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Què ens ha passat?  
 
El PSC es troba en una situació d’extrema feblesa. Les raons del declivi en suport social i 
electoral són diverses, i el seu inici es remunta força més enllà de l’inici de l’actual cicle 
polític d’auge de l’independentisme a Catalunya, o del cicle polític superposat que es pot 
considerar iniciat amb l'eclosió del moviment 15M. Els problemes són més accentuats al 
conjunt de les grans ciutats del país. 
 
En el següent quadre, es pot observar l'evolució electoral del PSC a la ciutat de 
Barcelona, pel que fa a les eleccions municipals: 

 
En el següent gràfic, es pot observar l'evolució del vot al PSC a les eleccions municipals, 
aquest cop al conjunt de Catalunya, i en percentatge de votants: 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓ DEL % DE VOT AL PSC (1979-2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Eleccions municipals Barcelona

Vots absoluts al PSC



3 

Es pot observar com el declivi en el suport del PSC a les eleccions municipals, dibuixant 
l'actual vector de tendència, es produeix a partir de les de 1999, tot i que en el cas de 
Barcelona ciutat 1999 ja suposa un retrocés respecte als resultats de 1995. 
 
Al següent gràfic, que presenta els resultats obtinguts pels diferents partits polítics i 
coalicions a Catalunya, a totes les eleccions celebrades des de 1977 (municipals, 
autonòmiques, generals i europees), es pot observar fàcilment l’evolució del suport 
electorals a les candidatures del PSC. 
 

 
 
Si fem excepció de les puntes de mobilització de les eleccions generals de 2004, 2008 i, 
en menor mesura 2011, que es podien caracteritzar per una forta polarització amb el PP i 
probablement van permetre al PSC recollir molt vot instrumental per allunyar o mantenir 
allunyat al PP del poder, es pot observar com des de 1999 els suports electorals al PSC 
dibuixen una línia descendent de traçat molt similar a la que es produeix quan s'analitza el 
suport al PSC a les eleccions locals de Barcelona. 
 
En termes generals, el PSC no ha sabut trobar una massa de votants de relleu per a 
l’electorat notablement fidel que havia acompanyat el Partit des de l’any 1982, un electorat 
que va minvant la seva activitat social, la seva influència, i finalment la seva presència 
mateixa al cos electoral. El PSC ha anat perdent progressivament el suport dels sectors 
més dinàmics de la societat catalana, de les classes mitjanes urbanes, i els suports als 
territoris més allunyats de l’àrea metropolitana, però també és feble a Barcelona.  
 
Els suports actuals del PSC tenen una distribució per edat molt desequilibrada. 
Aproximadament un 75% dels votants del PSC tenen més de 50 anys, i aproximadament 
un 50% tenen més de 65 anys. La composició dels suports actuals del PSC, pel que fa a 
edat, extracció social o llengua materna, no és suficient per assolir majories a Barcelona o 
a Catalunya, ni tampoc per assolir la posició d’alternativa de govern.  
 
Barcelona en Comú, a més d'aglutinar la majoria del vot provinent de l'espai d'ICV-EUiA, 
ha sabut obtenir el suport de bona part dels electors que tradicionalment havien fet costat 
al PSC a les eleccions municipals, com es pot observar fent l'anàlisi dels resultats 
electorals secció per secció. Ha mobilitzat també sectors de l'abstencionisme, i com a 
dada que acredita, retroactivament, el caràcter simptomàtic del vot nul i en blanc, ha 
obtingut el suport de molts dels que feien aquesta opció. El vot blanc i nul va sumar 
37.598 paperetes a les municipals de 2011 a Barcelona, mentre que el passat 24 de maig 
va sumar tan sols 9.571 paperetes. 
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Però, essent com és la pèrdua de suport en favor de Barcelona en Comú la principal fuita 
del PSC a la ciutat de Barcelona, cal tenir present que també s'han produït aquests 
transvasaments de suports en altres direccions.   
 
Els resultats electoral detallat, secció electoral per secció electoral, barri per barri i 
Districte per Districte, es poden trobar en l'informe sobre les eleccions locals de 2015 
elaborat pel Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona, ja disponible online. 
Una anàlisi acurada d'aquestes dades, i de l'evolució dels darrers anys, és una de les 
tasques que ja s'estan abordant. 
 
 
 
Per què ens ha passat el que el que ens ha passat? 
 
