INFORME DE
GESTIÓ 2017
COMISSIÓ EXECUTIVA

ÀREA D’ORGANITZACIÓ

ÀREA D’ORGANITZACIÓ

En aquest any i mig que portem de mandat, i un cop finalitzat el 13è Congrés del Partit, informem
de la gestió realitzada per aquesta àrea davant del Consell Nacional. Ha estat una gestió marcada
per dos moments polítics de rellevància: les primàries per escollir la persona respon-sable de la
Secretaria General del PSOE (primer trimestre de l’any 2017) i la situació política catalana que va
desembocar en la celebració d’unes eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre de
2017.
En matèria organitzativa del Partit, aquesta àrea ha realitzat tot un seguit d’iniciatives per
desenvolupar el pla de treball:
1. Redacció i execució del pla d’implantació territorial.
2. Trasllat definitiu de la seu central del Partit a una nova seu més funcional, més trans-parent i
més ajustada a les necessitats del Partit.
3. Regularització del cens.
4. Increment de la quota de militants, congelada des de 2008.
5. Campanya d’afiliació en xarxes aprofitant l’impuls generat per les primàries convocades pel
PSOE.
6. Realització de la campanya “Amb mi que no hi comptin” on es van celebrar un centenar
d’assemblees obertes per tot el territori i on es va explicar el nostre posicionament sobre el
referèndum del 1 d’octubre.
7. Reforma dels reglaments sobre l’elecció dels candidats i candidates a càrrecs públics.
8. Inici del procés de reforma de les comissions sectorials.
En l’apartat de comunicació i xarxes hem volgut tenir una presència habitual en tots els espais
mediàtics possibles, amb la participació de diferents membres de la comissió executiva en
programes tant de la televisió catalana com de les televisions estatals. A més d’això, s’han dut a
terme les següents iniciatives:
1. Cursos de formació en comunicació i xarxes als nostres grups municipals, conjuntament
amb la Secretaria de Formació.
2. Treball de forma coordinada amb el grup parlamentari socialista per fixar el nostre posicionament respecte a la política dels mitjans de comunicació públics de Catalunya.
3. Revisió del Manual d’Identitat Corporativa, que estarà enllestit en pocs mesos.
4. Publicació i enviament a tota la militància de dos números de la revista Endavant (el primer
va ser per Sant Jordi i el segon amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del
21D).
5. Disseny d’un pla estratègic per potenciar la nostra presència a les xarxes.
6. Creació del PSCLab, un espai d’observació de la xarxa per captar nous líders d’opinió.
7. Disseny de totes les campanyes de xarxes per explicar el posicionament del PSC en diferents àmbits polítics. D’aquesta manera s’ha pogut explicar de manera més clara i vi-sual
la nostra posició.
En transparència i innovació, s’ha continuat desenvolupant la feina realitzada per aquesta
Secretaria en el mandat anterior i a més s’ha començat a desenvolupar la Carta de Conducta,
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Participació i Qualitat Democràtica (Compliance). En la sessió constitutiva del Consell Nacional
(19-03-2017) es van aprovar les bases per a la redacció dels acords, protocols i procediments per
desenvolupar aquesta carta.
En matèria d’estudis i programes s’han dut a terme, en aquest temps de mandat, aquestes
accions:
1. Redacció del programa electoral del PSC per a les eleccions al Parlament de Cata-lunya del
2017, juntament amb la Secretaria de Política Institucional.
2. Coordinació, juntament amb la Secretaria d’Organització i les federacions, de les
aportacions del PSC al document marc del 39è Congrés del PSOE.
3. Redacció i debat en una jornada, conjuntament amb l’Àrea d’Igualtat i la Secretaria d’Estudis
i Programes, del document “El PSC davant la gestació per substitució”.
4. Participació activa en el desenvolupament de les activitats de la UPEC.
Com ja hem dit a l’inici d’aquest informe, el primer semestre del 2017 va estar marcat per la difícil
situació en que es trobava el nostre partit germà, el PSOE, dirigit per una Comissió Gestora arran
de la dimissió del Secretari General el 1 d’octubre de 2016. En aquest context es va signar el
document per a l’enfortiment de les relacions PSOE-PSC sense que això hagi modificat res del
protocol d’unitat signat entre les dues formacions. Un cop signat el document, es van convocar les
primàries per a l’elecció de la persona responsable de la Secretaria General del PSOE. Des de la
Secretaria d’Organització, conjuntament amb les estructures territorials del Partit, es van organitzar
aquestes eleccions primàries en base al document signat i al conjunt de normes del procés del
PSOE. A la taula següent es donen les dades de participació del PSC en aquestes primàries:
Cens
14.685

