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INTRODUCCIÓ 

 

La política, d’exemple de pèrdua de valors a liderar-los de nou en la societat. 

 

En la societat del nostre temps i el nostre territori, és indubtable que durant les 

darreres dècades moltes de les idees i valors que movien col·lectivament a les 

persones s’han perdut, probablement en un context de progrés material força continuat 

dels darrers 50 anys. Factors clàssics d’identificació com la classe social o la religió 

han deixat de ser els eixos que movien a moltes persones, a esdevenir –a vegades de 

manera buscada per part d’alguns- idees suposadament superades pel pas del temps 

(en el primer cas) o simples ritus que molts segueixen en teoria, però que malgrat el 

que la jerarquia catòlica sovint vulgui aparentar, signifiquen ben poc per a la majoria de 

la gent. Només la tensió identitària segueix agrupant de manera més o menys forta a 

la gent, en força ocasions alimentada per les diferents dretes que saben que sota 

soflames patriòtiques es poden ocultar altres coses. 

En aquest context, és obvi que el paper que sovint hem tingut des de l’esquerra, ja fos 

renunciant a principis nostres sota interessos electorals a curt termini, o bé en altres 

ocasions intentant evitar polítiques valentes i substituint-les per actuacions destinades 

a fer –o semblar- que ningú sortia en sortia perjudicat han acabat per desdibuixar les 

nostres línies d’actuació fins al punt que, en ocasions, pot costar distingir en els 

nostres programes o polítiques actuacions que ens facin clarament diferents d’altres 

opcions electorals. 

És per això, doncs, que cal tornar a mostrar als ciutadans que el nostre partit té uns 

valors –els d’igualtat, llibertat i justícia social-, sobre els quals s’ha de construir el 

nostre discurs, així com unes polítiques coherents que permetin avançar a la nostra 

societat, no només en el curt termini, sinó també sent capaços de fer que en el llarg 

termini puguin funcionar, més enllà dels diversos contextos econòmics que puguem 

viure com en el moment present.  

Ja és en aquesta línia, de refer i construir un nou discurs socialista pel segle XXI, que 

apunten els darrers documents polítics aprovats en el passat XII congres nacional del 

PSC i sobretot en el X congrés de la Federació de Barcelona, ponència del qual una 

acurada diagnosi de la nostra ciutat i ja apunta cap un full de ruta per liderar una nova 

Barcelona. 
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L’extensió de la participació política dels ciutadans. Les primàries com a 

procediment normalitzat. 

La ciutadania, cada cop més, sent que ha quedat al marge del funcionament de la 

política més enllà de les campanyes electorals i el vot cada 4 anys a unes 

organitzacions que sovint li resulten alienes: es fa cada cop més necessari fer 

participar a gent que té graus diferents d’implicació però que té una simpatia cap a les 

nostres idees i principis. 

Per altra banda, no podem oblidar dues coses fonamentals de mecanismes com les 

primàries a nivell polític o els congressos oberts a nivell orgànic: en primer lloc ens 

distingeixen de les dretes que sistemàticament elegeixen als seus dirigents i candidats 

ens procediments completament tancats, normalment per cooptació i sense cap mena 

de competència interna –cosa que a vegades pot inclús fer dubtar del seu esperit 

democràtic-. En segon lloc, des d’un enfocament més pràctic, ens trobem que per 

primera vegada a la nostra història, el nostre partit es troba a l’oposició a tots els 

nivells institucionals: això significa que tindrem moltes més dificultats per a fer arribar 

el nostre missatge a la ciutadania quan hi hagi comtesses electorals, trobant-nos 

sovint que hi hagi mitjans que ens menystinguin durant quatre anys en favor de les 

opcions incumbents o bé de més cridaneres, però que al mateix temps ens critiquin 

per no ser prou coneguts. Els processos de primàries, precisament, tenen un impacte 

de presentació no menyspreable, especialment si es parteix des de l’oposició. 

 

 

L’enfortiment del funcionament intern de l’agrupació 

Des d’un punt de vista més intern, cal que l’agrupació continuï sent el referent per 

antonomàsia del militant i el simpatitzant: podent trobar les vies de participació on 

estigui més interessat, pot també participar de la resta d’activitats que es realitzen així 

com del dia a dia local. Aquella persona que al arribar percebi que les seves 

aportacions són preses en compte, que és convidada a participar, i que existeix una 

agenda completa combinant les diverses tasques que es realitzin en els diferents 

àmbits, serà algú que fàcilment s’implicarà en el dia a dia de l’agrupació. 

En els diferents documents polítics aprovats, és palesa la necessitat d’apertura del 

partit. Interpretar aquesta necessitat en clau agrupació la poden sintetitzar en: Tota 

aquella activitat política que sigui susceptible de ser oberta a la ciutadania, cal que 

sigui oberta a la ciutadania. 
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L’agrupació com a motor de la societat del nostre entorn 

Així mateix, aquesta tasca interna de l’agrupació ha d’anar lligada a una d’externa: les 

entitats que existeixen en el nostre àmbit han de tenir un contacte directe amb 

nosaltres –suplint inclús aquell que des de l’administració es falli en donar- i al mateix 

temps, hem de ser un referent per a les mobilitzacions que es puguin realitzar, 

mostrant que la nostra activitat no és aïllada, sinó que és el reflex de diferents parts de 

la nostra societat que en un context com l’actual poden sentir-se força allunyades de 

les polítiques que es realitzin, no només des dels nivells superiors de l’administració 

sinó també dels locals. 

 

 

 

Com recuperar a aquell ciutadà i ciutadana que sent que l’hem fallat i el combat 

contra el nacionalisme 

Durant els darrers deu anys, el PSC ha sofert un desgast continu que només quedava 

parcialment tapat pels èxits a les eleccions generals, fent-se obvi que experimentàvem 

o bé una fuga continua de vots, o bé que no els renovàvem quan les generacions 

anaven avançant. En aquest context, es fa palès que alguna cosa ha fallat: 

probablement el nostre discurs ha quedat diluït en allò que ens distingia, mentre que 

sovint hem caigut en els paranys que se’ns han posat en altres qüestions, 

especialment les de signe identitari. Necessitem, doncs, que el nostre discurs se centri 

en aquelles qüestions que han estat les cabdals en el nostre discurs –els ideals 

d’igualtat, llibertat i justícia social que comentàvem abans-, amb les corresponents 

vessants a nivell local –l’impuls d’una societat que progressi en tots els àmbits, però de 

manera cohesionada, cosa que pot tenir molta importància en el futur perquè el govern 

local actual fàcilment oblidarà la darrera part- i al mateix temps, hem d’aconseguir 

obviar en la mesura del possible –sabent que sovint els mitjans de comunicació no ens 

ho posaran fàcil- les discussions identitàries més estèrils. No oblidem que el que uneix 

al nostre partit és una manera de concebre la societat i el seu esdevenidor més enllà 

dels orígens o dels sentiments de pertinença de cadascú. De la capacitat de superar la 

confrontació identitària que especialment des de CiU se’ns imposa –però també des 

del PP a nivell estatal- i retornar a les qüestions que ens defineixen a nosaltres, han de 

sortir les nostres possibilitats d’èxit. 
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Realització d’un discurs coherent a l’exterior sense menystenir el debat interior 

Així doncs, des d’un punt de vista polític, hem de ser curosos amb el discurs que 

oferim: ha de ser coherent i clar, no donant a entendre ni indefinicions ni veus 

excessivament discordants, el ciutadà se sent, legítimament, confós si no percep 

clarament què li estem proposant o bé si creu que proposem dues coses diferents al 

mateix temps. 