El que passa al PSC de Barcelona no està desconnectat del que passa a la resta de 
Catalunya, d'Espanya o d'Europa. En tot cas, algunes de les corrents de fons i canvis 
culturals que les transformacions de l'estructura econòmica i social de les darreres 
dècades han provocat es manifesten a Barcelona i a les grans ciutats abans i de manera 
més intensa que en d'altres àmbits, i les contradiccions i problemes estructurals o 
sistèmics hi afloren de manera més aguda.  
 
El PSC ha perdut presència en gairebé tots els àmbits socials. En l’àmbit acadèmic a 
l’activisme social, passant pel món del treball (sindicat o no), l’esportiu, el cultural, etc., 
costa trobar referents i prescriptors d’opinió propers a la nostra opció política i, quan n’hi 
ha, en la majoria de casos es tracta del que roman d’una fornada que l’acompanya des de 
la fundació del Partit. El PSC s’ha anat aïllant i convertint-se en una organització cada cop 
més endogàmica. Òbviament, els espais buits no existeixen en política, i aquests han 
estat ocupats, en molts casos substituint la presència o influència del PSC sense pràctica 
oposició. 
 
No hi ha dubte que el propòsit del PSC era, i ha de seguir sent, l’accés al govern (i al 
poder, certament limitat, que comporta), a fi de transformar la societat. Però la combinació 
de l’acumulació de tasques de govern i la progressiva retirada dels àmbits abans 
assenyalats ha convertit el PSC en un partit fortament institucionalitzat. 
 
Per dir-ho en termes weberians, se'ns ha trencat l'equilibri entre l'ètica de la convicció i 
l'ètica de la responsabilitat, de tal manera que ha pesat excessivament la segona, mentre 
vivim la puixança d'opcions fonamentades bàsicament en l'ètica de la convicció. 

 
L’ambició transformadora s’ha anat esmorteint amb el pas dels anys i dels governs, 
malgrat els relleus generacionals, i hem anat passant progressivament a una gestió 
benintencionada de la realitat existent, sense qüestionar-la en allò fonamental. Quan han 
vingut mal dades, amb la conjunció de les diverses crisis econòmica, social, política i 
institucional, la nostra identificació amb les institucions sorgides dels consensos del 78, i 
amb els assoliments i mancances del període democràtic, conjuntament amb el nostre 
allunyament del pols ciutadà, ha estat netament negatiu per al PSC.  
 
Sens dubte les estructures del Partit no s'han adaptat a la nova realitat social i econòmica 
al ritme adient ni amb la intensitat que caldria, i el seu paper com a instrument per 
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canalitzar i vehicular les lluites i aspiracions de la majoria social del país ha anat minvant, 
especialment perquè una majoria de les persones nascudes en democràcia, fins i tot en 
els sectors socials d'entre els quals havia obtingut tradicionalment suport, no el tenen com 
a referent. 
 
Era i és la nostra responsabilitat estar atents a aquestes corrents de fons, saber adaptar-
nos-hi per seguir essent útils com a instrument de lluita al servei de la transformació social 
en clau socialista. 
 
Diagnosticar bé les causes del que ens ha passat, que són moltes i tenen a veure amb 
factors tan interns com externs a la pròpia actuació del Partit a Barcelona o dels governs 
municipals progressistes a la ciutat, és el primer pas cap a un rellançament del projecte.  
 
Extreure'n les conclusions adequades, el segon. No és pretensió d'aquest document 
fer-ho, sinó impulsar totes dues tasques, alhora que proposar algunes mesures de xoc en 
el camp de la reorganització de la Federació de Barcelona i de la seva acció política. 
 
 
 
Què hem de fer? 
 
 
En política la qüestió del lideratge sempre ha estat transcendent, i les formes de 
comunicació actuals potser han accentuat la dependència dels projectes polítics respecte 
a l'element del lideratge. Però afirmem que el problema del PSC, i del PSC a Barcelona, 
va força més enllà de la necessitat de construir i projectar lideratges sòlids, solvents i 
reconeguts, tot i ser aquest un factor imprescindible per a l'èxit polític i electoral.  
 
Cal, sobretot, un canvi en la proposta (no en els valors), i la disposició a una manera de 
fer política més arrelada a les lluites socials, i més present als àmbits socials que tenen 
capacitat per prescriure opinió.  
 