Meses Participació
131
10.191

%
69,4

Per tal de preparar les conteses electorals a les que hem de fer front durant aquest mandat, s’ha
constituït un grup d’anàlisi electoral que fa el seguiment i l’anàlisi dels diferents estudis i enquestes
que es van realitzant i que permet tenir una radiografia (amb les limitacions evidents i conegudes)
de les tendències electorals i dels estats d’opinió.
La segona meitat de l’any 2017 ha estat marcada, a Catalunya, per la situació política que ens
va abocar a la celebració d’unes eleccions al Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de
2017.
La direcció de la campanya va recaure en el Secretari d’Organització del Partit. L’estratègia de
campanya és va articular entorn el discurs de la reconciliació i de la presentació de mesures
potents que reforçaven el nostre estat de benestar. En la sessió del Consell Nacional de 3 de
març de 2018 es farà pública la resolució política “Escenari postelectoral: per una estratègia de
respecte, reconciliació i reformes” on es presentarà un anàlisi de la situació postelectoral.
Durant aquesta campanya electoral el Partit ha celebrat més de 500 actes per tot el territori amb
una gran mobilització de la militància i dels votants socialistes per trencar l’immobilisme que s’ha
instal·lat en la política catalana.
En els següents gràfics podem veure l’evolució del vot i del % de vot del PSC en els darrers
comicis al Parlament de Catalunya:
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Annexe:
Als gràfics i taules següents es pot veure l’evolució de la militància des de l’inici del mandat
d’aquesta Comissió Executiva fins al 31 de gener de 2018.
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Fed
Com. Gironines
Maresme
Vallès Oriental
Vallès Oest
Barcelonès Nord
Barcelona
L’Hospitalet
Baix Llobregat
Alt Penedès Garraf
Bages, Berguedà, Solsonès
Anoia
Osona
Terres de l’Ebre
Camp de Tarragona
Comarques de Lleida, Pirineu i
Aran
Vallès Occidental-Sud
PSC

Gen’18
736
637
1.095
756
1.701
2.490
891
2.578
481
377
313
83
536
1.115
986
1.185
15.960

