
 

DOCUMENT DE DEBAT “PROPOSTA PER A LA REORGANITZACIÓ I RELLANÇAMENT DEL 

SOCIALISME BARCELONÍ” 

Del document actual, es pot debatre sobre tot allò que el conforma. Anàlisi, objectius, mesures 

i el Pla d’acció política 2015-2019.  

El format no és exclusivament d’esmenes, es poden fer qualsevol tipus d’aportacions, fins i tot 

canviant la idea o la filosofia d’una part o de tot el document. 

Exemples: 

- Expressar en què s’està d’acord i en què no, argumentadament.  

- Desenvolupar algunes de les propostes que unicament estan apuntades. 

- Re-orientaralgunes propostes, escrivint una aportació que és diferent a la proposta o 

idea original.  

Les aportacions o esmenes poden ser d’agrupació, individuals o d’alguna persona o sector 

extern al PSC, i que alguna agrupació o la mateixa federació avalen. 

Sobre la seva extensió, podria ser un paràgraf o bé deu folis. El que és important és debatre, 

pensar i proposar.  

 

Les aportacions es demanaran a les agrupacions territorials i temàtiques, a la majoria dels 

líders d’opinió dels que tenim dades, a les principals entitats i organitzacions de la ciutat, als 

sindicats de classe, i a entitats i organitzacions sectorials i de districte que les agrupacions 

territorials i temàtiques decideixin.  

 

Les aportacions es lliuraran a l’Equip Organitzador de la Convenció,  que nomenarà la Comissió 

Executiva del PSC-BCN. Aquest Equip estudiarà totes les propostes i les agruparà per temes i 

accions. A la Convenció cada tema o acció es constituirà en una comissió de debat. Aquesta 

comissió funcionarà durant 3 o 4 hores, i haurà de presentar una proposta per a la seva votació 

en ple. El Ple aprovarà les accions en conjunt, tot i que si alguna no ha tingut consens podria 

arribar viva al plenari.  

Les comissions de debat tindran un ponent-coordinador, i la organització  valorarà un assessor 

no militant del Partit a cadascuna d’elles, per tal de tenir la doble visió in and out.  

El document resultant serà la Ponència d’Organització. 

 

Més enllà del document d’anàlisi, en els propers dies us enviarem també la orientació política 

del PSC BCN en els propers anys. També es podrà esmenar i fer aportacions. Serà la base de la 

futura Ponència Política.  