Els canvis organitzatius, que se'n proposen i en calen, no poden ser el centre del debat. 
La forma organitzativa és instrumental, l’important és la nitidesa i atractiu de la proposta 
política, la capacitat del projecte polític per estructurar i vehicular els anhels i demandes 
dels sectors que volem representar, així com la capacitat per crear el sentit comú del 
nostre temps, les noves centralitats. També la solidesa de la implantació territorial i social, 
i la capacitat federadora dels lideratges. 
 
Si volem tornar a representar allò que havíem representat, cal que ens oblidem de tornar 
a ser i fer allò que érem i fèiem. Haurem de ser i fer quelcom nou, assajar noves formes 
organitzatives i noves estratègies. Haurem d’augmentar la combativitat dels nostres 
discursos i l’ambició transformadora de les nostres propostes, no per l’aparició d’opcions 
que plantegen ruptures en abstracte, sinó perquè sense qüestionar els marcs existents en 
aspectes fonamentals, resulta inviable una pràctica política per a la cohesió social, la 
igualtat i l’emancipació, que són els objectius del nostre projecte polític. 

 
El socialisme català sempre ha estat a l’avantguarda dels canvis socials i les grans 
transformacions en clau de progrés del nostre país,  i hi hem de seguir essent. No deixant-
nos endur per la corrent, sinó proposant la direcció i sentit del canvi. 
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En aquest document es proposen canvis en diversos aspectes, que pel seu abast 
territorial i pel fet d'haver-se d'implementar sense alterar ni els Estatuts del Partit, ni els 
reglaments de la Federació de Barcelona, necessitarien ser complementats o aprofundits 
com a fruit de la reflexió col·lectiva en el marc dels debats congressuals del PSC. 
 
La proposta que es fa té els següents objectius: 
 
A.- Analitzar acuradament l'evolució social i electoral que ens ha dut fins on som, 
identificació de les principals tendències en el canvi social, econòmic i polític a la ciutat.  
 
B.- Adaptar ràpidament la dimensió de l'organització a la seva nova realitat, per garantir-
ne la capacitat d'acció política, mitjançant un pla de reestructuració que estabilitzi 
financerament la situació de la Federació de Barcelona del PSC ja en l'exercici 2016. 
 
C.- Implementar canvis organitzatius i d'orientació de l'acció política necessaris per 
generar noves dinàmiques en el si de l'organització i en la seva relació amb el conjunt de 
la ciutadania i la resta d'actors socials, que ens permetin ser més representatius. 
 
D.- Preparar les conteses electorals autonòmica i general que es preveuen al darrer 
trimestre de 2015, en les millors condicions possibles. 
 
E.- Iniciar el treball per les municipals de 2019, reformulant un projecte polític a la ciutat 
que, a més d'alternativa a la dreta, pugui ser alternativa a l'esquerra que ha esdevingut 
majoritària a Barcelona l'any 2015. 
 
F.- Elevar les conclusions i l'experiència dels punts A, B i C als Congressos del Partit 
que s'hagin de celebrar amb posterioritat a les conteses electorals de darrer trimestre de 
2015. 
 
Per tal d'assolir aquests objectius, es proposa adoptar les següents mesures: 
 
1.- Constitució immediata d'un grup d'anàlisi i prospectiva, que fornirà al debat intern 
d'un document que no es limiti a l'anàlisi electoral, sinó dels canvis socials, econòmics i 
culturals de la ciutat, així com dels elements en el discurs, les polítiques i l'organització del 
Partit i dels altres actors socials i polítics que ens han conduit a la situació actual. Aquest 
grup ha de presentar les seves conclusions a principis d'octubre de 2015. (Objectiu A) 
 
2.- Aplicació del Pla de reestructuració 2015-2016, que ha estat aprovat per la Comissió 
Executiva de Federació en exercici de les seves funcions (Objectiu B).  
 
3.- Aplicació d'un Pla d’acció política 2015-2019 (Objectius C, D i E). Aquest Pla consta 
dels principis i mesures que a continuació s'exposaran, i d'una segona meitat que, a 
resultes de les conclusions del grup d'anàlisi i prospectiva, haurà d'identificar tendències, 
les aliances socials i polítiques necessàries, el mètode de treball i els objectius polítics 
concrets a assolir, que ens han d’ajudar a tornar a recuperar els espais socials i electorals 
que hem perdut en els darrers cicles electorals i esdevenir novament la força majoritària 
de l’esquerra de Barcelona.  
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PLA D'ACCIÓ POLÍTICA 2015-2019 
 

Respecte a l'acció política del Partit: 
 
Hem de concebre el Partit com un instrument d'articulació política i electoral 
d'un moviment més ampli pel socialisme. 
 