El procés de regularització del cens ha entrat ja en la segona fase de la seva aplicació. En
aquesta segona fase s’enviarà a totes aquelles i aquells militants que tenen quotes pendents un
comunicació on se’ls informa del procediment marcat pels nostres estatuts per fer-ne el pagament.
La primera fase d’aquesta regularització va ser portada a terme per les federacions entre els mesos
de setembre i gener, resultant-ne un cens del PSC, a data d’avui, de 15.960 militants. Aquesta
dada, segurament, es veurà modificada per l’acció de la segona fase.
En aquest període de mandat s’han convocat dos Consells Ordinaris (19 de març i 15 de juliol) i
tres sessions extraordinàries (11 d’octubre, 10 de novembre i 28 de desembre). S’han comunicat
a les diferents federacions, després de cada sessió, l’assistència de la seva delegació.
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La responsabilitat de la política municipal del nostre partit d’ençà el 15è Congrés i fins el juliol de
l’any passat, 2017, fou a càrrec de Núria Parlon com a secretària de l’Àrea de Política Municipal i
Formació, i de Sònia Guerra, com a secretària de Coordinació del Món Local.
A partir del segon semestre, Jaume Collboni, com a nou secretari de Política Municipal, i Xavier
Amor, com a secretari de Coordinació de Política Municipal, inicien una nova etapa com a
màxims responsables del món local dins la Comissió Executiva. I com a secretaris i secretàries
de la Comissió Executiva del PSC hi estan assignats: Aroa Arauzo, Maria Beltrán, Abigail Garrido,
Mònica Lafuente, Keneth Martínez, Francisco Romero, Josep Masdeu, Enric Roig, i Sergi Vilamala.
El municipalisme socialista en defensa de l’autonomia local
L’acció política desenvolupada per aquesta Secretaria, en els darrers
mesos i any escaig d’ençà el darrer Congrés del partit, i posant l’objectiu
en les eleccions municipals de l’any que ve, ha estat centrada en focalitzar
el treball i sosteniment que el món local, i en especial els ajuntaments amb
alcaldies i govern socialistes, han fet de les polítiques de cohesió social
i lluita contra les desigualtats produïdes per la crisi i les retallades dels
governs de dretes de la Generalitat, i d’Espanya.
Hem denunciat, la manca de desenvolupament legislatiu de
caire eminentment municipalista per part de la Generalitat.
On molts serveis locals finançats pel Govern han deixat
de ser-ho, i especialment greu ha estat la morositat en els
pagaments de tot tipus de transferències de la Generalitat als
ajuntaments.
Roda premsa presentació proposta #salariMínim
de referència metropolità (8.05.2017)

Les limitacions competencials i financeres que va introduir el govern del PP han estat un element
més d’aquesta concertació d’objectius de governs de dretes catalana i espanyola per esquerdar
l’autonomia local dels municipis. Amb la LRSAL s’impulsa, des de la normativa bàsica, una limitació
competencial dels municipis i s’intenta portar l’administració local a l’esfera estatal com a reacció a
la tendència d’aquest últims anys a la interiorització del món local a les comunitats autònomes.
Les principals activitat polítiques i accions al carrer, impulsades des de la Secretaria de Política
Municipal han estat:
— alcaldes i alcaldesses exigeixen a l’Estat poder acollir refugiats (21/02)
— suport a l’aturada de dones per al Dia de la Dona (08/03)
— mobilització per a la municipalització de l’aigua a Terrassa (18/03)
— denúncia derivació fons per a les escoles bressol municipals vulnera la llei de finances
públiques (20/03)
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— alcaldesses per més conscienciació d’homes i
dones en la feminització de la política (10/04)
— ciutats de l’AMB reclamen pressupost per frenar
l’emergència habitacional (17/04)
— Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del PSC amb
Miquel Iceta (4/10)
Pel que fa a rodes de premsa promogudes en coordinació
amb el Departament de Premsa han estat:
— Pla per a completar les línies 9 i 10 del metro en el
seu conjunt (09/01)
— Finançament en educació/escoles bressols
municipals (13/03)
— Salari mínim de referència (Municipis de l´AMB)
(09/05)
— Registre instància a Ensenyament, per exigir a la
Generalitat l’abonament del deute pendent de les
escoles bressol (22/01/18).
Cal destacar la creació de l’Escola de Formació
municipalista, com a una nova acció formadora específica
de càrrecs electes del partit, i que fins a la decisió de
la Comissió Executiva del partit, va dependre d’aquesta
Secretaria (Juliol 2017), i on es van fer diversos actes al
territori.
S’ha desenvolupat intensa activitat a la web i xarxes socials,
amb l’Espai web PSC-Municipal http://municipal.socialistes.
cat/ i el nostre perfil a Twitter @PSCpolmunicip, Infografies,
i el Butlletí periòdic amb el recull de bones pràctiques,
notícies, i agenda dels ajuntaments amb govern o oposició
PSC.
I la realització d’articles, publicacions, o referències als
mitjans de comunicació (paper o digital) amb l’article
mensual per a la revista de l’ACM, i elaboració de reculls de
premsa específics sobre les rodes de premsa de la Secretaria
de la L9 Metro, finançament en educació/escoles bressols
municipals, i la del Salari de referència-Municipis AMB. (veure
Annex Quadre d’Indicadors del Informe de Gestió).
Roda de premsa per exigir al Govern de l’Estat que faci la seva
aportació per a infraestructures de l’Àrea Metropolitana, entre elles la
Línia 9 (9.01.2017)

