Zapata, secretària d’acció en xarxes de la JSC i regidora a l’Ajuntament de Badalona 
• Daniel Mota, estudiant de Dret  

04 de novembre 2020,  INSTAGRAM, TIK TOK I INFLUENCERS, THE NEW DIGITAL GENERATION 
• Raquel Guillén, sènior Influencer Marketing Manager 
• Vega Navarro, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
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11 de novembre 2020, TÈCNIQUES D’ÈXIT PER A COMUNICAR EN WEBINARS I VIDEOCONFERÈNCIES 
• Enrique Sanjuan, expert en Zoom, webinars i esdeveniments online 
• Helena Bayo, regidora a l’Ajuntament de Badalona 
• Cristóbal Avilés, director Escola Xavier Soto 

18 de novembre 2020: SUPERTALENTO DIGITAL 
• Chal Jiménez, director del Postgrau en Leadering & Digital Management Empresarial i Institucional de la UB. 
• Esther Marmaneu, periodista. 
• David Donaire, Diputació de Barcelona. 

25 de novembre 2020: CANVIA EL XIP 
• Ainhoa Fornós, fundadora de New Mindset for The New Wave 
• Nicolás García, advocat.  

02 de desembre 2020: CREATIVITAT & LIDERATGE 4.0 
• Richard Wakefield, Premi Nacional de Creativitat Recarte 2020, president de Publicitarios Implicados i professor de la 
URLL-Blanquerna. 
• Jessica Revestido, Generalitat de Catalunya 

09 de desembre de 2020; LIDERATGE DE DONES EN XARXES SOCIALES 
• Lourdes Muñoz, presidenta Dones en Xarxa i cofundadora i codirectora de Barcelona Iniciativa Open Data 
• Juan Pablo Beas, periodista 

16 de desembre de 2020: DIGITAL MANAGEMENT EMPRESARIAL 
• Belén Pueyo, Digital Manager Operación Triunfo (OT) 
• Chal Jiménez, director del Postgraau en Leadering & Digital Management Empresarial i Institucional de la UB 
• Olivié Bayon, secretari de Formació del PSC 
• Cristóbal Avilés, director de l’Escola Xavier Soto 

13 de gener de 2021: IGUALTAT I DRETS SOCIALS PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA.  
• Sònia Guerra, diputada al Congrés. 
• Raúl Moreno, diputat al Parlament de Catalunya 

20 de gener de 2021: PROPOSTES PER A REACTIVAR L’ECONOMIA. 
• Alícia Romero, diputada al Parlament de Catalunya. 

• Jordi Valls, exconseller de Treball i Indústria 
• Àlex Estruch, director del Postgrau en polítiques públiques de la UB. 

27 de gener de 2021: TRANSICIÓ ECOLÒGICA PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA.  
• César Luena, eurodiputat del PSOE al Parlament Europeu. 
• Carmen García Lores, secretària de transició ecològica del PSC Barcelona. 
• Mireia Dionisio, candidata al Parlament de Catalunya.  

03  de febrer de 2021: REACTIVACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.  
• Pol Gibert, diputat al Parlament  
• Elena Vila, regidora de l’Ajuntament de Sant Cugat 
• Elena Díaz, candidata al Parlament de Catalunya 
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Imatge 9. 

 
Imatge 10. 

 
Imatge 11. 

 
 
Annexe 3 de ponents. 
 
07 d’abril de 2021: Estratègies de comunicació política i campanyes electorals.  

• Xavier Domínguez, consultor polític. 
• Irene Jezabel, periodista i experta en comunicació i imatge. 
• Olivier Bayón, inauguració.  

21 d’abril de 2021: Disseny de campanyes electorals. 
• Enric Casas, cap de gabinet de l’Alcaldia de Viladecans. 
• Aroa Arauzo, cap de gabinet de l’Alcaldia de Sabadell. 
• Pau Domínguez, coordinador de formació PSC com a moderador. 
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MÓN RURAL I ESPORTS       

MÓN RURAL 
 
La celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 14 de febrer han marcat les accions 
polítiques d’aquesta secretaria, orientant les propostes, les reunions o l’estratègia de comunicació, entre 
d’altres, a la contesa electoral.  
 
Tot i això, tal com es va definir al Pla de Treball de l’Executiva Nacional del Món Rural, s’ha treballat en la 
mateixa línia. A continuació, fem un detall dels objectius i accions més destacades que s’han portat a terme 
des de la finalització del Congrés del PSC: 
 

● Hem impulsat mocions i propostes de resolució en defensa de la cohesió territorial i el món rural. 
Presentant mesures per lluitar contra la despoblació i garantint els serveis públics bàsics a les zones 
rurals de Catalunya.   
 

● Des de la Secretaria, conjuntament amb el grup de treball del Món rural, hem mantingut un contacte 
permanent amb les entitats del món rural, agràries i ramaderes, com ara sindicats agraris, 
associacions de productors, entitats públiques i privades sectorials, cooperatives, agricultors, 
ramaders i pescadors. S’ha fet un seguiment de la celebració de les eleccions de les organitzacions 
agràries del mes de març (amb la participació d’UP, JARC, ASAJA i UPA). 

 
● S’han fet nombroses reunions amb representants del sector i el primer secretari del Partit, Miquel 

Iceta, i amb el candidat a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa. També hem mantingut 
reunions amb l’eurodiputat Javi López o el ministre d’Agricultura, Luis Planas per tractar temàtiques 
agràries i del món rural.  

 
● Hem establert una coordinació i comunicació constant amb el nou secretari general de Repte 

demogràfic del Govern d’Espanya, el company de l’Aran, Paco Boya. 
 

● De totes les accions i reunions mantingudes hem fet nombroses notes de premsa i difusió a les xarxes 
personals i del partit.  
 

● S’han fet múltiples reunions i accions per coordinar l’acció política del PSC del món rural i del sector 
agroalimentari als ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Parlament de Catalunya, Congrés 
dels Diputats, Senat i Parlament Europeu. També amb la política agrària del Govern d’Espanya. Fent 
arribar argumentaris, mocions i temes d’interès del món rural. També coordinant aquestes accions a 
través de les diferents agrupacions, federacions i executiva nacional del PSC. 
 