Hem d'atorgar igual importància al combat polític en el camp social i en el camp 
de la confrontació electoral i del pla institucional. 
 
Necessitem un canvi d'actitud i de rols. El PSC ha desenvolupat una cultura 
organitzativa que resulta en un paper passiu de bona part de la militància. Cal 
assolir-ne, en canvi, una altra que permeti aprofitar totes les idees, capacitats i 
talents que els companys i companyes vulguin aportar al projecte col·lectiu. 
 
Cal vehicular políticament tota demanda social que ens sigui possible, sense 
perdre el rigor ni la coherència, però sense desaprofitar oportunitats. Cal ser 
àgils en la denúncia de problemes i posicionar-nos de forma immediata, la qual 
cosa és molt més fàcil de fer si ens dotem d'un projecte nítidament definit, 
perquè serà aleshores senzill establir la nostra posició respecte a temes 
concrets. Això implica assumir riscos i navegar per terrenys pantanosos, lluny 
de la comoditat i tempos extraordinàriament lents a què el PSC s'havia avesat. 
 
Això vol dir estar a prop dels problemes de la ciutadania, mostrar-nos-hi més 
empàtics com a organització. Vol dir estar integrats a les associacions i entitats 
amb vida a la ciutat i als barris, sent un més d'ells, sí. Però vol dir també i 
sobretot que els nostres militants s'impliquin, en un esforç coordinat, en 
organitzar la gent per a les diverses lluites, i en contribuir a que aquestes lluites 
es coordinin en una lluita política.  

 
Això vol dir ser humils i respectuosos amb tothom, però bel·ligerants en la 
defensa dels nostres valors i d'allò públic, que serveix a la cohesió social i 
l'equilibri territorial. Més contundents en el to, i una mica menys mirats en les 
formes, sense complexos. 

 
Això vol dir tenir antenes al territori i als sectors, amb un mapa ben elaborat on 
els militants estan distribuïts de forma adequada a les seves preocupacions i 
idoneïtat. Per tota la ciutat. 
 
Cal organitzar el Partit per aconseguir l'operativitat que suposa funcionar 
d'aquesta manera. Hem de permetre més flexibilitat per fer més i millor política, 
necessitem àmbits amb menys cotilles reglamentàries, però coordinats dins 
d'estructures que ofereixin totes les garanties per al funcionament de la 
democràcia interna.  
  
No cal voler liderar-ho tot, sinó ser presents a tots els àmbits possibles, ser part 
que contribueix al naixement de les causes, que les acompanya, per aspirar 
més tard a tenir un paper decisiu. No volem ser simplement observadors o 
interlocutors de les diferents lluites. Volem ser-ne part. Identificar els objectius i 
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buscar els aliats, no voler liderar-ho sinó coliderar-ho, participar dels mètodes i 
estar a les accions, extreure'n aprenentatges, fer-nos una idea cabal de les 
tendències socials, fer-nos un forat i ser importants per a la comunitat, captar 
gent interessant pel projecte, anar fent xarxa, i ajudar a bastir un moviment més 
ampli pel socialisme. 
 
Cal coordinar bé tota aquest activisme polític-social amb la nostra activitat 
organitzada com Partit, i evidentment amb l'activitat dels representants del PSC 
a les institucions, des dels grups municipals als Districtes al Grup Municipal 
Socialista a l'Ajuntament de Barcelona, així com també amb la presència que 
tenim al Parlament, Corts Generals i Parlament Europeu. 
 
 Per reorientar les formes d'acció política del Partit, es proposa el següent: 
 
 · Hem de ser una organització d’activistes comunitaris o socials. Però 
també d'organitzadors. Per tant, els militants perseguiran dos grans objectius: 
participar i implicar-se en el seu barri com a un veí actiu, contribuir a organitzar 
els veïns i veïnes per a les diverses causes existents, i participar sectorialment 
per incidir en el seu espai professional o d'interès. 
 