Tanmateix, això no significa que el debat intern s’hagi d’evitar: és sa i és necessari per 

a la nostra organització en tant en quant a partir d’aquest s’han de definir les nostres 

propostes, però també és el reflex d’un funcionament democràtic i plural en el qual 

creiem, i que ens distingeix també de la(es) dreta(es), que tenen per costum prendre 

les seves decisions i postures des de dalt, i després simplement replicades per altres. 

 

 

Vinculació i arrelament del partit amb la societat. 

 Per esdevenir hegemònics socialment és bàsic que una gran part de la societat 

comparteixi els nostres valors i opinions i per què això passi és important fer una doble 

tasca, per una banda construir un discurs modern i d'esquerres sense complexos, que 

pari molta més atenció al fons de les polítiques públiques que proposa i que s'hauran 

d'aplicar quan recuperem els diversos governs, que en la ortodòxia d'aquestes 

propostes, en altres paraules, s'ha de fer un discurs polític veritablement transformador 

i valent. Per l'altre banda es important escoltar les demandes de la ciutadania que 

cada cop censura més l'estat actual de les coses i ho expressa contundentment a les 

urnes, sent la nostra força política una de les més afectades per aquest desencís de la 

ciutadania cap a la política, probablement per un doble motiu, el fet d'haver governat 

en tots els nivells de l'administració i perquè probablement el votant d'esquerres és 

més exigent amb els standars ètics i d'eficàcia dels seus representants polítics. 

  

Tot això ens ha de permetre crear vincles amb els ciutadans que tradicionalment ens 

han votat: sindicats, treballadors assalariats, mon de la cultura, funcionaris, 

treballadors lliberals progressistes, gent gran... però com a socialistes no podem 

oblidar uns altres grups socials amb els quals hem de teixir una aliança de futur i de 

progrés, uns grups els quals actualment es senten poc representants amb la política 

actual i els quals són ara mateix els més febles de la societat, joves, immigrants, 

autònoms, assalariats sense cobertura sindical ja que no formen part de l'estructura de 

l'empresa, ja sigui perquè la seva feina està externalitzada o no se'ls reconeixen tots 
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els drets dins de l'estructura empresarial. Aliança que és necessària per justícia social 

ja que aquests grups tenen l’alt risc d’esdevenir nous lúmpens del segle XXI, però 

també per estratègia política, ja que aquests grups que estan desprotegits són cada 

cop més nombrosos i no podem permetre la fractura social. A aquesta doble aliança 

no podem oblidar tampoc les diferències i discriminacions que encara existeixen per 

raó de gènere, essent però aquest tipus de discriminació transversal, ja que es dona 

en tots els estrats socials. 

 

El diàleg doncs ha de ser una eina cabdal per aconseguir que aquest discurs 

esdevingui hegemònic perquè només des del diàleg hi ha possibilitat d'arribar a una 

síntesi (en el seu sentit més ampli del terme) que ens faci avançar política i socialment. 

 

Cohesió Social. 

 

En aquests moments i donat l'actual estat de les coses hi ha un veritable risc de 

fractura social, que afecta a tots els àmbits de la societat i del qual el propi partit no és 

aliè, és del tot imprescindible evitar qualsevol temptativa de fractura, tant dins del 

partit, que pot tenir graus efectes en les nostres perspectives polítiques a mig i llarg 

termini, com de la pròpia societat, ja que sense cohesió social es posarien en perill 

moltes de les conquestes socials aconseguides durant aquests últims 30 anys i la 

qualitat de la nostra democràcia sense oblidar al patiment social que això pot 

comportar. 

Per tant el partit ha de ser garant de cohesió social, impulsor del diàleg i ha de ser punt 

de trobada entre els diversos grups socials, els quals poden arribar a enfrontar-se 

entre si en un context de crisi on els recursos son escassos i on la política òbviament 

ha de ser valenta i ha d'establir de quina forma es redistribueixen de la forma més 

justa, equitativa i eficient els pocs recursos existents. 

 

 

 

  



 
PLA DE TREBALL   
   

C/Bruc, 61 baixos  93.317.92.22 
08009 Barcelona  eixample@socialistes.cat 

L'agrupació 

 

En aquest context l'agrupació ha de tenir un paper vertebrador, fent una triple funció: 

per una banda ha d'estar al centre del partit sent un punt de recolzament tant per la 

federació com per la Nacional, en segon terme ha de ser la porta de rebuda dels 

ciutadans, permetent a aquells que volen apropar-se a la política que ho facin i 

participin activament a la política i per últim ha de recolzar als ciutadans evitant que 

ningú quedi enrere, ja que l'important no és que arribem els primers sinó que arribem 

tots. Participant també activament en la vida dels barris i els districtes,donant suport 

als nostres càrrecs electes i influint en les decisions polítiques que es prenen en 

aquest àmbit. 

 

Tot això s'ha de fer de forma valenta, i mirant cap al futur però sense oblidar totes les 

fites i transformacions socials fetes en el passat, això ens ha de donar confiança en els 

Socialistes i les socialistes per assolir els reptes del present i mirar al futur amb 

confiança, sabent que el millor esta encara per arribar.  
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PRINCIPIS INSPIRADORS DEL PLA DE TREBALL 

 

 Tota activitat susceptible de ser oberta ha de ser oberta. 

 Enfortiment de la nostra identitat, i de la paraula que ens defineix: El 

socialisme, el qual ha mantenir la coherència entre els valors inspiradors 

(llibertat igualtat i justícia social) amb la praxis política 

 Aposta per participar de tots els moviments socials, esdeveniments, i entitats 

veïnals, culturals, socials i de comerciants de l’Eixample. 

 Impuls d’iniciatives conjuntes amb la resta de moviments socials, 

esdeveniments, i entitats veïnals, culturals, socials i de comerciants de 

l’Eixample 

 Aposta per la comunicació 2.0 

 Aposta per la formació 

 Participació del debat estratègic i ideològic del “nou PSC” sorgit del darrer 

congrés nacional. 

 Impuls del diàleg amb els nostres representants a les institucions.  (Parlament 

de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Parlament Europeu, Congrés dels 

Diputats). 

 La dinamització dels militants i simpatitzants, fent propostes de caire també 

lúdic i cultural.  

 La coordinació amb la Federació de Barcelona. 
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LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

 

Joan Ramon Riera 1r secretari 

Ramon Rio Sec Organització 

Carme Mata Sec. Partit-xarxa i Comunicació 

Àngels Santiago Secretaria de Nous Afiliats i Formació 

Elvira Sanchez Secretaria de Dinamització 

Jesús Zerquera Secretaria d'Estudis i Programes 

Lluis Belenes Secretaria adj. a Estudis i Programes 

Josep M Bacardit secretaria de Moviments Veinals 

Pablo Fernàndez Secretaria de Moviments Socials 

Miguel Monera Secretaria adjunta a moviments socials 

Joan Sanchis Secretaria de Política Municipal 

Mabel Nadaya Secretaria de Polítiques de les Dones 

Pitu Buxó Secretaria de Gent Gran 

Montse Marco Secretaria Adjunta a Gent Gran 

Xavier Izquierdo Secretaria d'Economia i comerç 

Victor Apolinario Secretaria de Cultura 

Marta Sendra Secretaria d'Educació 

Marc Martinez Secretaria d'Acció Sectorial 

Paco Coy Vocal 

Lucia solis Vocal 

Gabriel Colome Vocal 

Dani Font Vocal 

Assumpta Escarp Vocal 

Estefania Molina Vocal 
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PRIMERA SECRETARIA 

 

Vivim moments de canvi a tots els nivells, tant socials, com de partit. N'hi ha que han 

trobat en la crisi la coartada perfecte per crear un nou ordre de les coses, per crear un 

nou model social basat en la manca de drets, en l'empobriment del comú de la gent, i 

en la retallada de recursos. 