● S’han dut a terme reunions obertes i telemàtiques del grup de treball de Món Rural amb convidats 
especialistes i temàtiques diverses amb una participació molt nombrosa i interessant. Alguns dels 
continguts tractats són els següents: 

 Les dones i el món rural.  
 Cooperativisme europeu.  
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 La nova Política Agrària Comuna (PAC). 
 El repte demogràfic del món rural.  
 Regadius. 

 
● S’està impulsant un grup de Dones del Món Rural del PSC, per tal de tractar les problemàtiques de 

les dones a les zones menys poblades.   
 

● S’ha fet un important esforç per millorar la comunicació i les accions del PSC a les zones rurals. 
Explicant la realitat a les zones urbanes i compartir objectius. També a través dels discursos del 
candidat a la presidència, Salvador Illa.  
 

● Per altra banda, des de la Secretaria s’ha insistit molt, en les comunicacions i actes públics, en la 
necessitat de recuperar urgentment els nivells d’inversió i despesa pública de l’any 2010 a les zones 
rurals (reducció de la inversió en un 80 % a la major part de comarques rurals). També augmentar el 
pressupost del Departament d’Agricultura (un dels que més s’ha retallat, amb una caiguda del 40 % 
des de 2010).  
 

● S’han impulsat mocions, propostes, preguntes i reunions per tal de garantir la continuïtat de petits 
productors agraris i ramaders, amb polítiques que fomentin la competitivitat de les explotacions i la 
incorporació de joves i dones. Així com, lluitar per tal que no hi hagi pràctiques abusives que obliguin 
a vendre per sota del preu de costa petits productors, tot aprofitant les normatives catalana, 
espanyola i europea. 
 

● També s’ha denunciat l’incompliment i abandonament de les zones de muntanya, després d’anys de 
retallades, pèrdues de serveis públics bàsics i sense aprovar la nova llei de muntanya.  
 

Per últim, caldria destacar que el bon resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya ens permetrà 
intensificar la tasca d’aquesta secretaria. Amb més diputats I diputades i recursos podrem estar més presents 
a les diferents comarques i municipis de Catalunya i anticipar-nos a les demandes i problemàtiques que 
sorgeixen.  

 
Des de la Secretaria hem centrat molts esforços a definir un projecte agroalimentari, i del món rural, rigorós 
i complet per tal de donar un missatge de governabilitat. Cal seguir en aquesta línia, per diferenciar-nos de la 
majoria de les formacions polítiques, que no tenen un relat definit sobre la matèria.  
 

ESPORTS   

 
La tasca desenvolupada des de la Secretaria conjuntament amb el grup de treball d’Esports del partit (abans 
Sectorial) es basen en els objectius plantejats en el pla de treball de la Secretaria per aquest nou mandat 
congressual, i essencialment per tal de poder tenir una coordinació cohesionada a nivell territorial. 
 
Destacant dos àmbits sobrevinguts com ha estat la proposta de mesures i recomanacions als nostres alcaldes 
i alcaldesses, i regidores i regidors d’Esports per entomar la difícil situació en què el món de l’esport, i en 
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concret l’escolar i de base, així com equipaments esportius han patit amb els tancaments forçats d’activitats 
i instal·lacions per fer front a l’emergència sanitària.  
 
I també la darrera convocatòria electoral autonòmica amb la coordinació programàtica i d’actes emmarcats 
en les eleccions al Parlament. 
 
Així, els diferents àmbits de treball han estat: 
1. Implantació territorial. 
2. Suport en la redacció programàtica I de discurs. Hem treballat en la redacció de tots els programes 

electorals. 
3. Suport institucional: Ajuntaments, Grups Municipals, Grup Parlamentari, Senat i Congrés. 
4. Interlocució amb el teixit esportiu del País. Especialment Consells Esportius i Federacions. 
5. Suport en Campanya. Organització d’actes al territori i el central d’esports amb Salvador Illa. 
6. Participació en debats, com per exemple l’organitzat pel COPLEFC i la UFEC. 
7. Funcionament ordinari: Informes sobre pressupostos. 
8. Redacció de Mocions, i treball en la redacció d’esmenes a lleis que afecten l’àmbit. 
9. Suport als grups municipals en tot el que té a veure amb les mesures i normatives aplicades a la covid. 

 
Les activitats i accions realitzades per la Secretaria i el seu grup de treball que volem destacar: 

● Defensa posicionament  i debat a la totalitat de la nova Llei de l’Esport, a partir de la ILP presentada 
fa uns mesos al Parlament de Catalunya: 

o Creació d’un grup de treball específic (novembre 19) 
o Valoració seguiment del debat i tràmit al Parlament en Assemblea d’Esports (març 20) 

 
● Posicionament davant les fases de desescalades en el món esportiu en el marc de l’emergència 

sanitària (maig 20) 
 

● Posicionament davant l'avís del tancament de l’activitat esportiva dins de gimnasos i centres 
esportius a l’Àrea Metropolitana com una mesura desproporcionada i fruit de la improvisació (juliol 
20) 
 

● Manifest socialista i nota premsa suport al teixit esportiu català i món local en el context de la crisi 
sanitària (octubre 20) 
 

● Assemblea per debatre propostes polítiques públiques esportives pel programa electoral 
autonòmiques 2021 (novembre 20) 
 

● Nota premsa davant les darreres noves restriccions de l'actual Govern de la Generalitat en relació 
amb l'obligat tancament temporal de les instal·lacions esportives d'interior (novembre 20) 
 

● Manifest de suport al teixit esportiu català i al món local en el context de la crisi sanitària per la covid-
19 (novembre 20) 
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● Moció de suport del món local al teixit esportiu del municipi davant l’aturada obligada de la seva 
activitat on fem petició que el Govern de la Generalitat consideri l’esport com a bé essencial tal com 
el Congrés dels Diputats va declarar el passat 15 d’octubre l’esport com a activitat d’interès general 
(novembre 20) 
 

● Aprovació per la CE del partit de les propostes polítiques esportives elaborades per la Secretaria i el 
Grup de treball d’Esports del PSC (gener 21). 
 