 · Programa d'identificació de les persones disposades a esdevenir 
activistes socials, o que ja ho són. Els responsables locals organitzaran el 
contacte individual amb cadascun dels i de les militants, amb l'ajuda tècnica de 
la Federació per a la sistematització del programa i de l'obtenció de dades i 
suggeriments. Preferiblement, es durà a terme mitjançant trobades presencials. 
Es posarà especial interès en activar persones per sota dels 45 anys d'edat, 
sense menystenir absolutament a ningú que vulgui col·laborar. 
 
 · Assignació de tasques a cada persona afiliada al Partit que estigui 
disposada a col·laborar. 
 
 · Treball per causes i, dins d'aquestes, per projectes amb objectius 
específics i amb indicadors que en permetin l'avaluació. 
  
 · Oferir formació específica a la militància en matèria d'organització 
comunitària, activisme social i canvassing electoral, dins de l'oferta formativa 
del PSC de Barcelona, així com eines i recursos als activistes.  
 
 · Orientació general a la reconnexió amb la ciutadania jove i de mitjana 
edat. 
 
 · Potenciar més la JSC amb suport polític i material, amb ple respecte a la 
seva autonomia, amb presència als mitjans, institucional, i dins de les 
estructures del Partit. Atorgar un especial protagonisme als activistes de la JSC 
dins de la nova estratègia d'activisme social als barris i sectors. Fomentar 
l'emergència de lideratges socials entre els activistes socialistes joves. 
 
 · Reorganitzar la presència a les xarxes socials del PSC i dels que vulguin 
contribuir al projecte des dels seus perfils personals, amb canvis als perfils 
corporatius i fomentant la disponibilitat d'eines i recursos pels darrers. 
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 · Millora de la qualitat i manteniment de les bases de dades del Partit, tant 
pel que fa al registre de militants i de simpatitzants, com pel que fa a la resta 
que es puguin crear, sempre de conformitat amb la legislació en matèria de 
protecció de dades. 
 
 · Creació d'un registre voluntari d'electors del PSC, que permeti la 
participació d'aquests en  l'elaboració del programa electoral del Partit, en la 
designació de candidats i candidates i, per sorteig entre ells, d'una 
representació d'electors als congressos del Partit. 
 
 · Treball en el canvassing electoral amb caràcter immediat, amb l'objectiu  
d'identificar i poder registrar 100.000 electors potencials del PSC a la ciutat de 
Barcelona abans de 2019. 
 
 · Realització de campanyes periòdiques d'afiliació adreçades a la 
ciutadania en general, però també específicament als electors o potencials 
electors identificats mitjançant el registre voluntari i el canvassing. 
 
 · Realització d'assemblees obertes als electors i a la ciutadania en general. 
En l'àmbit de ciutat, almenys una per any, en el de Districte, almenys una per 
semestre. En l'àmbit de node de barri o sectorial, almenys una per trimestre. 
Aquestes assemblees han de servir per impulsar projectes i  elevar propostes 
en cadascun d'aquests àmbits. 
 
 · Mai més actes dels quals només se n'assabenten els afiliats: es farà una 
prèvia campanya de difusió de tots els actes públics del Partit, en proporció a la 
seva rellevància política i àmbit territorial, i no es celebrarà cap acte públic al 
qual només hagin estat convocats militants i simpatitzants.   
 
 · El Partit facilitarà, mitjançant convenis, que projectes com l'Ateneu Popular 
Cerdà o l'Associació Amunt-Acció per la Justícia Social prenguin dimensió 
de ciutat. 
 
 · Creació del Laboratori Barcelona. Millora dels espais permanents d'anàlisi, 
prospectiva, debat, reflexió i proposta vinculats al Partit, en col·laboració amb la 
Fundació Rafael Campalans. 
 
· Creació d’un grup de treball i coordinació de comunicació, que 
desenvoluparà i coordinarà les tasques comunicatives dels nodes territorials i 
sectorials, en especial del món 2.0 i les xarxes socials, que implementarà 
mesures tecnològiques i formatives per al seu correcte ús, i que es nodrirà d’un 
potent grup de ciberactivistes. 
 

· Creació d'eines de comunicació i d'expressió pròpies per a la interlocució 
directa amb la ciutadania, aprofitant el potencial de la tecnologia digital i les 
xarxes d'informació. 
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Respecte a les dinàmiques internes del Partit: 
 
 · Reorganització de la Comissió Executiva de Federació per tal d'orientar-
la als canvis en l'acció política del Partit, a implementar durant el mes de juny 
de 2015. 
 