Cal crear un nou model, si, cal participar d'un nou ordre social, i de ben segur els anys 

de bonança econòmica no són ni  de bon tros una bona referència ja que molts han 

confós conceptes, com consum amb progrés, benestar amb opulència, o atur amb 

mandra. 

Cal que tots nosaltres participem amb el nostre pensament i amb les nostres mans en 

posar un granet de sorra a quelcom nou, a un projecte col·lectiu ampli i divers que 

marqui l'inici d'un nou model basat en els drets de ciutadania, en la construcció de 

benestar, la generació de riquesa i la cohesió. 

El nostre partit, sap que només fent allò que feia fins ara, amb la mateixa actitud i amb 

el mateix ritme difícilment tornarà a governar en la propera dècada.  

"Si seguim fent el mateix el més probable és que els resultats siguin els mateixos" (A. 

Einstein). Tots els companys, amb responsabilitat o sense saben (o sabem) que han 

de canviar coses, actituds i posicionaments per tal de poder dur les idees que 

defensem, en els àmbits de transformació social, les institucions. 

Tot i això, el PSC disposa avui d’un patrimoni ideològic clau pel país, si bé el PSC 

necessita la societat, també la societat necessita el PSC ja que som l’únic partit que 

d’una forma oberta i plural proposa per la ciutadania un futur millor, una utopia propera 

que en el fons està a l’abast de les nostres mans.  

És possible aconseguir una societat igualment lliure en que els homes i les dones 

puguin desenvolupar el seu projecte de vida. 

No hem de coartar la nostra ambició, no volem només guanyar eleccions, no volem 

només governar, volem que els nostres valors que inspiren el nostre pensament siguin 

hegemònics, que siguin els valors a partir dels quals els ciutadans i les ciutadanes es 

relacionen. 

I per aconseguir tot això, des de l’agrupació podem fer un pas més, podem fer un pas 

endavant. 
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La nostra agrupació,  

• té la centralitat que converteix el nostre territori en el principal escenari de 

transformació,  

• té el gruix de companyes i companys que estan disposats a aportar el seu 

treball i la seva intel·ligència 

• Tenim la representativitat institucional i orgànica més enllà de les nostres 

parets que poden fer transcendir també les nostres accions i les nostres actituds. 

• I tenim la pluralitat de debat que no fa altra cosa que enriquir-nos com a 

persones i com a companys 

 

Ens proposem doncs amb el present pla de treball esdevenir un veritable node 

socialista, un punt clau de tot el tramat socialista, un espai el qual, a més de ser 

l’espai de trobada i debat socialista els seus debats i documents puguin transcendir 

 

Nosaltres podem i hem de participar de l’obertura del partit amb: 

• La creació de comissions de treball i espais de debat 

• La reapertura de la comissió de Política Municipal 

• La implicació amb els teixit social del barri 

• La participació en l'impuls de la difusió dels nostres valors a través de 

l’ateneu Cerdà 

• El llançament de propostes a la ciutadania. 

 

La Comissió Executiva de l’Eixample, té doncs com a principal objectiu per aquest 

mandat impulsar el projecte socialista en el nostre àmbit, afirmant els nostres valors de 

defensa de la llibertat i la igualtat, de radicalitat democràtica, de lluita per una societat 

més justa i solidària, desenvolupant, en definitiva, les resolucions i ponències 

aprovades pel PSC i el PSC-Barcelona amb la interpretació del text introductori a 

aquest pla de treball. 
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Objectius 

 

Impulsar la participació social i política. L’aprofundiment de la democràcia requereix la 

participació de la ciutadania per defensar interessos col·lectius, per difondre valors i 

ideals, per implicar-se en el disseny de la ciutat i del Districte de l’Eixample. Hem 

d’arribar al major nombre de gent, incrementar la nostra afiliació, formar als nous i 

antics afiliats, incrementar la nostra activitats als barris i àmbits socials, mantenir i 

millorar la nostra comunicació amb els ciutadans i ciutadans, i en primer lloc amb les 

persones que conformen l’agrupació i amb els simpatitzants. Cal assegurar els drets i 

deures en la participació social, especialment garantir els de l’afiliació, fomentar els de 

sectors específics com les dones, els joves o la gent gran, potenciant la seva 

participació i les seves polítiques específiques i fer un èmfasi especial en la 

participació dels i les socialistes en altres moviments socials, com el veïnal. 

 

Hem de fomentar també la proximitat de les institucions als ciutadans i ciutadanes, així 

com una relació estreta entre els electors i els seus representants. En aquesta línia 

volem potenciar el Grup Municipal com un espai obert a la participació dels afiliats i 

simpatitzants, disposar d’un projecte polític municipal propi pels sis barris del Districte i 

fer-nos present en el Districte amb comunicació, activitat i presència col·laborativa amb 

el teixit associatiu. 

 

Continuar i aprofundir les vies obertes de comunicació i de debat polític a l’interior de 

l’Agrupació com a lloc permanent de trobada d’afiliats i simpatitzants, a més de 

promoure la seva participació en els processos d’elaboració i definició dels programes 

electorals i els processos congressuals i de conferències.  
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ I FINANCES 

Desprès de les eleccions del 2010, 2011 amb un resultat negatiu i uns processos 

interns llargs.  

Els canvis dels militants (altes i baixes) podia ser significatiu. 

Al primer requadre trobarem una comparació amb la resta d’agrupacions de la 

federació de Barcelona. 

Al final del recorregut podem veure com mantenim la quantitat dels militants. 

Evolució Militància          

       

  Febrer-Juny  

Agrupació  Alt

es 

Baixes Canvi + Canvi - Total  

Ciutat Vella 279 0 2 3 4 276 

Eixample 494 8 7 1 2 494 

Sants- Montjuïc 261 8 10 1 0 260 

Les Corts 204 4 6 0 5 197 

Sarrià St. Gervasi 243 1 0 0 3 241 

Gràcia 376 0 2 1 2 373 

Horta-Guinardó 282 2 3 1 1 281 

Nou Barris 389 4 6 0 0 387 

Sant Andreu 263 9 13 1 2 258 

Sant Martí 466 3 11 1 1 458 

Ateu 40 0 2 0 0 38 

Medi Ambient 53 0 0 0 2 51 

Cultura i comunicació 19 1 1 4 0 23 

Salut 9 1 0 2 0 12 

Funció Pública 30 3 1 1 0 33 

Total Barcelona 3408 44 64 16 22 3382 
 

 

Seguint amb aquesta previsió, hauria de ser un repte important per aquesta agrupació, 

l’augment dels militants en un nombre de 40 pel final de la tardor. Aquest repte 

l’hauríem de tenir en el temps següent, amb un augment sostingut fins el període de 

legislatura cara al guany de les eleccions municipals. 
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En el següent quadre podem trobar, seguint amb la sèrie dels anteriors informes a les 

anteriors executives, l’evolució del nombre de militants de l’agrupació. Desprès de 

tocar fons al mes d’abril i l’augment progressiu podem observar l’estabilitat dels 

militants amb una tendència a l’alça.  