● Preparació fitxa campanya i acte per reunió telemàtica “L’ESPORT, BÉ ESSENCIAL” sobre les nostres 
propostes en polítiques públiques esportives de cara al nou Govern de la Generalitat amb la 
participació de Salvador Illa, candidat a la Presidència de la Generalitat, Oscar Ordeig, secretari Món 
Rural i Esports i candidat per Lleida, Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès i responsable del GT 
d’Esports del PSC, i Laura Reyes, regidora d’Esports ajuntament de Sabadell, i jutge internacional de 
triatló amb més de 100 representants de la política esportiva catalana, local, federativa i escolar, i, 
esportistes i emprenedoria esportiva, i companyes i companys regidores i regidors (febrer 21). 
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SECRETARIA DE POLÍTIQUES DE DISCAPACITAT       

El 14è Congrés del PSC celebrat entre el 13 i el 15 de desembre de 2019, aprova per aclamació l’elecció de 
Miquel Iceta com a primer secretari del partit i elegeix la nova Comissió Executiva del PSC.  

Al mes de gener i després de les vacances de Nadal, la Secretaria de polítiques de Discapacitat reprèn la seva 
activitat amb un canvi de responsable, la M. Pilar Díaz López és la nova secretaria i el Jordi Tudela assumeix 
les tasques de “delegat” de forma provisional fins que s’aprovi el nou reglament sobre el funcionament de 
les sectorials. 

El mes de gener i febrer van transcórrer de forma tranquil·la, tant la secretaria com el delegat van mantenir 
contacte de forma regular amb el diputat de referència, el Raúl Moreno, a l’espera de convocar un plenari i 
tenir clar el procediment de funcionament de la sectorial. 

Coincidint amb el 8 de març dia de 
les dones, la secretaria va llançar 
una bateria de tweets a través del 
compte @discapacitatPSC 

També va participar en un acte 
presencial a Sant Boi del Llobregat 
amb la participació de l'alcaldessa 
per parlar de la discriminació de 
les dones amb discapacitat. 

El 14 de març, i de forma excepcional es va decretar l’estat d’alarma produït per l’esclat de la pandèmia de la 
COVID-19 i va generar un canvi radical de tota la nostra activitat en el nostre entorn. Es va produir la pèrdua 
de contacte presencial, va activar moltes eines d’atenció telemàtica i de seguiment de totes les gestions de 
forma virtual, però a l’hora també va comportar molta por, incertesa i dubtes.  

La secretaria va aturar totes les seves activitats 
públiques fins al mes de juny fent-lo coincidir amb la 
flexibilització de les mesures de confinament, encara 
que vam atendre totes les consultes que se’ns van 
demanar, tant per via e-mail com de forma telefònica 
i també vam realitzar un plenari  per treballar el 
document de propostes del programa electoral el dia 
28 d’abril via ZOOM amb la participació de la 
companya i viceprimera secretària Eva Granados i el 
company i diputat Raúl Moreno. 

El 2 de juny es va celebrar una trobada via ZOOM amb entitats del sector de la discapacitat, amb la participació 
del diputat Raúl Moreno per conèixer de primera mà els neguits i les reivindicacions de les persones amb 
discapacitat. Van participar 15 entitats d’arreu del territori. 

El mes de juliol vam treballar el Resum Executiu del Pla de Treball, sobretot en l’Eix 2, Drets, Treball, Inclusió 
i Discapacitat. Pel que fa als mesos de setembre i octubre, d’una banda vam atendre diferents consultes sobre 
accessibilitat universal (Martorell), síndrome de postpolio (Congrés dels Diputats), Comunitat FESOCA, i 
d’altra vam començar a organitzar la setmana de la promoció de l’autonomia personal” programat pel mes 
de desembre. 
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El mes de novembre i per commemorar 
el dia 25 la diada contra la violència 
masclista, la secretaria de polítiques de 
discapacitat va coorganitzar un acte 
amb la secretaria de polítiques 
feministes. 

Es va fer difusió per les xarxes socials i a 
les entitats del sector de la discapacitat. 

 

 

 

 

El mes de desembre, per commemorar el dia 3 de desembre Dia Mundial De Les Persones amb Discapacitat, 
la Secretaria de Polítiques de Discapacitat vam organitzar la “setmana de la promoció de l’autonomia 
personal” sota el lema “iguals en oportunitats, iguals en drets” des del dia 30 de novembre fins al 4 de 
desembre. 

 

Activitats programades: 

● Manifest del PSC amb motiu del dia 3 de desembre 

● Jornada formativa sobre la situació de les persones amb discapacitat a Catalunya amb la Federació 
del Maresme. 

● Una declaració institucional facilitada als grups municipals a través de la secretaria de política 
municipal. 

● Coordinar una acció conjunta per il·luminar el 3 de desembre les façanes dels edificis consistorials i 
els equipaments municipals de color taronja 

● Acte obert a tota la militància el dia 4 de desembre, a entitats socials i a persones amb discapacitat a 
través de la plataforma ZOOM per presentar el programa electoral, en el qual vam intervenir l’Eva 
Granados, Raúl Moreno, Joan Ruiz, Jordi Tudela i la Pilar Díaz López 
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Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat 

La Taula del Pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat, és un instrument de participació i 
coordinació entre administració, tercer sector, agents socials i representants del món local per a l’impuls del 
Pacte nacional pels drets de les persones amb discapacitat. 

Per part del PSC les assignacions per a aquests grups de treball en representació de la secretaria és la següent: 

● Accessibilitat i mobilitat: Javier Rojano i Jordi Bouzá 

● Salut, suport vida independent: Pep Farrés i Anna Santos 

● Educació, infància i família: Mireia Garrido i Laura Borrego 

● Inserció laboral: Jordi Tudela 

● Llibertats civils, igualtat, protecció: Antoni Puparelli i Eugenio Sánchez 

● Sostenibilitat del sistema: Raúl Moreno i Mónica González 

En aquest any 2020 i a causa de la pandèmia, l’activitat d’aquests grups ha estat irrellevant. 