 · Potenciar el paper del Consell de Federació com a òrgan de direcció 
política del Partit. 
 
 · Reforçar l'aposta per les eleccions primàries obertes a la ciutadania per 
designar caps de llista, implementant les millores que resultin de l'experiència 
adquirida, i estudiar mecanismes de de designació de la resta d'integrants 
de la candidatura per sufragi universal dels i les militants a candidatures 
individuals, garantint la paritat global de la candidatura (per exemple, votant 
tickets dona-home). 
 
 · Adoptar qualsevol decisió respecte a acords estables de govern o coalicions 
de govern a escala municipal mitjançant una consulta interna a la militància 
de la Federació de Barcelona. 
 
 · Potenciació del projecte de Partit Obert, del funcionament en base al 
criteri de transparència i de la web de transparència de la Federació. 
 
 · Facilitar el coneixement de les activitats de les persones que 
representen el PSC a les institucions a través de l'agenda pública, la 
possibilitat de subscriure's a newsletter que en recullin les iniciatives i 
intervencions, d'una web on es recullin, i de la presentació d'informes periòdics 
al Consell de Federació. 
 
 · Creació d'un protocol d'acollida al militant i al simpatitzant, que inclogui 
l'entrega d'un dossier explicatiu del funcionament del Partit i de la seva oferta 
formativa, la realització d'una petita enquesta sobre les raons per les quals s'ha 
afiliat (a fi de millorar, en base a dades, la nostra forma d'enfocar les 
campanyes d'afiliació), i l'acompanyament d'una persona responsable durant 
els tres primers mesos, a fi de facilitar el seu enquadrament en l'àmbit en què 
tingui major interès i potencial. Millorar la gestió del cicle del militant o 
simpatitzant, en el seu conjunt, també després de la fase d’incorporació. 
 
 · Caràcter resolutiu de les reunions del PSC (I). Totes les assemblees i els 
Consells de Federació ordinaris disposaran d'un punt a l'ordre del dia per al 
debat i votació de resolucions sobre matèries en les quals són competents 
aquests òrgans, o bé per a ésser elevades als òrgans que siguin competents. 
L'únic requisit per a ésser debatudes és presentar-les a la mesa de l'assemblea 
tan bon punt s'hagi constituït, o a la Mesa del Consell de Federació, 24h abans 
de l'hora en què s'hagi fixat la seva primera convocatòria. 
 
 · Caràcter resolutiu de les reunions del PSC (II). Totes les reunions dels 
òrgans executius i de direcció política, tant a nivell de Federació com 
d'Agrupació, així com als nodes de barri o sectorials, han de donar lloc a 
encàrrecs d'execució o de gestió concrets a persones individuals o equips de 
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treball, vinculades a les causes i projectes vigents, i de l'evolució o progrés dels 
quals s'haurà de donar compte a l'inici de cada reunió, fins al seu tancament o 
finalització. 
 
 · Caràcter resolutiu de les reunions del PSC (III). Limitació de les reunions 
internes a les estrictament necessàries. Totes amb ordre del dia i objecte 
anunciat en la convocatòria. 
 
 · Limitació de la durada de les reunions a 2h màxim, llevat de les 
assemblees i el Consell de Federació. 
 
 · Treball en xarxa i horitzontal. Dotació d'eines per a la coordinació i debat 
entre activistes, sigui mitjançant les xarxes socials o qualsevol altra solució que 
permeti el treball en xarxa i horitzontal. 
 
 

Respecte a l'organització territorial, temàtica i sectorial del Partit: 
 

 · Tota l'afiliació del Partit a la Federació de Barcelona estarà enquadrada 
territorialment, i també tota s'haurà d'enquadrar sectorialment.  
 
 · Es reforçarà el criteri que els afiliats del Partit han d'estar enquadrats 
territorialment allà on visquin, si viuen a Barcelona.  
 