Treballant amb i pels GMS de tot el territori
Des del municipalisme socialista hem ofert propostes alternatives viables als nostres GMS, i hem
treballat coordinament des de les Corts al Parlament per contrarestar les limitacions que aquestes
accions governamentals han suposat per al món local.
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Una característica del treball realitzat per aquesta Secretaria, en els darrers mesos, és la
de contrarestar un gran ventall divers i un augment de propostes de mocions de caràcter o
competència no local i que altres GM presentaven als plens municipals. És una evidència que
cada vegada més, dins la dinàmica del debat en els plens municipals, es presenten mocions,
on des del món local no hi ha una responsabilitat o competència directes en relació a la mateixa,
però que ens obliga a mostrar el nostre propi posicionament. En aquest sentit, en el darrer any,
i en certa manera degut al procés independentista ha hagut un augment considerable d’aquest
tipus de mocions fora de l’estricte àmbit local, de les quals sempre hem donat assessorament als
nostres GMS.
S’han realitzat per iniciativa de la Secretaria, 31 propostes
de mocions per ser presentades des dels GMS als seus
plens sobre un ampli ventall de qüestions d’agenda política i
sempre intentant que sigui orientades amb un interès polític
a nivell local i per afavorir polítiques municipals per a la
ciutadania. També s’han elaborat 10 argumentaris, recollint
el posicionament polític del partit de cara al debat i orientació
de vot als plens municipals. També destacar un ampli i
divers ventall de consultes rebudes des del GMS sobre
propostes de mocions d’altres formacions polítiques i que
des de la Secretaria de Política Municipal s’ha donat resposta
en coordinació amb els GS parlamentaris i les Secretaries
temàtiques (veure Annex Quadre d’Indicadors de l’Informe de
Gestió).
Defensant els i les nostres electes locals davant un procés unilateral sense garanties i
fora de l’Estat de Dret
En el mateix sentit de treball de suport cap als GMS, mereix un
capítol apart, la feina feta de recolzament, assessorament, i de
complicitat amb els GMS per fer front a la deriva unilateralista del
procés d’independència, i que amb la data del referèndum il·legal i
sense garanties que es va aprovar, la Generalitat de manera explícita
va posar la pressió i la responsabilitat en bona part als alcaldes i
alcaldesses per a la cessió de locals per celebrar aquesta consulta.
Tot plegat, va suposar que des de la Secretaria,
desenvolupéssim una acció coordinada amb la
Secretaria d’Organització i les Secretaries de Política
Municipal a les Federacions per en tot moment ajudar,
assessorar, i posar-nos al costat de tots els regidors i
regidores socialistes que vam patir pressions i amenaces
de companys de consistori d’altres formacions polítiques
i des de la mateixa Generalitat. Així, durant totes les
setmanes prèvies i posteriors a l’1 d’octubre vam
també elaborar un ventall de recomanacions polítiques
i jurídiques, així com mocions pròpies per defensar
les nostres posicions i argumentaris per una solució
acordada, viable, transformadora i alhora garantista per
assolir un nou encaix de Catalunya dins Espanya.
Trobada “Parlem” (4.10.2017) amb alcaldes/esses i Regidors/res sobre les
pressions i amenaces rebudes.