 
 
 
  Secretaria de Ciutadania i Cooperació 

 
INFORME DE GESTIÓ GENER 2020 – MARÇ 2021 - 77 

CIUTADANIA I COOPERACIÓ  

El seguiment del  pla de treball s’anava portant a terme fins al 9 de març de 2020, que ens vàrem topar amb 
la pandèmia de la covid-19.  Tenint en compte que la Secretaria té com una de les seves principals tasques el 
de comunicar-se, relacionar-se i coordinar-se amb els moviments associatius lligats a la diversitat, tant amb 
les entitats de cultura popular i tradicional com amb els moviments relacionats amb el que podríem anomenar 
diversitat, i amb ciutadans i ciutadanes procedents de les noves onades migratòries. Durant moltes setmanes 
vàrem intentar ressituar-nos enfront de la pandèmia. Durant setmanes molts dels membres adscrits a la 
secretaria es van abocar a fer treballs solidaris i de proximitat, i fins i tot  alguns van caure malalts. Però vàrem 
seguir treballant d’una manera més peculiar que fins avui ha estat una pràctica constant. Hem celebrat 1 de 
Maig, Feria d’Abril, Sant Jordi i molt més via telemàtica a l’espera de finalitzar amb les restriccions 
 
Malgrat totes les restriccions,  no van impedir fer una intensa campanya electoral. 
 
ACCIONS: 
 
 Vàrem començar el mandat amb la tradicional trobada de cap d’any (19/12/2019), un espai de trobada 

per tots i totes en un àmbit distès i festiu;  l’any 2020 el vàrem fer via Zoom on ven poder comptar amb la 
presència de la viceprimera secretària Eva Granados, i la salutació del primer secretari, el secretari 
d’Organització i la presidenta del Congrés dels Diputats. 

 
 Dins de les visites territorials encara vam tenir temps de realitzar diverses en àmbits molt diversos i en 

aquest cas organitzat per entitats, com l’assistència al Seminari anual de la FECAC, a Calella, la presència 
de membres delegats de la Secretaria a les ofrenes florals del Dia d’Andalusia, a Barcelona de la FECAC i 
FAC, Mollet del Vallès, Cornellà de Llobregat o d’Hospitalet de Llobregat.  

 
 El Carnaval organitzat per l’Associació d’Equatorians, dinar organitzat per l’AHCAMA. Celebració del dia de 

Santa Àgueda del Centre Castellano-Leones de Sant Andreu. O al sopar de celebració de l’Any Nou Xines, 
on vàrem comptar amb el subdelegat del Govern en Carlos Prieto i el diputat Raúl Moreno.  

 
 D’entre els molts actes on membres de la secretaria hem tingut presència activa, destacaria la trobada 

anual de germanor de les entitats andaluses als Bellots de Terrassa,  on vàrem comptar amb la presidenta 
del Partit i de la DIBA, Núria Marín, l’any 2020. 

 
 De les visites territorials, cal destacar l’única que vàrem poder realitzar, fora de campanya electoral, amb 

els companys i companyes de Lleida el 21 de febrer de 2020, juntament amb entitats i ciutadans. 
 
 Paral·lelament es van mantenir moltes reunions en principi presencials i després telemàtiques amb 

diverses secretaries o secretaris de les diverses federacions, així com amb membres adscrits a la secretaria. 
 
 Així com cafès-reunió de feina en petit format i sempre respectant les restriccions corresponents, per part 

de molts dels membres adscrits a la secretaria, com de la secretària. 
 
 També destacar la participació activa en el grup Federal AFROSOCIALISTAS, on tenim a la companya 
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Aissatou Diallo, com a membre del grup. 
 
 Com sempre, hem treballat campanyes específiques amb motiu dels diversos dies internacionals: Migrant, 

Refugiat, Discriminació, Cooperant i Poble Gitano, etc. 
 
 Des de cooperació, cal destacar que la previsió que teníem no es va poder assolir i que la coordinació amb 

la Secretaria Federal ho hem fet via telemàtica a banda dels actes realitzats, i del que destaquem el 
realitzat el 30 de novembre  sota el títol “Un Nou impuls a la Cooperació Global” i on vàrem comptar amb 
l’Eva Granados, en Ferran Pedret, la Pilar Díaz i la Belén Fernández. 

 
 Posteriorment hem tingut altres reunions telemàtiques per tal de presentar la nova acció preparada per 

part del Govern Espanyol, per tal de fer aportacions. Tanmateix, hem celebrat diverses trobades 
telemàtiques amb entitats del sector 

 
 Destacar la realització d’un vídeo per part d’un mitjà de comunicació on van participar l’Ernesto Carrión, 

el Ruddy Benza, la Libry Ahumada, Lluís Guitart i l’Oliver Peña i que va tenir una important repercussió. 
 
 Ja centrats en campanya electoral, cal destacar tota una campanya de vídeos per compartir a les xarxes 

socials on va participar un gruix molt important de membre de ciutadania, una important campanya per 
fomentar el vot entre la diversitat i de vot per correu. Igualment, cal destacar la planificació de repartiment 
de propaganda que es va realitzar per diversos barris i poblacions. 

 
ACTES:  
 
 Hablemos de Ciudadania, amb Ernesto Carrión i Luc André Diouf. 
 Parlem de Cooperació, amb Ferran Pedret i Leire Pajín. 
 Ciudadania Hoy, amb Ernesto Carrión, Eva Granados i Hana Jalloul. 
 Hagamoslo entre tod@s,   amb Maria Rubia, Beatriz M Carrillo, Ainoha Carbonell i Juan de Dios Ramírez 

Heredia. 
 Parlem de Cultura Popular i Tradicional, amb Helena Bayo i Rocío García.  
 
Participació en actes aliens: 
 Casa de Andalucía amb l’Eva Granados 
 Centre Galego de Barcelona amb Joan R. Riera i Eva Granados. 
 Trobada amb Federació d’Ateneus de Catalunya i amb l’ENS de comunicació. 
 Diverses xerrades amb altres entitats com FAGIC O FEDERECAT. 
 Destacar la presència a Barcelona els 9-10/2 del diputat Luc André Diouf i que vàrem aprofitar per realitzar 

un seguit de visites, sempre respectant les mesures de seguretat; 9/02 visita als comerciants i premsa de 
Sant Cugat del Vallès, trobada amb entitats i mitjans a Terrassa, trobada amb entitats a Canovelles i a 
Mollet. 10/02 trobada amb militants i simpatitzants a l’Hospitalet, dinar amb activistes de la Ciutadania, 
Visita a IBN Battuta i Coop. Manters i finalitzar amb un acte obert a la llibreria Panafricana. 