 · Les agrupacions territorials constituiran, dins del seu sí, nodes de barri que 
aglutinaran a tota persona afiliada que hi visqui, i que comptaran amb una 
persona coordinadora elegida per l'assemblea de l'agrupació, amb el requisit 
que visqui al barri que coordini. Aquests grups de treball comptaran amb 
capacitat de decisió i autonomia respecte als assumptes i causes dels barris en 
què s'implantin. Es coordinaran al Districte mitjançant una trobades a nivell 
d'Agrupació, i a nivell de ciutat mitjançant trobades de Federació. L'objectiu 
d'aquests nodes de barri és el de dinamitzar la presència del Partit en la 
diverses lluites i moviments socials arrelades als barris, promoure un paper 
actiu de la militància en la vida civil del barri, crear un espai horitzontal de 
debat, reflexió i proposta, contribuir a augmentar la base social del Partit, i 
contribuir al canvassing electoral. 
 
 · Els nodes o grups de barri que es proposa constituir són els que 
segueixen: 

 
1. Node del Raval 
2. Node del Gòtic-Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 
3. Node de la Barceloneta 
4. Node de l'Esquerra de L'Eixample (Antiga i Nova) 
5. Node de Sant Antoni 
6. Node del Fort Pienc 
7. Node de la Dreta de L'Eixample 
8. Node de Sagrada Família 
9. Node de La Marina (del Port i del Prat Vermell) 
10. Node de Sants i Sants-Badal 
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11. Node d'Hostafrancs, La Bordeta i la Font de la Guatlla 
12. Node del Poblesec 
13. Node de Les Corts-Pedralbes 
14. Node de Sant Ramon 
15. Node de Sarrià-Les Tres Torres 
16. Node de Vallvidrera-Les Planes 
17. Node de Sant Gervasi (Galvany i la Bonanova)-Putget i Farró 
18. Node de la Vila, Gràcia Nova i Camp d'en Grassot 
19. Node de Vallcarca i Penitents, el Coll i La Salut 
20. Node de Sant Genís i Montbau 
21. Node del Carmel, la Taixonera i Can Baró 
22. Node d'Horta i la Font d'en Fargas 
23. Node de la Vall d'Hebron i la Clota 
24. Node del Guinardó i Baix Guinardó 
25. Node de Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró 
26. Node de Canyelles 
27. Node de Roquetes 
28. Node del Turó de la Peira i Can Peguera 
29. Node de Vilapicina i la Torre Llobeta 
30. Node de la Guineueta 
31. Node de La Prosperitat 
32. Node la Trinitat Nova 
33. Node de Porta 
34. Node la Trinitat Vella i Baró de Viver 
35. Node del Bon Pastor 
36. Node de Sant Andreu 
37. Node de la Sagrera 
38. Node de Navas i el Congrés-Indians 
39. Node del Clot-Camp de l'Arpa 
40. Node del Parc, la Llacuna i la Vila Olímpica 
41. Node del Poblenou, Diagonal Mar i el Front Marítim 
42. Node de Sant Martí de Provençals i Provençals del Poblenou 
43. Node de la Verneda i La Pau 
44. Node del Besòs i la Maresma 

 
 · L'enquadrament sectorial de cada persona afiliada al Partit, sempre 
compatible amb el territorial, es farà almenys en un dels següents nodes 
d'activisme sectorial, tot i que s'ha de considerar el llistat obert a futures 
incorporacions o variacions en funció del desenvolupament de la seva activitat: 

 
1. Activistes de la sostenibilitat ambiental 
2. Activistes del feminisme 
3. Activistes de l'associacionisme estudiantil 
4. Activistes del sindicalisme 
5. Activistes dels moviments socials  
6. Activistes del moviment veïnal 
7. Activistes de l'economia social i cooperativa 
8. Activistes de la cultura  
9. Activistes de la gent gran 
10. Activistes de treballadors i treballadores públiques 



13 

11. Activistes del col·lectiu LGTBI 
12. Activistes comunitaris de nova ciutadania 
13. Activistes de la comunicació 
14. Activistes del col·lectiu dels autònoms 

 
 · Cadascun d'aquests nodes tindrà una persona coordinant les tasques, i 
s'adscriurà a l'àrea de la Comissió Executiva de Federació que correspongui 
segons el tema.  
  
 · Es proposa que aquestes coordinadores d'activisme sectorial substitueixin 
les agrupacions temàtiques existents, per la qual cosa es planteja la seva 
dissolució d'acord amb els requisits establerts pels Estatuts del PSC i el 
Reglament de la Federació. 
 
 
Respecte als locals del Partit: 
 
 · Es tancaran tots els locals de lloguer que ara mateix manté oberts el Partit a 
Barcelona ciutat, i s'alienaran els locals de propietat que ara mateix són seu de 
la Federació, de l'Agrupació de Sants-Montjuic, de Ciutat Vella i de Sant Martí. 
 