Evolució militants 2000-2012 

 30/9/00         30/09/04       30/01/08          31/1/12          31/5/12 

2000-

2012 

militants % militants % militants % militants % militants % 

0602 833 13’57 709 16’07 584 16’23 494 14’50 494 14’61 

  

En el següent quadre hi podem observar l’evolució de les altes i les baixes del període 

que va de març al maig de 2012. 

Altes i baixes de militants de l’agrupació de l’eixample 

Altes de:  

                                Febrer a maig de 2012                          7 

Baixes de:                 Febrer a maig de 2012                         6     

                                Defunció                                              1 

                                Expulsió                                               0       

                                Voluntàries                                           0 

Cal assenyalar, respecte aquest quadre, que el ritme de baixes ha anat baixant 

paulatinament. Les baixes van ser en els mesos de març i abril, tot al contrari que el 

mes de maig que es van invertir les tendències dons les altes van ser superiors a les 

baixes. En qualsevol cas, aquest fenomen de pèrdua de militància, està estesa al 

conjunt del partit com s’ha vist als requadres anteriors. Això obliga a plantejar molt 

seriosament l’anàlisi de la situació i prendre les decisions polítiques i organitzatives 

pertinents. Entre d’altres aspectes preocupants, destaca que el partit no incorpora 

militants entre la  joventut. 

Pel que fa als simpatitzants es manté molt estable. 

   

  

Afiliació 

tardor 

2012 

31/5 % Generals 

2011% 

Diferència Repte Correcci

ó 

Creixement 

net 

Militància 

final 

0602 494 14’61 13’27 1’34 50’98 47’56 40 534 
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Finances de l’Agrupació 

 

Els criteris bàsics per les despeses de l’agrupació es diferent als anys anteriors. 

Cada agrupació disposarà d’un pressupost anual, amb el fi de que cadascuna sigui 

corresponsable en la seva autogestió.   

Tots els ingressos procedents d’activitats impulsades per l’agrupació seran 

comptabilitats cada 6 mesos i passaran a incrementar el pressupost de cada 

agrupació. Cap partida no pot estar sense compatibilitzar. 

Totes les comunicacions que es puguin fer per e-mail no es realitzaran per correu 

ordinari, per tant tots, aquells que tinguin correu electrònic no rebran per correu cap 

paper.  

Aquells que no tinguin e-mail continuaran reben el correu ordinari. 

Estalvi del paper per fotocopies, la documentació es lliurarà via digitalment. Hauríem 

de vetllar pel medi ambient i pels estalvis del partit.   

L’agrupació comptarà amb un pressupost anual per trucades telefòniques, qualsevol 

estalvi fet amb aquesta partida es podrà adreçar a un altre de més interès pel bon 

funcionament de l’agrupació. 

Correus militants simpatitzants Ràtio gastat cartes Total € 

 491 1.106 1.154’60 4.929 2.464,52 

   0’60   

   

Fotocòpies militants Simpatit. Ràtio gastat fotocòpies Total € 

 491 1.106 1.154’60 13.473 269’45 

   0’60   

 

Telèfon militants Simpatit. Ràtio gastat telèfon Total € 

 491 1.106 1.154’60 43.073 2.153’63 

   0’60   

 

Sms militants Simpatitzants Ràtio gastat Sms Total € 

 491 1.106 1.154’60 1.143 108’59 

   0’60   
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Com es palès, l’agrupació haurà d’estalviar en allò superflu o prescindir de tot el que 

no sigui prioritari. 

Desprès de tota aquesta explicació, aquesta agrupació gaudeix d’un bon equilibri 

financer, atès que les grans necessitats ( lloguer local, llum, aigua) estan sufragats per 

la federació, i per tant no son objecte d’aquest informe. 

L’Ateneu Popular Cerdà, també aspira a autofinançar-se a partir del mes de desembre. 

En aquest moment l’agrupació participa en el funcionament de l’Ateneu Popular, però 

podem dir que l’Ateneu està sent molt auster.  

L’Agrupació, participarà en la venta d’uns PINS sobre les retallades, que venuts a 1€ 

cadascun d’ells, l’agrupació guanyarà 0’40 per cadascun, amb això iniciarem el 

finançament de l’agrupació.  
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 

 

INTRODUCCIÓ:  Aquest document vol ser un document de caràcter anual, per ser més fixat en el dia a dia de l’Agrupació. Un programa 

més realista i que al mateix temps es podrà mesurar en el temps. 

Pel que fa al treball en equip, unificant esforços es poden fer projectes més engrescadors, i amb una finalitat conjunta per no deixar el 

treball pel camí. 

Les tasques d’activitats ordinàries, si es fan per projectes, donen una major visualitat i també es més fàcil la seva mesura, amb el que per 

podem millorar el seu contingut en qualsevol moment del trajecte. 

Encara que en aquest document cada secretaria ha fet el seu treball personal, al final els esforços aniran cap a tres projectes prou 

definits:    

Pla de barris, la presencia 2.0 i la del partit en xarxa. 

Aquesta agrupació te la intenció de participar en paradetes als caps de setmana i les visites a les entitats i diferents associacions del 

districte. 

El nostre espai en aquest moment serà el treball de formiga al teixit social per estar lo més propers al ciutadà.   
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS 2012 

 

- Fomentar el debat intern 

- Mantenir vies de comunicació 

- Difondre els nostres pensaments 

- Treballar amb tota l’executiva 

- Coordinar l’executiva 

- Conèixer les línies polítiques marcades pel partit   

- Relacionar-se amb les altres agrupacions 
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SECRETARIA PARTIT-XARXA I COMUNICACIÓ 

 

INTRODUCCIÓ:  

 

Aquesta secretaria té com a objectiu estar present a la xarxa amb les TIC via: facebook, twitter, google docs i qualsevol altre mitjà que 

sigui útil per facilitar que,  qualsevol militant o simpatitzant,  pugui estar al corrent de les nostres activitats.  

 

Els i les militants haurien de poder participar activament de l’agrupació sense que signifiqui desplaçar-se físicament. 

 

Des de la secretaria de comunicació i xarxa 2.0 s’ha de donar visibilitat a les accions de totes les secretaries de l’agrupació.   

 

Els militants hauran de tenir la informació prèvia amb l’antelació necessària de totes les activitats i convocatòries, per mitjà del 

calendari/agenda que, per oportunitat de temps i costos, haurà de ser per correu electrònic i agenda al web. 

 

No descartarem cap oportunitat per tenir informats al nostres militants, simpatitzants i qualsevol altre que per les xarxes socials vulguin 

conèixer qui som i que fem.  

 

Hauríem d’anar avançant cap un partit en xarxa basat en l’idea de posar a l’abast de tots el coneixement i les eines internes del nostre 

partit. 
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SECRETARIA PARTIT-XARXA I COMUNICACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA 

OBJECTIU 

Implantar la presencia en forta acció 

política a la xarxa, d’un grup de militants 

de l’agrupació. 