 Amb motiu del Dia de la Discriminació racial s’han realitzat diversos actes territorials  telemàtics que han 
comptat amb el suport de la Secretaria. 

 Actualment estem treballant conjuntament amb el subdelegat del Govern i secretari d’Organització de 
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Barcelona, en Carlos Prieto els “Dimarts de la diversitat” on realitzem un seguit de visites a entitats de la 
diversitat i la cultura, actualment portem visitades 14 entitats de la ciutat de Barcelona i l’Hospitalet. 
Tanmateix, s’han realitzat diverses connexions telemàtiques amb entitats de les Vallès Oriental i on hem 
pogut comptar amb la presència dels alcaldes Mayoral i Emilio Cordero. 

 També estem en un període de reflexió envers la nostra relació amb el teixit associatiu i el futur postcovid. 
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MOVIMENTS SOCIALS I MEMÒRIA       

La Comissió Executiva elegida pel 14è Congrés del PSC, celebrat els dies 13, 14 i 15 de desembre de 2019, va 
presentar el seu Pla de Treball davant el Consell Nacional el dia 11 de juliol de 2020. Es pot apreciar en aquest 
lapse de temps un dels dos impactes rellevants sobre el desenvolupament de la gestió de la Comissió 
Executiva en general, i de la Secretaria de Moviments Socials i Memòria en particular: la irrupció de la 
pandèmia, amb tot el que ha significat de disrupció de l’activitat dels moviments socials en el sentit més ampli 
del terme, i de les associacions i entitats memorialistes. El segon dels impactes ha estat el de la celebració 
d’unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb la corresponent campanya i precampanya, que han conduït 
a una victòria electoral socialista. 
 
Al pla de treball 2019-2023 ens proposàvem ser un instrument per canalitzar demandes socials. Dèiem que, 
en les darreres dècades, els moviments socials com a elements d’acció col·lectiva han pres un protagonisme 
cada cop més rellevant en el context social, polític i econòmic del nostre país.  
 
Assumint la seva diversitat i d’acord amb els nostres principis i valors, des del PSC hem treballat per garantir 
la nostra participació i interlocució amb els moviments socials amb els quals compartim objectius i 
plantejaments i per acompanyar i donar suport a aquelles iniciatives emergents davant situacions que 
estimem injustes,  o mobilitzacions en favor de finalitats compartides.  
 
Tot i que les mesures adoptades per combatre la pandèmia han suposat un clar impediment a les formes 
habituals d’organització i mobilització dels moviments socials, s’ha seguit mantenint la relació amb els 
moviments de diferents àmbits sectorials.  
 
S’està treballant en la recuperació d’un cert marc unitari en el treball contra el feixisme i el racisme, alhora 
que s’ha contribuït a impulsar espais de mobilització més afins, en aquest àmbit. S’ha participat en les 
mobilitzacions del 21 de desembre. 
 
També s’ha mantingut la relació amb l’Entesa Federalista, amb Federalistes d’Esquerres, o amb la Plataforma 
de Suport al Govern PSOE-UP. 
 
En l’àmbit de la memòria, ens proposàvem aprofundir en les polítiques de recuperació de la memòria 
històrica, donant continuïtat i suport a tot el que s’està fent també des del Govern socialista d’Espanya, 
contribuint a difondre les polítiques en matèria de memòria històrica existents i futures.  
 
Però la memòria històrica és també el reconeixement de la contribució dels homes i les dones socialistes 
d’ahir i d’avui, des que van sorgir i es van començar a difondre les idees socialistes a Catalunya fins al moment 
present, incloent-hi la seva contribució a la lluita contra les desigualtats i la dictadura, la conquesta de les 
llibertats, la consolidació de la democràcia i les conquestes socials. 
 
En aquest sentit, cal destacar la creixent activitat de l’associació Memòria Socialista, impulsada al seu dia des 
d’aquesta secretaria per tal de donar continuïtat a la tasca de l’antiga Associació Socialista d’Excombatents i 
Víctimes de Guerra, amb un important relleu generacional i una ampliació del focus memorialista a tots els 
períodes del moviment socialista a Catalunya. De fet, s’està impulsant la seva implantació territorial, amb un 
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nucli local a Sabadell i d’altres en formació, i l’associació ja s’ha integrat al Memorial Democràtic i manté un 
vincle permanent amb la resta de les principals entitats memorialistes catalanes. 
 
La Secretaria va organitzar un acte de presentació del projecte de Llei de Memòria Democràtica que impulsa 
el Govern d’Espanya al moviment memorialista de Catalunya, amb presència del secretari d’Estat de Memòria 
Democràtica, que cal qualificar d’exitós per l’assistència i l’impacte que va assolir. 
 
La Secretaria ha impulsat que el grup parlamentari socialista al Parlament tingui la iniciativa en matèria de 
memòria, destacant la proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que s’ha actualitzat per 
poder presentar-la a l’inici de la XIII Legislatura. Amb ocasió d’aquesta iniciativa, s’ha convocat a les entitats 
memorialistes per tal de donar a conèixer i debatre la proposició socialista.  
 
També cal destacar la iniciativa del diputat Rafel Bruguera, la Llei 16/2020, del 22 de desembre, de la 
desaparició forçada de menors a Catalunya, que en part del seu àmbit temporal es pot considerar també 
legislació en matèria de memòria democràtica. 
 
També cal esmentar la rellevància donada a la memòria democràtica en el programa socialista per les 
eleccions del 14 de febrer de 2021, i en la pròpia campanya, essent l’única formació que va organitzar un acte 
en campanya per parlar d’aquesta matèria, amb la presència de Salvador Illa, Carmen Calvo i el mateix titular 
de la Secretaria. 
 
S’ha participat en diversos actes institucionals de commemoració de la memòria democràtica del país, en 
homenatges a persones claus de la història del socialisme català, i s’han organitzat, en col·laboració amb 
agrupacions i federacions, actes i homenatges anuals amb ocasió de dates assenyalades, com ara la 
commemoració de la proclamació de la Primera República, o de la Segona República. Ha calgut adaptar-ho, 
això sí, a la realitat de la pandèmia. 
 