INFORME DE GESTIÓ 2017 - COMISSIÓ EXECUTIVA PSC - 8

ÀREA DE POLÍTICA MUNICIPAL

Una vegada més, alcaldes i alcaldesses, amb els seus regidors i regidores socialistes, han patit les
conseqüències d’aquesta polarització política que en clau municipal ha agafat –en alguns casosun to més directe cap als nostres electes, i que com a conseqüència del nostre posicionament
pel diàleg, l’acord i pacte polític, ha comportat la pèrdua d’alcaldies, i presidències de consells
comarcals, i també trencaments de pactes de govern per un motiu del tot aliè a la política i gestió
municipals, que hauria de ser l’única mesura per valorar si una acció de govern local mereix ser
censurada.
Hi ha hagut també un desplegament d’informació, en aquest sentit exposat, cap als nostres
electes locals en forma d’argumentaris-recomanacions (10) , i propostes de moció polítiques (7).
La mobilització del municipalisme socialista per a les eleccions al Parlament de
Catalunya del 21 de desembre 2017
Ha estat una campanya que davant les pressions i amenaces rebudes en les setmanes anteriors
–i esmentades a l’anterior apartat cap als nostres electes locals- comportà una polarització entorn
a les conseqüències de la declaració unilateralista d’independència, i el cessament posterior del
Govern de la Generalitat amb tot el que va suposar.
Però malgrat aquestes circumstàncies, les
bones expectatives de la candidatura socialista i
perquè entomarem una campanya on les nostres
propostes anaven centrades en la defensa d’una
solució política pactada i alhora la configuració
d’un govern de la Generalitat que realment es
preocupés de fer polítiques públiques per a la
ciutadania, vam assolir que des del món local
socialista hi hagués una gran implicació dels
nostres electes tal i com es va poder veure en els
actes i accions de campanya que vam organitzarse arreu del territori.
Així, vam fer ja durant la precampanya un Consell
Municipal Obert del PSC amb Pedro Sánchez
i Miquel Iceta a Santa Coloma de Gramenet on
es va presentar el manifest de suport d’alcaldes i
alcaldesses davant les coaccions rebudes durant
el procés independentista (12/11/2017).
En relació a l’elaboració del programa electoral del partit, es van redactar i elaborar les propostes
polítiques recollides en un capítol específic que portava com a títol “Per un municipalisme obert,
integrador i transformador”.
Ja en plena campanya es va realitzar
un gran acte-míting municipalista amb
Miquel Iceta i gairebé 300 electes
locals que va comptar amb missatges
de vídeo de suport rebuts de
companys i companyes socialistes de
municipis agermanats i d’alcaldes del
PSOE (12/12/2017).
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En el darrer dia de campanya, també es va dedicar a desplegar accions per part dels
nostres electes i militants pel territori -a barris i a peu de carrer-, amb l’anomenat “Dimarts roig
municipalista” (19/12/2017) amb més de 70 accions registrades arreu del país i coordinades per la
Secretaria de Política Municipal.

També durant la campanya es va gestionar l’agenda política d’en Josep Borrell, i l’acollida i
distribució de voluntaris del PSOE per fer d’apoderats als col·legis electorals. Així com donar
respostes a consultes o suggeriments rebuts (més de 200 d’ençà l’1 d’octubre de 2017) a través
del web del PSC. (veure Annex Quadre d’Indicadors de l’Informe de Gestió)
Preparant la fita de les properes eleccions municipals
La fita és el 26 de maig de 2019, dia que es celebraran les eleccions municipals. Els nostres
objectius seran mantenir els grups municipals i alcaldies existents i recuperar llistes electorals
als territoris. Per l’altra, tornar a ocupar l’espai de l’esquerra catalanista al nostre país. Tornar a
recuperar la confiança de la gent.
I per aconseguir-ho, la ciutadania ha de visualitzar-nos com el partit que millor coneix les seves
demandes i el que està més preparat per resoldre les seves necessitats. L’electorat ha de pensar
en el PSC no només com el partit que estarà al seu costat, sinó com l’organització que ho ha estat
en el dia a dia, en la quotidianitat.
Per aconseguir els nostres objectius estem implementant accions territorials, programàtiques i
d’assessorament, formatives, comunicatives i de coordinació institucional.