 

 

 

 

Augmentar la participació dels militants en 

les noves tecnologies. 

 

Participar en les sessions de formació per 

grups i liderar la coordinació del grup. 

Triar i formar un equip de 6 persones. 

 

Posada a punt de les eines tècniques 

per desenvolupar els objectius. 

L’equip estarà format per persones coneixedores 

i proactives a la xarxa. 

 

Revisió de les eines actuals i crear les que no 

tenim. 

 

Convidant-los a treballar i participar 

 

Llançar missatges per obtenir respostes i debat a 

la xarxa 

Formació a les xarxes socials sobre el 

seu funcionament. 

Fer entre 3 i 6  sessions de formació en : 

facebook, twitter, web, .... 

Generar un espai de interrelació i 

comunicació en xarxa  

Farem  un debat comú i participatiu a la xarxa 
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Compartir espais amb altres agrupacions i 

districtes. 

 

Visualitzar les diferents activitats dins de 

l’agrupació com poden ser: xerrades, 

debats, tallers, conferències, ......i també 

les activitats externes, accions al carrer,.. 

 

 

 

Tothom estigui informat en temps i 

contingut. 

Calendari 

Agenda facebook 

Convocatòries per mail 
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SECRETARIA DE NOUS AFILIATS 

 

INTRODUCCIÓ: Com a 1r contacte amb el partit. Que els nous militants se sentint part de l’agrupació, trobin el seu espai i disposin dels 

coneixements necessaris per tal de poder exercir una militància activa. Dos reunions al maig i una al juny. Posteriorment, s’intentarà una 

periodicitat trimestral del curs, en funció del volum de nova militància 

SECRETARIA DE NOUS AFILIATS 

 

OBJECTIUS GENERALS 2012 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 

Que els nous militants se sentint part de 

l’agrupació, trobin el seu espai i disposin 

dels coneixements necessaris per tal de 

poder exercir una militància activa. 

  

Reunions periòdiques i tracta de se un referent per 

a ells. 
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SECRETARIA DE FORMACIÓ 

 

 INTRODUCCIÓ: Detectar les necessitats formatives de la militància i donar-hi resposta. 

 Treballar transversalment amb l’executiva, coordinant/proposant activitats amb les altres secretaries.  

 Potenciar la participació dels afiliats en la vida política de l’agrupació, fent de l’agrupació un espai de debat  

 Treballar en coordinació/col·laboració amb la Federació, sent partícips dels objectius i dels plans d’acció anuals que estableixi. Acollir els nous 

afiliats/ades en coordinació amb la Sec. d’Organització de L’Eixample 

 Treballar en coordinació i col·laboració amb les altres agrupacions, compartint recursos i actuacions. 

 

SECRETARIA DE FORMACIÓ 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 2012 

 
OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 
ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA 
OBJECTIU 

 

 Detectar les necessitats formatives 

de la militància i donar-hi resposta. 

 Treballar transversalment amb 

l’executiva, coordinant/proposant 

activitats amb les altres secretaries.  

 

 

 Potenciar la participació dels afiliats en la 

vida política de l’agrupació, fent de 

l’agrupació un espai de debat  

 Treballar en coordinació amb la Federació, 

sent partícips dels objectius i dels plans 

d’acció anuals que estableixi. Acollir els nous 

afiliats en coordinació amb la Sec. 

d’Organització de L’Eixample. 

 
Reunions periòdiques de formació, intentar fer-ho 
cada trimestre dependent de les inquietuds dels 
afiliats, de moment hem fet dos en maig i una en 
juny 
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SECRETARIA DE DINAMITZACIÓ 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

Formar part d'un col · lectiu on tots els seus membres tenen un ideal comú, com passa en el nostre PSC, és una cosa que ens enriqueix 

individualment. En aquest punt estem tots d'acord però, és tant o més important, la relació que s'estableix entre nosaltres, els i les militants y 

simpatitzants 

Hi ha diferents vies de participació dins de l’Agrupació de nivell polític: assemblees, conferències, debats etc. etc. en el qual estan implicades les 

diferents Secretaries d'aquesta Agrupació però, pel que fa a la Secretaria de Dinamització, mantenir i establir noves vies de comunicació entre els i les 

militants y simpatitzants és L’OBJECTIU PRIORITARI 

Per a això i, aprofitant que no estem en èpoques electorals, l'organització de diferents actes dins i fora de l'Agrupació serà el camí per aconseguir 

aquest fi. 
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SECRETARIA DE DINAMITZACIÓ 

 

OBJECTIUS GENERALS 2012 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 

Mantenir i establir noves vies de comunicació 

entre els i les militants i simpatitzants 

Afavorir una participació dels i les militants i  

simpatitzants, amb el dia a dia local de 

l'Agrupació 

 

  

1º Organitzar els tradicionals dinars / sopars (calçotades, 

sopars d'estiu / hivern)  

2º Organitzar actes de caràcter lúdic / polític, de llarga 

durada (1 dia).  

3º Organitzar actes de caràcter lúdic / polític, de curta 

durada. (Interior d’illes, llocs públics, exposicions, etc, 

etc) 
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SECRETARIA D’ESTUDIS I PROGRAMES 

 

INTRODUCCIÓ:Aquesta secretaria, te com a objectiu fonamental la coordinació i el contacte entre el militant de base i les sectorials de la federació. 

Les sectorials tindran com a objectiu l’aprofundiment en el coneixement específic sobre temes, de manera que responsables polítics i militants es 

puguin trobar periòdicament, així com professionals i experts, i es pugui debatre sobre temes concrets amb més detall que en un espai més 

generalista. 

SECRETARIA D’ESTUDIS I PROGRAMES 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA 

OBJECTIU 

L’activació de militants que en el passat havien estat 

actius, però que han deixat de ser-ho, i que potser a 

través de les sectorials poden veure’s altre cop seduïts 

per l’activitat política. 

Foment del debat, l'esperit crític  i la 

presa de posició sobre temes clau al 

partit. 

Organització de jornades de debat. 

Dinamització de la militància Tertúlies sobre temes d'activitat. 

Les accions d’aquesta secretaria, així doncs, anirien 

encaminades a fer realitat aquestes propostes, així com 

col·laborar al màxim possible amb les secretaries 

corresponents de la federació i altres secretaries de 

l’agrupació, com per exemple la de nova militància, la de 

moviments socials o la d’acció política, així com la resta 

de secretaries sectorials. 

Captació de nova militància i futur 

votants. 

Elaboració  de conclusions i recull d'idees que 

puguin ajudar a la futura elaboració d'un 

programa il·lusionant per la ciutadania. 
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SECRETARIA DE MOVIMENTS VEÏNALS 

INTRODUCCIÓ:  

Aquesta secretaria pretén identificar potenciar i posar en valor la participació dels militants/es, simpatitzants/tes i ciutadans/nes en moviments socials 

tradicionals i/o nous a Barcelona i concretament en el Districte de l’Eixample per tal de cooperar, fomentar i participar en tots aquells que poguin 

aportar, en ambdues direccions, graus d’afinitat als valors i objectius del PSC 
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SECRETARIA DE MOVIMENTS  VEÏNALS 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

Trencar l’aïllament dels socialistes en la 

societat, reforçant la complicitat,  cooperant i 

fomentant una major participació en els 

moviments i entitats socials 

Potenciar i participar en els moviments 

socials. 