S’ha procurat que l’activitat desenvolupada fos difosa a través de les xarxes socials, i que la informació sobre 
els àmbits de moviments socials i memòria flueixi cap als responsables orgànics del Partit en aquests temes, 
on n’hi ha, així com coordinar l’activitat amb la JSC. 
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EDUCACIÓ       

Des de la Secretaria d’Educació del PSC, la gestió del primer any d’aquest mandat congressual (2020 i primer 
trimestre del 2021) ha girat principalment entorn de 4 prioritats:  

1. la pandèmia i el desenvolupament del curs escolar 2019-20,  
2. la preparació i l’evolució del curs 2020-21,  
3. el debat de la LOMLOE al Congrés dels Diputats i el seu impacte a la comunitat educativa,  
4. així com la campanya de les eleccions autonòmiques de Catalunya del 14-F 2021. 

 
En un primer moment de mandat, des de la Secretaria es va articular el grup de treball d’educació (l’antic 
comitè sectorial), que està integrat per persones expertes coneixedores del món educatiu, representants del 
món local i de la comunitat educativa en general, i coordinat per la Tresa Sambola, que ens ha permès 
disposar d’un nucli motor molt potent a l’hora d’impulsar la nostra acció política i activitat. Vam organitzar 
una primera trobada (presencial) del sector educatiu a la seu del PSC el febrer de 2020 per parlar del 
pressupost de la Generalitat en matèria educativa, de la LOMLOE, del decret de programació de l'oferta 
educativa i d’admissió, així com del finançament de les escoles bressol, que va ser molt nombrosa i va suscitar 
molt interès. I també vam participar en un acte al territori a Balaguer, titulat: “Per una educació universal i 
de qualitat. No al tancament de les escoles al territori”, on també van intervenir diferents representants 
sindicals. 
 
Un cop esclata la pandèmia, i per tal de fer un seguiment acurat del desenvolupament del curs escolar arran 
especialment del primer confinament domiciliari i del tancament dels centres educatius, vam impulsar 
reunions setmanals del grup de treball d’educació, la qual cosa ens va permetre tenir informació de primera 
mà i compartir-la, posar-nos a disposició de tota l'organització (de fet, vam rebre moltíssimes consultes de 
famílies, mestres, alcaldes i alcaldesses i regidors i regidores, etc.), i alhora fer una tasca important de 
denúncia de situacions que no funcionaven correctament i de proposta (bretxa digital, targeta moneder, 
etc.) en els nostres diferents àmbits de representació (Parlament de Catalunya, Congrés i Senat, ajuntaments, 
Consells Comarcals i Diputacions, Comissió Mixta, reunions establertes ad hoc arran de la pandèmia...), 
sempre buscant també l’impacte mediàtic. Així, entre abril i juliol de 2020, a banda de les múltiples reunions 
de treball internes, vam participar, entre d’altres, en aquests actes al conjunt del territori: 

● 23-4 Debat de la Fundació Rafael Campalans sobre “Els reptes de l’educació a Catalunya davant la 
covid-19” 

● 24-4 Acte de la Federació de Barcelona sobre “Els reptes pel sistema educatiu i per l’equitat que 
planteja la pandèmia”  

● 29-4  Acte organitzat per les JSC de L’Hospitalet sobre educació. 
● 12-5 Acte organitzat pel PSC Vallès Occidental Sud sobre educació. 
● 18-5 Acte organitzat pel PSC – Ripollet sobre educació. 
● 5-6 Acte organitzat per la Secretaria d’Educació: “Educació en temps de covid-19 “, amb la 

participació de Lola Abelló (mestre d’educació primària), Xavier Chavanel (FAPAES), Felipe Campos 
(Consell Esplai L’H), i Esther Niubó, i que va registrar una xifra rècord d’assistència i de visualitzacions. 

● 8-6  Acte del PSC Comarques de Lleida– “Educació inclusiva i covid-19”, de nou amb presència de 
representants sindicals i de la comunitat educativa.  

● 15-6  Acte organitzat pel PSC Vallès Oriental online sobre “Educació en temps de covid-19”. 
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D’altra banda, vam elaborar un “Manifest per garantir el dret a l’educació davant la situació creada per la 
pandèmia covid-19”, que vam donar a conèixer en una roda de premsa el 15 de maig de 2020, juntament 
amb les alcaldesses de L’Hospitalet, de Sant Boi del Llobregat i de Santa Coloma de Gramenet, a banda de la 
secretària d’Educació i portaveu d’educació al Parlament de Catalunya, Esther Niubó. 
 
Paral·lelament, com a Secretaria d’Educació, hem desenvolupat una intensa i fluida agenda de contactes amb 
representants de sectors diversos: des de reunions regulars amb el conseller d’Educació, passant per 
reunions amb representants sindicals, patronals de les concertades, plataforma de les TEEI, ACELLEC (lleure), 
Xarxa d’Escoles contra la Segregació, etc., a banda de les pròpies que hem mantingut des del Parlament de 
Catalunya o altres espais de representació. 
 
El juliol de 2020 vam organitzar una nova trobada online amb regidors i regidores i responsables d'educació 
del món local del PSC per tractar de les “Novetats sobre el finançament de les Escoles Bressol Municipals”, 
qüestió prioritària de la nostra acció política. 
 
Per preparar i analitzar l’inici de curs, vam mantenir reunions amb representants de famílies (FAPAES i 
FAPEL), amb la presència també del primer secretari, Miquel Iceta. I el mateix dia de l’inici de curs, el 14 de 
setembre, vam fer un acte mediàtic a la porta d’una escola d’educació especial municipal de Gavà per valorar 
l’inici de curs escolar, novament amb la participació del primer secretari, on vam poder fer esment en els 
nostres posicionaments i propostes (ràtios, equipament informàtic i connectivitat, etc.). També vam 
participar en altres actes organitzats per federacions del partit: 

● 14-9 Acte de la Federació de L’Hospitalet sobre educació, amb la participació de la secretària 
d’educació del PSOE, Luz Martínez Seijo, Mercè Perea i Esther Niubó. 

