
 
 
Cap a l’11è Congrés. 
Per a un nou impuls del socialisme català. 
 
Un nou impuls 
 

 Les responsabilitats de govern del PSC exigeixen un enfortiment del partit, tant 
des del punt de vista polític, com des del punt de vista organitzatiu i de capacitat 
de representació i mediació social 

 L’acceleració dels canvis socials exigeix una actitud permanent d’escoltar la 
societat i actualitzar les propostes polítiques i programàtiques 

 Cal impulsar la participació política i millorar la relació entre el nostre partit i la 
ciutadania 

 Aquest document de treball té per objecte servir de guia pel debat i l’acció en la 
preparació de l’11è Congrés del PSC 

 
La solidesa del PSC 
 

 El PSC és el partit del qual se senten més propers la majoria dels catalans i les 
catalanes  

 
  >> tant des del punt de vista ideològic  
  >> com del punt de vista del grau d’identificació nacional  
 

 La majoria se sent molt pròxima a les nostres idees però podem millorar molt la 
nostra capacitat de relació amb la societat i d’atracció envers sectors que se 
senten propers al nostre projecte 

 

10 línies de treball 
 
1.    Modernitzar el nostre discurs, agenda i llenguatge; proporcionar un relat entenedor i un 

horitzó engrescador 
2.   Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la seva evolució 
3.   Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves expressions 
4.   Obrir espais a nous protagonistes 
5.   Estrènyer els nostres llaços amb els joves 
6.   Esdevenir el partit de la paritat 
7.   Practicar una política de proximitat a tots els nivells, del President al darrer militant 
8.   Millorar la nostra capacitat de representar els sectors més dinàmics 
9.   Escoltar millor la societat i oferir el partit com a instrument per a debatre i impulsar reformes  
10.  Promoure campanyes de mobilització social i de participació electoral 
 



1. Modernitzar el nostre discurs, agenda i llenguatge; proporcionar un relat 
entenedor i un horitzó engrescador 

 
PROPOSTES: 
 

 Crear un grup permanent de seguiment i actualització programàtica, amb 
capacitat per avaluar l’eficàcia de les nostres polítiques i el grau de compliment 
dels nostres programes 

 Impulsar un seminari sobre la renovació conceptual i comunicativa del discurs 
socialista 

 Participar activament en el debat de l’esquerra europea i en la construcció del 
PSE 

 Millorar les capacitats comunicatives dels responsables del partit i càrrecs 
electes 

 Millorar la informació als simpatitzants, militants, responsables i electes 

 
2. Atendre millor els neguits del nostre electorat més tradicional i entendre la 

seva evolució 
 
PROPOSTES: 
 

 Situar en primer pla l’agenda social dels governs 
 Atendre de forma especial els problemes derivats de la precarietat laboral 
 Millorar la qualitat dels serveis públics 
 Aprofundir en les polítiques d’habitatge i immigració 
 L’evolució demogràfica obliga a repensar en profunditat el nostre discurs i les 

nostres polítiques per a les persones de més de 60 anys 

 
3.  Representar millor la cultura del treball, els seus valors i les seves noves 

expressions 
 

PROPOSTES: 
 

 Recuperar el discurs del valor del treball digne com a factor de socialització 
 Impulsar la cultura de l’honestedat, l’esforç i la responsabilitat com a motors de 

l’ascens social 
 Evitar que l’entrada prematura de joves en el mercat laboral els allunyi 

definitivament de la millora de la seva formació 
 Assumir que els canvis en el món del treball exigeixen la reformulació d’algunes 

polítiques públiques 
 Estrènyer les nostres relacions amb els sindicats i el món obrer 
 Participar activament en la recuperació de la memòria democràtica, obrera, 

popular, catalanista i federalista de la nostra història. 