INFORME DE GESTIÓ 2017 - COMISSIÓ EXECUTIVA PSC - 10

ÀREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL, ECONÒMICA I SOCIAL

ÀREA DE POLÍTICA INSTITUCIONAL,
ECONÒMICA I SOCIAL
L’any i escaig que rendeix gestió l’Executiva del Partit ha estat marcat per les desigualtats socials
en un entorn de creixement econòmic i una situació política de crisi institucional davant el bloqueig
per part del Govern d’Espanya a la situació catalana i un Govern català temerari, que s’ha situat
fora de la legalitat i ha dividit la societat catalana. És en aquest escenari que l’Àrea de Política
Institucional, Econòmica i Social ha dut a terme accions polítiques d’acord amb quatre eixos:
les polítiques socials en termes amplis, el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat ambiental i
el federalisme i el bon govern institucional.
El principal projecte desenvolupat, i al qual hem dedicat més esforços, ha estat tot el procés
d’elaboració i aprovació del programa electoral de les eleccions al Parlament del
passat 21 de desembre. El treball, coordinat amb la secretaria d’Estudis i Programes, amb el
conjunt de les secretaries i sectorials del Partit i la col·laboració de professorat, persones expertes
i líders associatius ens ha permès assolir l’objectiu fixat al Pla de Treball, així com oferir a la
ciutadania un programa de govern per a la Catalunya del 2018.
Tot i que la coordinació entre secretaries té dificultats per les responsabilitats de tots els
secretaris i les secretàries, hem treballat de manera transversal entre les secretaries de l’Àrea,
però també amb secretaries d’altes àrees de la Comissió Executiva en temes com les clàusules
sòl (Justícia i Habitatge), els processos d’innovació en el teixit productiu (Economia i Treball), el
model d’atenció sociosanitària (Salut i Política Social), la xarxa de sindicalistes socialistes (Treball
i Sindicalisme), la campanya sobre desigualtats (Impuls Federal, Política Social i Treball), la
contractació pública (Política Municipal, Economia, Justícia i Treball i els diputats i les diputades al
Parlament i al Congrés) i el debat sobre la gestació per substitució (Àrea d’Igualtat, Justícia i Salut),
entre d’altres.
La coordinació i intercanvi d’informació entre diferents instàncies institucionals en les
quals està present el Partit ha estat també objecte del treball de l’Àrea: Parlament, Congrés, Senat
i la secretaria de Política Municipal amb el món local. Amb tots ells, hem establert el coneixement,
la coordinació i l’estratègia compartida en un procés de contínua millora.
La presència al territori de l’Executiva la vàrem començar amb una sessió de treball a Manresa
amb la Federació del Bages-Berguedà-Solsonès, en què va participar el primer secretari,
companys i companyes de la Federació, alguns membres de l’Àrea i diputats i diputades al
Parlament i al Congrés. La valoració de la jornada és molt positiva, ja que vàrem reunir els agents
socioeconòmics de la comarca al voltant de les principals problemàtiques del territori, com són el
futur del sector de la mineria i la dinamització econòmica, les infraestructures i el funcionament dels
serveis públics amb una molt bona assistència i presència als mitjans. Anirem programant més
sessions arreu del territori com aquesta amb la participació dels Grups Parlamentaris.