● 23-9 acte organitzat pel PSC Baix Llobregat: “L’Educació al Baix Llobregat, una prioritat socialista” 
 
A l’octubre, des de la Secretaria d’Educació vam convidar el secretari autonòmic d’Educació de la Comunitat 
Valenciana, Miquel Soler a un acte online de la Sectorial per plantejar “L’alternativa socialista en educació”. 
 
Posteriorment, per preparar la campanya electoral, igualment vam fer dues visites amb la participació del 
primer secretari, Miquel Iceta: 

● 27 d’octubre – visita a l’Institut Pedralbes:  Miquel Iceta +Esther Niubó (FP – Inserció Laboral joves) 
● 28 d’octubre – Visita a l’Escola Bressol La Casa dels Arbres de L’Hospitalet. 

 
I ja al gener vam mantenir trobades diverses, entre elles, amb la plataforma del professorat tècnic de FP 
(Red_PTFP), amb la plataforma per una escola inclusiva i amb col·lectius d’escoles de Segones Oportunitats, 
juntament amb Raúl Moreno. Menció a part mereix l’acte central de la campanya en polítiques socials on 
vam parlar d’educació, i els debats sectorials i contactes diversos que vam mantenir en campanya, 
especialment amb les patronals de l’escola concertada. 
 
Al novembre i desembre, vam mantenir una agenda d’activitat intensa:  

● 16-11  Acte del PSC Vilanova i la Geltrú: “L’Educació, motor de canvi de la societat” 
● 30-11 Acte organitzat per la Sectorial centrada en la LOMLOE “LOMLOE, NOVA LLEI EDUCATIVA. 

Equitat, qualitat i innovació en l’horitzó 2030”  (Sonia Guerra – X.M. Celorrio – Esther Niubó) 
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● 14-12  Acte educació PSC Sabadell (E. Niubó + Manuel Robles, regidor + Mercè Porras, secretària 
Educació PSC Sabadell) 

● 16 -12  Assemblea PSC Sta. Margarida i els Monjos  
 
Hem participat també activament en reunions de treball de la Secretaria d’Educació del PSOE, com diverses 
reunions on ha participat la ministra Isabel Celáa (presencial el 9 de març 2020 a Ferraz i posteriorment 
nombroses online), així com en altres activitats, com les tres sessions de la Escuela Socialista de Educación. 
 
En l’actualitat, mantenim una intensa agenda de trobades i reunions (Associació Catalana de la Dislèxia, visita 
a l’escola Pia Sant Antoni, amb CCOO Educació, etc.) i tenim un grup de treball treballant intensament en la 
futura llei d'FP a nivell de l’Estat, per poder-hi fer aportacions des de Catalunya. 
 
Voldria fer un capítol d’agraïments a Tresa Sambola i les persones integrants del grup de treball, especialment 
Xavier Martínez Celorrio, Pepín Beltrán i Francesc Roca per l’acompanyament, així com a Tomàs Morales pel 
seu suport tècnic i administratiu. 
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XARXES SOCIALS       

La pandèmia global de la covid-19 ha canviat també la nostra manera d’organitzar-nos i de comunicar cap a 
la digitalització. Podreu veure que s’han accelerat els resultats que ens havíem proposat al pla de treball, ja 
que, especialment durant el confinament i la campanya electoral, hem centrat la comunicació a les xarxes 
socials davant la impossibilitat de trobar-nos presencialment. 

Aquesta pandèmia també ha modificat el comportament dels usuaris a les xarxes socials, en temps d’us, 
nombre de xarxes utilitzades i l’elecció de les pròpies xarxes. Si bé abans de la pandèmia l'ordenació era 
Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter i Youtube durant les primeres setmanes de confinament aquesta 
ordenació va canviar fortament amb un fort creixement de les xarxes de vídeo i la irrupció de noves xarxes 
deixant la classificació en Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Linkedin i Twitch, variant 
la classificació en funció de la franja d’edat estudiada. Per aquest motiu, vàrem decidir apostar fortament per 
començar una nova estratègia a Youtube i estudiar la possibilitat d’entrar en altres xarxes com TikTok, 
LinkedIn o Twitch. A les altres xarxes socials vàrem incrementar la mitjana de publicacions diàries de dues 
diàries a quatre diàries, acompanyant el missatge del Govern d’Espanya, especialment del Ministeri de Sanitat 
i, per tant, oferir informació de qualitat i contrastada sobre la situació pandèmica, així com animar a la 
participació i recolzar la iniciativa dels aplaudiments sanitaris a les 20h. 

Davant la inhabilitació del president Torra es va començar a treballar en el disseny d’una estratègia online 
electoral amb la candidatura de Miquel Iceta i les seves xarxes que es va començar a implementar que va ser 
replantejada davant la decisió de la Comissió Executiva del PSC del 30 de desembre del canvi de candidat per 
Salvador Illa. Així, algunes de les accions plantejades inicialment per a un candidat es van haver de reformular, 
d’altres descartar i proposar-ne de noves. 

Es va fer una campanya específica per whatsapp on hi ha un canal d’entrada de possible desinformació i un 
equip de resposta ràpida que treballava per contrastar i donar resposta a cada un d’aquests missatges. No 
s’ha valorat l'opció de tenir canals oberts donat que és complicat compaginar-ho amb la LOPD i les pròpies 
restriccions que trobem a la política de privacitat de Facebook en aquesta xarxa. Es va fer un mapatge sectorial 
i territorial de tots els grups de whatsapp que existeixen al partit creats de manera espontània i es va tractar 
de fer arribar la informació rellevant de la campanya a tots i cadascun d’ells havent-hi un responsable a cada 
grup. A més, es va regularitzar el canal de Telegram t.me/socialistes_cat, que compta amb el doble de 
seguidors que l’anterior canal. Finalment, en col·laboració amb el PSC Barcelona, es va posar en marxa i es va 
fer difusió d’un bot a whatsapp per respondre les preguntes freqüents sobre el vot per correu, i després, 
sobre les eleccions.  