 

- Coordinar-se amb els responsables de 

moviments i entitats socials 

- Participar en les reunions de totes les 

organitzacions veïnals i socials 

Coordinar accions i missatges - Coordinar-se amb els responsables de 

moviments i entitats socials 

- Participar en les reunions de totes les 

organitzacions veïnals i socials 

Fomentar una major participació i establir 

canals d’interlocució i cooperació amb / 

dels moviments socials 

- Participar en les reunions de totes les 

organitzacions veïnals i socials 

Identificar líders d’opinió 

 

- Participar en les reunions de totes les 

organitzacions veïnals i socials 
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SECRETARIA DE MOVIMENTS SOCIALS 

 

INTRODUCCIÓ: Uno de los objetivos del Socialismo marcado por los últimos Congresos es recuperar la confianza y el dialogo con la sociedad civil. 

Esta recuperación se debe hacer de tú a tú, es decir pensando en el dialogo como fuerza de entendimiento entre esa sociedad civil y el partido. 

Desde la Agrupación debemos pensar en ser un eje vital en ese acercamiento, ya que desde el territorio es donde podemos contactar con todas esas 

asociaciones que viven en el día a día con contacto con miles de ciudadanos desarrollando desde diferentes ámbitos el tejido asociativo de nuestros 

barrios. 
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SECRETARIA DE MOVIMENTS SOCIALS 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

1º Conocer las diferentes entidades que trabajan en 

nuestro distrito, definir su ámbito de actuación y sus 

interlocutores. 

2º Conocer que militantes o simpatizantes están 

trabajando o tienen relación con las asociaciones de 

nuestros barrios. 

3º Definir un discurso basado en aquello que 

pensamos, que sea la base para establecer el diálogo 

con las diferentes asociaciones. 

4º Buscar canales de intercambio y puntos de afinidad 

con la finalidad de que sea posible el dialogo.  

Realizar Censo de Entidades y 

Asociaciones 

 

Buscar nuestra participación en el 

tejido social 

 

Buscar por nuestra parte quien es 

la persona que debe establecer ese 

canal de dialogo, que dependerá 

del ámbito de la asociación y el 

momento en que se establezca. 

 

Realizar un archivo con búsqueda de diferentes 

fuentes que posibilite conocer la trama asociativa del 

distrito. 

 

 

Encuesta entre los simpatizantes y militantes de su 

participación y grado en el tejido social.  
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SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

L’Eixample ha estat i ha de seguir sent una Agrupació amb un fort component municipal en els seus debats. Gran part de l’activitat de tota l’Agrupació 

va encaminada al treball polític amb els veïns i veïnes més propers, amb els territori.  

Ara més que mai, els ciutadans i ciutadanes reclamen solucions concretes, demanen respostes i propostes de futur, i les demanen als representants 

que tenen més propers. No és d’estranyar, doncs, que els Ajuntaments tinguin un paper clau a l’hora de donar respostes a la crisi. En clau de país, a 

més, la ciutat de Barcelona i el seu Ajuntament han de tenir un paper protagonista. 

Els socialistes de Barcelona volem ser protagonistes, volem ser un paper actiu en la sortida de la crisi. Tenim propostes. Coneixem el territori perquè 

en som part,  

La Secretaria de Política Municipal, doncs, pretén aglutinar esforços i sumar iniciatives de cara a l’activitat municipal del PSC al Districte de l’Eixample 

i a l’Ajuntament de Barcelona. 

Pretén ser l’espai de transmissió de informació entre els veïns i veïnes de l’Eixample, els i les militants de l’Agrupació i els Consellers i Conselleres de 

Districte, i també de tots ells amb la Federació de Barcelona i els seus Regidors. Aquesta informació no té direcció única, ja que la demanda o 

l’aportació de informació pot i ha de venir des de qualsevol d’ells. 

Cal treballar amb un objectiu clar i concret, que no és altre que la victòria del PSC a les eleccions municipals del 2015, però això no ens ha de treure 

d’altres objectius més concrets durant tot aquest temps que han de fer possible aquest triomf. Cal treballar pensant en el 2015, però per fer-ho cal 

treballar abans en el 2012, en el 2013 i en el 2014 amb objectius concrets a cada any. Altra cosa seria fer volar coloms. 
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SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL 

 

OBJECTIUS GENERALS 2012 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 

 Establir el Pla de Treball al Districte amb els 

Consellers Municipals pels propers 4 anys. 

 

 Garantir la presència del PSC de l’Eixample 

a la vida municipal del Districte 

 

 Continuar la tasca de la CEA anterior de 

dinamització de la política municipal de 

l’Agrupació 

 

 Plantejar les bases d’un nou relat municipal 

a l’Eixample i a Barcelona. 

 

 Consolidació de la Comissió de 

Política Municipal de l’Agrupació com 

l’espai de treball 

 

 Obrir la Comissió de Política 

Municipal a més militants i nou 

simpatitzants 

 

 Participar, contribuir, en les decisions 

estratègiques a la activitat municipal 

de la ciutat. 

 

 

 Convocatòria de la Comissió Muncipal cada mes. 

 Participació del PSC en les activitats de les entitats 

del Districte (Festes Majors, Mostres d’entitats, etc) 

 Desenvolupament del Pla de Barris a l’Eixample 

des d’aquesta Secretaria 

 Participació i transmissió de informació de baix a 

dalt i de dalt a baix a la Comissió de Pol. Municipal 

de ciutat 

 Participació en l’organització de la Convenció 

Municipal i Convenció de Barris de Barcelona 

prevista a la tardor de 2012 
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SECRETARIA DE POLITICA DE MUJERES 

 
INTRODUCCIÓ: 

 

Esta secretaria pretende transformarse conjuntamente con las demás secretarias de la agrupación en un instrumento de la política socialista en el 

ámbito específico y sectorial de la mujer. 

Será un espacio para el debate y la participación, tanto para la militancia como para la ciudadanía que configuran el Districte del Eixample. 

Por lo que intentaremos que esta secretaria integre a diferentes colectivos y asociaciones fuera de nuestro partido, salir a la calle para escuchar y que 

nos escuchen. 

Creemos también en la importancia de la incorporación de los hombres al debate, y fomentaremos su participación activa. Hombres que crean que 

somos diferentes pero que tenemos los mismos derechos y obligaciones. 

Juntos con ellos podremos erradicar la violencia de género como la explotación sexual de mujeres y menores de edad. 

Las actuales medidas, tanto a nivel de Catalunya como del gobierno estatal tienden a centrarse en el recorte de todos los logros obtenidos por el 

último gobierno socialista en política de mujeres, logros con los que habíamos conseguido que socialismo sea sinónimo de igualdad. 

Tenemos que trabajar para que esta sociedad, no se mantenga indiferente, que se movilice, que sea capaz de valorar todos los avances que la mujer 

ha alcanzado en sus reivindicaciones y luchar con todos los medios para que estas no se diluyan entre otros temas presuntamente más importantes 

actualmente. 

No debemos olvidar que la crisis ha afectado especialmente a las mujeres, en un porcentaje superior a los hombres con las nuevas leyes laborales ya 

se habla de la feminización de la pobreza. 
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SECRETARIA DE GENT GRAN 

 

OBJECTIUS GENERALS 2012 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

 

ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

Mantenir contacte permanent amb afiliats i 

simpatitzants de l’agrupació. 