 
 
 



 
 
4. Obrir espais a nous protagonistes 
 
PROPOSTES: 
 

 Impulsar la incorporació de gent nova al partit, a les seves estructures de 
direcció i a les candidatures electorals 

 Donar més protagonisme als sectors de més recent incorporació 
 Ampliar la xarxa de relacions i complicitats del partit a persones actives en el 

terreny associatiu i cultural 
 Prioritzar la formació dels militants i els responsables del partit 
 Donar l’oportunitat a nous portaveus polítics del partit 

 
5. Estrènyer els nostres llaços amb els joves 
 
PROPOSTES: 
 

 Acordar amb la JSC un pla per incrementar la seva presència entre els joves i la 
seva influència en el si del partit i estudiar noves formules organitzatives per a 
l’activisme jove 

 Promoure la presència de gent jove en les estructures del partit i en 
responsabilitats institucionals 

 Fer de l’emancipació juvenil una de les prioritats de l’acció política dels 
socialistes 

 Incrementar la presència socialista en els instituts i centres de FP 
 Promoure una presència activa a la Universitat 
 Subratllar la dimensió utòpica i transformadora del projecte socialista i la 

referència a les seves arrels llibertàries 
 
6. Esdevenir el partit de la paritat 
 
PROPOSTES: 
 

 Analitzar des d’una perspectiva de gènere les polítiques del partit, els seus 
missatges i les seves formes d’organitzar-se i desenvolupar l’acció política 

 Augmentar la presència de dones en el partit i impulsar una major presència de 
dones en responsabilitats orgàniques i institucionals 

 Fer permanent bandera de la igualtat i la paritat 
 Obrir nous mecanismes de participació que facin possible la conciliació de la 

vida personal, laboral i política 

 
 
 



7. Practicar una política de proximitat a tots els nivells, del president al darrer 
militant 

 
 

PROPOSTES: 
 

 Millorar la ubicació, condicions i serveis dels locals del partit (oficines 
parlamentàries, formació oberta,...) 

 Revisar la política de publicacions i proporcionar la màxima atenció a la 
informació de ciutadans, simpatitzants, militants i responsables del partit 

 Generalitzar la pràctica del “porta a porta” en campanya electoral i promoure 
campanyes específiques de contacte directe amb la ciutadania 

 Millorar la nostra presència a Internet en un sentit ampli (Política 2.0) 
 Millorar la comunicació del partit en tots els terrenys 
 Utilització intensiva de les TIC en l’acció política i l’organització del partit 
 Afavorir processos de participació en les grans decisions 
 Impulsar mecanismes de participació flexibles i oberts a persones i col·lectius 

 
8. Millorar la nostra capacitat de representar els sectors més dinàmics 
 
PROPOSTES: 
 

 Establir mecanismes de relació específics amb emprenedors, autònoms i 
professionals 

 Impulsar la tasca de l’Espai de Professionals de la Fundació Rafael Campalans 
 Impulsar mecanismes de participació a través de Internet (militància on line, 

Agrupació virtual) 
 Prioritzar el treball envers els creadors d’opinió i els sectors culturals 
 Estar especialment alerta amb respecte de les demandes i la sensibilitat de la 

“Catalunya emergent” (emprenedors de 25 a 40 anys) 

 
9. Escoltar millor la societat i oferir el partit com a instrument per a debatre i 

impulsar reformes  
 
PROPOSTES: 
 

 Impulsar decididament una cultura de “partit atent”, de “partit que escolta”, 
capaç de contrastar permanentment la seva acció política amb la percepció 
ciutadana i els resultats concrets 

 Passar a l’ofensiva en el debat polític i cultural, oferint el partit com a 
instrument de transformació social des del projecte majoritari del catalanisme 
social 

  Impulsar el debat intern i promoure un debat extern sobre la renovació del 
projecte socialista 

 Esdevenir el millor instrument de connexió amb les forces progressistes a nivell 
europeu i internacional 



 
10. Promoure campanyes de mobilització social i de participació electoral 
 
PROPOSTES: 
 

 Cal recordar que, tant per impulsar canvis profunds com per fer-los 
irreversibles, és imprescindible guanyar la batalla de les idees i convèncer una 
àmplia majoria ciutadana. Això implica la necessitat d’estimular la participació 
activa i crítica de la ciutadania en suport a l’acció dels governs de progrés i 
mobilitzar energies en favor de les reformes 

 Establir una major complicitat amb els moviments socials progressistes 
 Impulsar plataformes sectorials que esdevinguin agents socials del canvi 
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