D’altra banda, i més enllà de la responsabilitat de coordinació d’Àrea, la secretaria també
tenia encomanada l’articulació d’una delegació específica de Treball i els temes de
finançament i fiscalitat. Cal dir que, un cop s’ha produït la reestructuració de responsabilitats a
l’Executiva per la incorporació d’alguns companys a l’executiva del PSOE i d’ajustos de matèries, la
coordinació d’Àrea finalment ha assumit el conjunt de la matèria de treball (i de social que ja tenia) i
ha traslladat a la secretaria d’Economia la matèria de finançament autonòmic i fiscalitat.
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Hem desenvolupat, a través d’un grup de persones expertes de dins i fora del Partit, un model
de finançament i articulació de la Hisenda Federal que defensem com a reforma del model de
finançament autonòmic. I pel que fa a Treball, hem millorat el treball en equip amb companys
d’altres comunitats autònomes, l’entorn expert i l’Executiva Federal així com amb els agents
econòmics i socials. També s’ha treballat en l’anàlisi aprofundida del mercat de treball i les
conseqüències de les transformacions que s’estan produint en aquest entorn.
El Pla de Treball de l’Àrea Socioeconòmica de la Comissió Executiva per aquest mandat inclou els
següents objectius i les següents actuacions, compartides per les 13 secretaries i les 13 sectorials
que conformen l’Àrea, que han començat a treballar-se aquest 2017:
• Actualitzar la proposta socialista, a partir d’un procés de reflexió, debat i confecció d’una
proposta de Pla de Govern per a Catalunya. Aquest objectiu culmina amb l’aprovació del nostre
programa electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017.
• Establir una relació estable i fluida amb entitats, associacions, col·lectius i persones
de referència i expertes, amb l’objectiu que el PSC sigui visualitzat com un interlocutor de
referència en els àmbits polític, econòmic i social del nostre país.
• Millorar la coordinació política amb l’estructura territorial del PSC, per reflectir
la proximitat del partit, incorporar la visió real del país a la nostra acció política i traslladar
posteriorment les demandes territorials allà on correspongui.
• Millorar la coordinació institucional entre les secretaries de l’Àrea i els nostres
representants al món local, al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i a la Unió Europea,
amb l’objectiu d’emprendre accions estratègiques d’actuació política, fer-ne seguiment i control.
• Reforçar els canals de comunicació i coordinació entre les secretaries de l’Àrea i la
Comissió Executiva Federal del PSOE.
• Reflexionar i debatre sobre temes d’interès per elaborar el posicionament del Partit en
qüestions de rellevància per al país.
• Elaboració d’argumentaris i material comunicatiu, tant intern com extern, per donar a
conèixer els nostres posicionaments i la nostra acció política.
• Intensificar el treball transversal entre les secretaries de l’Àrea i també amb altres
secretaries de la Comissió Executiva del Partit, pel que fa a temes estratègics de
corresponsabilitat.
Els i les socialistes volem ser útils i forts per a la societat. Treballem per oferir a la
ciutadania una alternativa de desenvolupament sostenible socialment, econòmicament i
mediambientalment.