Fer-los participants actius de la vida política del 

partit. 

Obrir i animar a la participació de la gent gran del 

barri en les trobades i actes específics per a la Gent 

Gran organitzats des l’agrupació 

  

Fer del partit i de l’agrupació unes 

entitats integrades  i integradores en i 

per al barri. 

Organitzar Tallers de Informàtica per a Gent Gran. 

Organitzar Passejades per a conèixer la ciutat. 

Organitzar Activitats Esportives, Tai-Xí a l’aire lliure... 

Fer Tallers de Manualitats, buscant voluntariat. 

Fugir d’elitismes i fer que la gent ens 

vegi com a un partit que coneix a fons 

els problemes quotidians de la gent 

perquè també son els nostres. 

Organitzar trobades de Treball obertes als veïns del 

barri que ens portin propostes i queixes sobre temes 

concrets de L’Eixample amb l’oferta de fer-les arribar 

al Districte.  
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Organitzar xerrades amb ponents especialitzats en i 

sobre diversos temes relacionats amb la Gent 

Gran. 

Organitzar trobades intergeneracionals amb les 

nostres Joventuts. 

Mantenir un cens de la nostra Gent Gran 

permanentment actualitzat. 

Promoure la participació integrada i activa de la 

gent gran en la vida política de l’agrupació. 

Organitzar activitats útils i que interessin i on la gent 

gran esdevingui protagonista. 

Informar a la militància i simpatitzants sobre la  

Sectorial de la Gent Gran Activa i promoure’n la 

adscripció. 

Integrar-nos amb el teixit associatiu del Barri 

  

No caure en extremismes. Nosaltres som 

un partit en qui la gent ha fet confiança 

per a governar, i aspirem a recuperar 

aquesta confiança. 

 

Retornar la il·lusió en el projecte 

socialista de millora de la societat, i 

recuperar la confiança de les bases del 

partit és el principal objectiu a perseguir. 

 

Establir contactes permanents amb les 

secretaries de Gent Gran d’altres 

agrupacions per a intercanvi d’accions, 

idees, etc... 

En el tema de la Gent Gran hi ha molt camí a 

recórrer. El tema de la Mobilitat, les pensions i la 

seva sostenibilitat, Sanitat i Geriatria, Residències, el 

tema Radars, la pobresa que afecta majoritàriament 

persones grans, especialment dones, la solitud.... 

Hem d’aconseguir una participació activa de les 

persones grans en els temes que els afecten.  

Hem de fer-los conscients de que la seva 

participació, la seva lluita, el seu apoderament  

poden canviar les coses per a millor. 

Per aixó organitzarem reunions periòdiques, 

establirem relacions amb les associacions de Gent 

Gran existents al barri i promourem la incorporació 

en aquestes de la nostra militància. 
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SECRETARIA DE COMERÇ I ECONOMIA 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 Definir les línies polítiques de la matèria al 

districte, coordinadament amb el regidor. 

 Crear una línia de treball i relació amb el 

sector 

 Explicar els sectors  les línies polítiques de la 

matèria al districte, coordinadament amb el 

regidor 

 Establir una interlocució directe amb 

l’espectre més gran de comerciants, 

associats i no associats. 

 Cercar vies de contacte amb els 

professionals, petits empresaris, etc… de 

l’Eixample, que no pertanyin a entitats o 

associacions. 

 Establir un marc de relació amb les entitats 

econòmiques i comercials a l’Eixample 

 Crear un grup de treball potent i un 

argumentari per a les properes eleccions 

 Recuperar tota la informació disponible sobre aquestes 

matèries a l’Agrupació 

 Visitar el màxim de comerciants fins a desembre 2014. 

 Identificar líders d’opinió, gent propera a nosaltres, 

simpatitzants….a tothom que puguem sumar al projecte 

(associats i no associats). 

 Visitar a associacions, entitats, etc….vinculada al sector 

 Reunions periòdiques amb aquestes entitats. Valorar la 

participació en aquestes del regidor 

 Reunions periòdiques amb el màxim d’interlocutors 

(valorarem l’espai, sobretot inicialment, per a que es 

puguin sentir còmodes) 

 Reunions periòdiques amb el regidor de districte, amb 

els més receptius d’aquests interlocutors i anar 

incrementant aquest grup.  

 Posar a l’abast d’altres secretaries/federació dades que 

puguin ser del seu interès 
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Indicadors 

- Base de dades controlada de tots o el màxim de 

comerciants de l’Eixample. 

- Base de dades endreçada per perfils econòmics: 

autònoms, petites empreses, professionals lliberals, 

etc…. , del màxim de professionals al Districte. 

- Llistat dels propers i la interlocució amb aquests. 

- Establir agenda de reunions. 

- Cercar indicadors del sector econòmic: atur, economia 

social, etc… i del sector comercial: econòmiques, 

estratègiques, etc…. 



 
PLA DE TREBALL   
   

39 
C/Bruc, 61     93.317.92.22 
08009 Barcelona     eixample@socialistes.cat 

SECRETARIA D’EDUCACIÓ 

 

INTRODUCCIÓ: 

 

En el temps de les retallades que determinades ideologies aprofiten per canviar models i sistemes, l’educació és una de les protagonistes.  

Mai havíem sofert un atemptat tan gran i covard al futur de les nostres criatures i a la igualtat real d’oportunitats com a dret essencial que han de tenir les 

persones pel seu futur.  

Les retallades en educació condicionaran el nostre programa en el sentit que caldrà denunciar la situació per donar a conèixer l’abast de la realitat de la 

retallada, i també per explicar i fer pedagogia d’altres maneres d’entendre l’educació i en compromís amb els serveis públics i a l’abast de tothom. 

L’educació és la inversió més important pel nostre futur. 

L’Eixample arrossega un dèficit important de places públiques. No està previst ampliar aquesta oferta per la via de les construccions previstes en 

l’anterior mandat de Govern (només hi ha un insegur compromís d’un IES a Germanetes). 

 A mes a més el Departament d’Ensenyament és el líder peninsular en rebaixar el pressupost dedicat a l’ensenyament. 

La Llei Catalana d’Educació (LEC), sembla que ha passat a la historia. Ni s’apliquen els seus dictàmens, ni la filosofia que la determina, ni les accions 

que s’havien d’acabar de desplegar o desenvolupar.  

Podem dir que amb l’excusa de la crisi, s’està portant a terme una manera d’entendre l’educació per part de CIU que res té a veure amb la defensa del 

que ha de ser un servei públic i evidentment, de les polítiques que diferencien la dreta de l’esquerra. 
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SECRETARIA D’EDUCACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 

 Conèixer i difondre la situació del 

districte en matèria educativa 

 

 

Relacionar-se amb diferents moviments educatius 

del  districte (directors, mestres, associacions, 

plataformes, Ampes, sindicats...) 

 

 

Assistència regular al consell Escolar del districte i 

a les seves comissions 

 

Mantenir contacte regular amb diferents directors 

d’escoles i representants de les Ampes 

 

Trobades regulars amb les persones que estan en 

l’àmbit de l’educació dins l’Agrupació 

 

Incloure a la web o al butlletí informació sobre 

temes educatius 

 

 

 Fomentar el debat i la reflexió sobre les 

propostes educatives a partir de 

planificar sessions i reunions 

temàtiques 

 

Organització de debats sobre els diferents temes 

educatius d’actualitat pel que fa a la seva 

problemàtica (Escoles Bressol... la reivindicació 

de la sisena, la nova zonificació escolar...) 