Respecte de Youtube, s’ha creat contingut específic per posicionar contingut del partit i els seus líders, 
obtenint un resultat de quatre milions d’impressions en el darrer any, liderant aquesta xarxa a Catalunya 
també durant la majoria dels directes de la campanya electoral. Cal destacar les programacions estables que 
s’han fet des de les secretaries de Formació i de Polítiques Feministes en aquesta xarxa, així com tots els actes 
de la resta de secretaries i grups de treball del partit, així com a la militància i simpatitzants que han estat 
vitals per aconseguir aquest èxit col·lectiu. Tanmateix, ens queda recorregut per caminar en aquesta xarxa 
social que ha esdevingut la segona més utilitzada per totes les franges d’edat a totes les hores del dia. 

L'observació de les xarxes socials per àmbits i franges d’edat ens ha permès localitzar i establir una relació 
amb influencers amb qui tenim comunicació continua i vies de col·laboració permanent. 

http://t.me/socialistes_cat
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SECRETARIA D’INFRAESTRUCTURES I TERRITORI       

La gestió de la secretaria en aquest període ha estat bàsicament centrada en el contacte amb les diverses 
federacions del partit, a fi i efecte d'identificar i concretar les diverses propostes de caràcter nacional i 
territorial en matèria de les infraestructures necessàries per seguir millorant les condicions de vida en termes 
d’igualtat al conjunt de comarques de Catalunya. 
 
Propostes que s’han incorporat al programa electoral amb el qual ens vam presentar a les darreres eleccions 
al Parlament de Catalunya i que serviran de guia a l’acció del grup parlamentari. Defensem que la prosperitat 
de Catalunya també depèn de les seves infraestructures en la mesura que aquestes tenen una incidència real 
en la productivitat, la qualitat i l’eficiència del sistema econòmic del país. Per això diem que cal fer un esforç 
de modernització de les infraestructures a Catalunya, atès que seguim mantenint necessitats no satisfetes en 
transport en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens comparem amb altres regions 
europees similars, i tenint en compte que en  les  actuals ja s’observa un nivell de congestió que poden frenar 
el potencial de creixement de l’economia catalana. 
 
Treballarem per recuperar el nivell d’inversió de l’Estat a Catalunya, en els termes proposats a  la Disposició 
Addicional 3a de l’Estatut, per tal de garantir que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin el percentatge 
d’inversió que ens correspon. Podem afirmar que el compromís del govern d’Espanya ha estat clar. També 
des de l’acció parlamentària hem reclamat en justa correspondència tornar a recuperar el percentatge 
d'inversió que li correspon al govern de Catalunya en els termes percentuals de l’any 2010. 
 
Sempre hem manifestat que el Corredor Mediterrani és fonamental per al desenvolupament econòmic i social 
de Catalunya i també d’Espanya. Hem vetllat perquè l’execució del Corredor Mediterrani  sigui una realitat i 
no es demorin les inversions compromeses. 
 
Les infraestructures aeroportuàries i portuàries són claus en l’activitat productiva i la internacionalització de 
l’economia, una part important de la competitivitat depèn d’ells, hem treballat i defensat la necessària 
modernització i ampliació d’ambdues infraestructures, tot respectant els condicionants ambientals. 
 
Des del Parlament de Catalunya, hem centrat els esforços en les propostes que millorin el transport públic i 
l'electrificació de la mobilitat, com una eina per reduir l'emissió de gasos d’efecte hivernacle i també la millora 
de la qualitat de l’aire, sobretot en els entorns metropolitans. 
 
S’ha participat activament en la reflexió de com s’han de finançar les vies viàries d’alta capacitat, un cop 
recuperades les concessions dels peatges. La nostra proposta ha estat expressar la necessitat de comptar 
amb un sistema al conjunt d’Espanya, sorgit d’un gran acord entre opcions polítiques i govern d’Espanya i de 
les comunitats autònomes en el que els usuaris s’han de fer càrrec de despeses per garantir-ne el 
manteniment. 
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DELEGACIÓ DE POLÍTIQUES LGTBI       

Durant aquest temps, des de l’activisme LGTBI del PSC hem articulat la nostra activitat a través de tres potes: 
l’acció institucional, l’acció a les xarxes i la presència a les mobilitzacions i actes que s’han anat celebrant.  

En l’àmbit institucional, i especialment pel que fa al Parlament de Catalunya, hem coordinat el grup dels i les 
Socialistes LGTBI amb el grup parlamentari socialista, focalitzant el missatge concretament en dos aspectes: 
cal desplegar la llei LGTBI de 2014 en la seva totalitat i de forma específica el Reglament Sancionador que el 
text legislatiu preveu i que els governs independentistes fa set anys que obvien. En un moment on les 
incidències LGTBIfòbiques no paren de créixer, resulta imprescindible comptar amb les eines legals per poder 
combatre i sancionar aquestes actituds d’odi. Per altra banda, hem insistit en la necessitat d’actuar de forma 
específica contra el bullying a les aules, que encara avui fa patir tantes nenes i nens.  

A través de les xarxes socials, hem continuat augmentant pel que fa als seguidors dels perfils de Socialistes 
LGTBI, donant a conèixer així els posicionaments del PSC entre els col·lectius i periodistes que treballen en 
aquest àmbit, i arribant a persones de totes les edats i de tot el territori. A través de les xarxes, hem pogut 
difondre també els diferents manifestos dels dies reivindicatius rellevants. 

Al mateix temps, el PSC ha estat present a totes les mobilitzacions que s’han produït al llarg d’aquest any. Per 
desgràcia, la majoria d’aquestes han tingut com a objectiu la condemna d’agressions LGTBIfòbiques als 
nostres pobles i ciutats. Però també hem estat presents a aquelles mobilitzacions reivindicatives com l’Orgull 
i en homenatge als que ja no hi són per culpa de la SIDA, entre altres.  

Més enllà d’aquests tres àmbits d’actuació, també hem tingut com a objectiu visualitzar les companyes 
activistes LGTBI, ja que en aquest àmbit encara tenim molts referents masculins i pocs referents femenins. En 
aquest camí, encara queda molta feina a fer i aquesta serà una de les prioritats fixades pels pròxims temps.  

En definitiva, l’activisme LGTBI del PSC ha estat actiu, organitzat i present, com no podia ser d’altra manera 
en un partit com el nostre. Seguirem treballant en defensa dels drets de totes les persones LGTBI i combatent 
l’odi contra la diversitat.  
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