INFORME DE GESTIÓ 2017 - COMISSIÓ EXECUTIVA PSC - 12

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

ÀREA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Tal com va reivindicar Miquel Iceta al XIIIè congrés, les polítiques d’igualtat són el cor del PSC.
Per això, perquè són el cor i la força del socialisme, des d’aquesta àrea de nova creació hem
treballat per ser motor d’activisme socialista orgànic, institucional i del món associatiu.
El nostre objectiu és garantir la igualtat de drets de tota la ciutadania. Això significa
definir i implementar polítiques per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, així com la
igualtat d’oportunitats per a totes les persones independentment de la seva identitat o orientació
sexual, edat, estat físic o mental, origen social o ètnic, la seva religió, etc… Per això, treballem
transversalment amb la Secretària de Polítiques de les Dones, Raquel Sánchez Jiménez,
amb la Secretària d’Infància i Famílies, Carmen Andrés, amb la Secretària de Gent Gran i
Sistema de Pensions, Isabel López Chamosa (i M Angels Sariñena com a adjunta), amb el
Secretari de Persones LGTBi, Arnau Ramírez, amb el Secretari de Polítiques de Discapacitat,
Javier Rojano, amb la Secretària de Ciutadania, Solidaritat i Cooperació, Maribel Garcia, i amb
el Secretaris d’Habitatge Jordi Ballart (durant l’any 2017) i Rosa M Ibarra (a partir del 2018).
Hem establert un marc de coordinació interna de l’àrea (12 reunions des de l’inici del
mandat), amb les sectorials i el territori. Amb les sectorials i el Consell del Feminisme
Socialista (antic Consell de la Igualtat), treballem a petició de les seves necessitats, i impulsant
la coordinació transversal com a àrea mitjançant trobades amb els comitès sectorials i la gent
delegada. Amb el territori hem fomentat el contacte fluid mitjançant el suport de contingut a
l’activisme (argumentaris, manifestos, ponents, …) i les reunions al territori amb les secretaries
i grups municipals vinculats a l’àrea. Aquest 2017 hem visitat la Federació del Vallès Oest,
la del Vallès Oriental i la de les Comarques de Lleida. També hem fomentat la coordinació
institucional entre la nostra gent representant i les diverses secretaries i sectorials vinculades.
Hem creat una nova eina de comunicació, el butlletí
de l’àrea, enviat a tota la militància, on analitzem
transversalment un tema concret i hi difonem material
específic de les diverses secretaries. Els temes abordats
aquest 2017 han estat els drets de les dones, la immigració,
les pensions i la infància.
Hem definit un calendari de dies internacionals vinculats a
les diverses secretaries, tots treballats de manera transversal,
per tal que el nostre missatge clau hi sigui present (amb
manifestos, infografies, declaracions.…), i que també
difonem a la xarxa mitjançant el perfil @igualtatPSC i la nostra
pàgina de Facebook.
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A més de fomentar la transversalitat dins l’àrea, hem treballat conjuntament amb altres àrees,
especialment amb la de Política Municipal (de cara a les diverses mocions referents a igualtat, i així
donar suport als grups municipals) i amb l’Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social (per
abordar el nou model de sectorials i activisme socialista). En aquest aspecte, hem desenvolupat
un dels nostres projectes clau, Activistes Socialistes per la Igualtat, posant en marxa la
comissió per la seva definició, implementació i avaluació, amb un coordinador i un calendari
d’actuacions previstes conjuntament amb l’Escola Xavier Soto (per a la formació i capacitació de la
gent activista) i el territori.
També hem treballat amb les secretaries de la Comissió Executiva en jornades conjuntes
sobre la gestació per substitució (amb la Secretaria d’Estudis i Programes, la de Justícia i la
de Salut) o sobre les clàusules sòl (amb la de Justícia), entre d’altres. Pel caràcter totalment
transversal de les polítiques de gènere, hem col·laborat amb moltes secretaries i càrrecs
institucionals, especialment del Parlament, però també del món local i del Congrés dels Diputats
en àmbits externs a l’àrea (educació, salut, justícia, llei electoral, seguretat,…).
Hem establert un marc de relació estable i fluida amb les entitats vinculades amb l’àrea
(immigració, cultura popular, discapacitat, feminisme, LGTBI...) i amb gent referent i generadora
d’opinió. Hem involucrat les diverses secretaries i sectorials per tal de fomentar l’anàlisi i el treball
transversal mitjançant actes i jornades amb visibilitat externa, per mobilitzar la nostra gent militant,
càrrecs orgànics i institucionals, i per seguir sent referents per a les entitats socials i mitjans de
comunicació dins el món de la igualtat.

Amb el PSOE mantenim una coordinació constant especialment en l’àmbit de l’habitatge (per
garantir-n’hi l’accés i lluitar contra l’okupació) i en l’àmbit de les pensions. També col·laborem amb
la campanya d’assemblees obertes pel PSC. En feminismes, hem col·laborat amb al Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, amb la campanya contra la bretxa salarial, i amb les campanyes
contra l’homofòbia com ara Hazteoir, entre d’altres.
Respecte les eleccions al Parlament de Catalunya del 21D, hem col·laborat activament
en la redacció del programa, vetllant per la seva transversalitat, i hem participat en els diversos
actes promoguts per les secretaries de l’àrea. Actualment donem suport al territori de cara a
les eleccions municipals del 2019, tant en continguts i suport electoral com en la cerca de
membres referents per a les candidatures.
En definitiva, treballem per ser útils a la societat, per ser motor d’activisme social i per oferir
propostes institucionals viables per tal d’assolir una societat més justa i igualitària en
drets i oportunitats per a tothom.
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