 · Amb el producte de les alienacions, però generant un estalvi per la 
Federació, s'adquirirà un nou local cèntric, a peu de carrer, que serveixi de seu 
a les agrupacions de Ciutat Vella i L'Eixample, així com a la pròpia Federació 
de Barcelona.  
 
 · Les agrupacions de Les Corts i Sants-Montjuic compartiran un nou local, a 
peu de carrer, preferentment situat a la zona confluència dels dos Districtes. 
 
 · L'agrupació de Sant Martí es traslladarà a un nou local més petit però a una 
zona més transitada del Districte. 
 
 · L'agrupació de Sarrià-Sant Gervasi i la de Gràcia compartiran local. 
 
 · Tanmateix, per a reunions de coordinació o actes públics, les agrupacions 
que no disposin de local propi al seu Districte podran optar per celebrar-les en 
locals tals com centres cívics, seus d'altres entitats amb les que ho hagin 
acordat, o qualsevol altra solució similar. 
 
 · Es considera un objectiu mantenir oberts els locals al matí i a la tarda, i 
per facilitar que es converteixin en punts de trobada per a les persones 
progressistes del barri, obrint-se a convenis o col·laboracions puntuals amb 
entitats locals, o bé programant una activitat pròpia que aprofiti el potencial de 
cada local, convertint-los en locals socials. S'organitzaran torns entre els 
membres de la comissió executiva i la resta d'afiliats de l'agrupació que hi 
vulguin col·laborar, per dur a terme aquests nous horaris d'obertura. 
 
 ·S'estudiarà la possibilitat de disposar, en un d'aquests locals socials, 
d'infraestructura i llicència  per funcionar com a bar-cafeteria, i un altre com a 
cafeteria-llibreria, mitjançant convenis amb entitats com la JSC o l'Ateneu 
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Popular Cerdà, de tal manera que facin de seu alhora de les agrupacions 
corresponents i d'aquestes entitats. 

 
· Totes les tasques administratives de les agrupacions es centralitzaran a través 
de la federació.  

 
4.- Constitució del comitè de campanya per a les eleccions autonòmiques previstes 
pel 27 de setembre, que desenvoluparà les seves funcions també per a les eleccions 
autonòmiques del novembre, aquest mateix mes de juny de 2015 (Objectiu D). 

 
5.- Constituir, durant el mes d'octubre de 2015, les comissions redactores de les 
ponències del Congrés ordinari del PSC-Barcelona, que s'haurà de celebrar amb 
posterioritat al Congrés del PSC, a fi d'incorporar al debat les experiències dels 
canvis implementats a partir d'aquest document-proposta, i d'altres que fruit de la 
reflexió col·lectiva es considerin necessaris (Objectiu F). 
 

 
Com i quan ho hem de fer? 
 
 

 El present document-proposta serà discutit i acordat a la Comissió Executiva de 
Federació i serà tramès el 23 de juny de 2015, via correu-e, a les Comissions 
Executives d'Agrupació. Aquestes organitzaran el debat sobre aquestes propostes, 
dins les corresponents agrupacions, com estimin més convenient, tenint en compte, 
però, que les aportacions o esmenes que es vulguin fer al document s'hauran 
d'aprovar en assemblees que es poden celebrar fins al 2 d'octubre de 2015. 

 

 Finalment, el document-proposta i les esmenes i aportacions es debatran i votaran 
en un Consell de Federació a celebrar a mitjans d'octubre de 2015. 

 

 No obstant això, atès que per si mateixes no suposen cap canvi irreversible, i a fi 
de servir com a experiència pilot, es posaran en marxa les propostes respecte als 
nodes de barri i sectorials, constituint-los a mida que sigui possible entre el mes de 
juliol i el de setembre de 2015. 

 

 El Programa d'identificació de les persones disposades a esdevenir activistes 
socials, o que ja ho són, s'haurà d'haver completat, per als militants, al final de 
l'octubre de 2015.  

 

 S'incorporaran a les ponències del proper Congrés de Federació, previst per al 
primer trimestre de 2016, les conclusions extretes del document d'anàlisi i 
prospectiva i de l'experiència de canvi organitzatiu i d'acció política assajat fins a la 
seva celebració. 

 
 
 
 