 

Organitzar dues sessions monogràfiques/debat 

sobre diferents temes educatius i d’actualitat (un a 

l’inici del proper curs i l’altre abans d’acabar l’any  
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 Mantenir una via de comunicació 

periòdica i intensiva en tots els àmbits 

que des del partit tractin, fomentin o 

representin les línies d’acció educativa i 

tot el que fa referència als temes 

educatius 

 

Treballar de forma coordinada amb els càrrecs 

electes presents al Parlament  (Dani Font) i a 

l’Ajuntament(Carmen Andrés) per conèixer de 

primera mà les accions que es deriven de les 

propostes educatives del partit i les directrius de 

la nostra oposició a les actuals polítiques 

educatives 

 

 

Assistència continuada a la sectorial d’educació del 

partit, a la de la Federació de Barcelona i a les 

reunions dels consellers d’educació dels districtes  

(GMS) 

 

Mantenir contactes de forma regular amb els 

representants del partit que coordinen els temes 

educatius 

 

 

 Aconseguir tenir veu i visibilitat en la 

comunitat educativa de la ciutat  

 

Relacionar-se amb diferents moviments educatius  

de ciutat   

 

Assistència a les reunions de la Plataforma 03 i a 

les de diferents associacions (directors, mestres, 

associacions, plataformes, Ampes, sindicats... 
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SECRETARIA D’ACCIÓ SECTORIAL 

 

INTRODUCCIÓ: 

Des de la Secretaria d’Acció Sectorials entenem que la aquesta secretaria té multitud d’enfocaments a l’hora de treballar, així que per fer més efectiva la 

nostra feina focalitzarem principalment el nostre treball en dues àrees: en la mobilització; i en la immigració i la integració dels nouvinguts. 

Aquesta Secretaria té com a  característica fonamental la transversalitat,  per la qual cosa ha de treballar de manera interrelacionada amb la Secretaria 

de Política sòcio-laboral, la d’Educació, la de Formació , la de Polítiques de les Dones, de Gent gran, de Comunicació, de Política Municipal, amb la de 

Moviments socials, amb la JSC ,etc.  

I en l’àmbit de la Federació de Barcelona del PSC amb les sectorials que tenen punts de connexió amb tots els anteriorment exposats, així com ens les 

sectorials següents de les existents en l’àmbit nacional del PSC: 

Sectorial de Relacions Ciutadanes. 

Sectorial Europa XXI dins del grup de treball sobre Amèrica Llatina. 

Sectorial de Justícia i Immigració. 

Sectorial de Solidaritat i Cooperació. 

Política de Dones. 

Xarxa Llatina, que agrupa als ciutadans d’origen llatinoamericà al PSC 

Fedelatina.  

Xàbaca Àrab Socialista, que agrupa els ciutadans d’origen àrab al PSC 

Col·lectiu Baobab, que agrupa els ciutadans d’origen subsaharià al PSC 

Col·lectius de ciutadans d’origen asiàtic que s’estan començant a estructurar al PSC. 
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SECRETARIA D’ACCIÓ SECTORIAL 

OBJECTIUS GENERALS 2012 OBJECTIUS ESPECÍFICS  ACCIONS PER ACONSEGUIR CADA OBJECTIU 

 

En matèria de mobilització: 

En aquesta àrea buscarem resoldre 

l’actual massificació de transport 

particular i reduir l’excés de 

contaminació ambiental al districte 

de l’Eixample proposant alternatives. 

 

 

- Fomentar el debat dins de l’agrupació i 

fora en la recerca d’alternatives per 

desplaçar-se per Barcelona. 

 

- Comunicar i informar a la ciutadania del 

nostra posicionament en matèria de 

mobilitat. 

 

- Participar activament en totes aquelles 

accions i sectorials que el partit pugui tirar 

endavant en matèria de mobilització, ja 

sigui a nivell de federació o nacional. 

 

- Que les estacions de Bicing romanguin 

obertes pel seu ús les 24 hores del dia ja 

que veiem en la bicicleta un mitjà de 

transport excel·lent per desplaçar-se per 

la nostra ciutat a més de no ser 

contaminant. 

- Organitzar xerrades, tallers, debats i ponències tan 

dins de l’agrupació com a centre cívics o altres espais 

públics en matèria de mobilitat. 

 

- Participar d’aquelles manifestacions i reivindicacions 

que creiem legítimes i justes. 

 

- Reclamarem la millora, o en contrapartida, acceptem 

el manteniment de l’actual transport públic negant-nos 

frontalment a l’eliminació de línees d’autobús o a la 

reducció d’hores d’obertura del metro, ja que 

considerem el transport públic una manera de 

moure’ns per Barcelona, segura, neta i ecològica. 

 

- Participar de l’elaboració de les polítiques del Partit en 

la matèria mitjançant la col·laboració amb les 

Secretaries homòlogues a nivell tant Nacional com de 

Federació. 
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- Millorar la circulació amb bicicleta per 

l’Eixample i la millora dels carril-bici 

- Promoure la participació dels militants en totes 

aquestes accions. 

 

- Enfortir les nostres relacions amb associacions i 

col·lectius amb els que puguem tenir una mateixa 

finalitat. 

En matèria de política 

d’immigració i integració de 

nouvinguts 

El nostre partit es un partit amb 

esperit integrador, que té unes idees 

que fan seves persones de tot el 

mon. Creiem que si ens mostrem 

propers, escoltem i donem solucions 

als diferents problemes que puguin 

tenir els diversos col·lectius 

d’immigrants, la seva integració en el 

teixit associatiu de la ciutat serà més 

fàcil i agradable.  A més, esperem 

generar confiança i sinergies 

positives amb els nous ciutadans 

eixamplins enfocades al futur. 

Aquesta integració esperem fer-la a través dels 

diferents col·lectius o casals ètnics de l’Eixample 

o la ciutat, ja que creiem que el contacte constant 

amb ells pot ser el punt de partida per apropar la 

vida política als nouvinguts. 

 

- Fomentar el debat dins de l’agrupació en 

matèria d’immigració i integració. 

 

- Comunicar i informar a la ciutadania de 

les nostres posicions en matèria 

d’immigració. 

 

- Participar d’aquelles mobilitzacions, 

accions i reivindicacions que s’adeqüin 

als nostres plantejaments 

- Organitzar xerrades, tallers, debats i ponències tan 

dins de l’agrupació com a centre cívics, locals dels 

diversos col·lectius o altres espais públics en matèria 

d’immigració. 

 

- Participar d’aquelles mobilitzacions que creiem 

legítimes i justes. 

 

- Participar de l’elaboració de les polítiques del Partit en 

la matèria mitjançant la col·laboració amb les 

Secretaries homòlogues a nivell tant nacional com de 

Federació. 

 

- Promoure la participació dels militants en totes 

aquestes accions. 
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- Participar activament en totes aquelles 

accions que el partit pugui tirar endavant 

en matèria d’immigració i integració dels 

nouvinguts, ja sigui a nivell de federació o 

nacional. 

 

- Fomentar un contacte constant amb els diferents 

col·lectius o casals ètnics de l’Eixample o la ciutat. 

 

 

 

 


