
Proposta de Resolució a l’Assamblea del PSC-Eixample 

 

 

 El desallotjament de la dreta del govern de Barcelona, després de només 4 anys de 

governar-la, és entomada des del socialisme barceloní com una bona notícia, 

especialment tenint en compte el balanç de la seva gestió. Però la nostra desfeta en 

aquestes eleccions ens preocupa especialment, per tal com hem perdut la condició de 

força majoritària entre els sectors socials als quals aspirem a representar. 

Els resultats electorals del proppassat 24 de maig foren doncs una derrota sense 

pal·liatius. Les causes? Diverses i debatudes. Però ara cal afrontar el què fem ara i 

com ho fem. 

La societat reclama noves actituds i formes de fer política a la vegada que internament 

cada vegada es fa més necessari entrar en un veritable procés de regeneració política. 

La regeneració però s’està produint a velocitats i ritmes diferents arreu del territori 

català, la recuperació de la credibilitat i l’autenticitat no és senzilla i manca un discurs 

vertitablement aglutinador pel què fa als dos pilars fonamentals de la nostra acció 

política, el programa social i el programa federal. 

El típic discurs que tots hem sentit en els òrgans del partit de què “ens hem d’obrir a la 

gent” no només no serveix, sinó que no ha servit mai. Es tractava d’un discurs intern 

autocomplaent, que no anava acompanyat de fets, més enllà dels intents fets per 

alguns militants. 

És per això que ens reafirmen en alguns conceptes ja anotats en el El Pla de treball de 

la comissió executiva del PSC Eixample aprovat per assamblea el juny de 2012: 

 Cal 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 proposar una utopia del 

benestar, més enllà dels diversos contextos econòmics de crisi que puguem 

viure. 

 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. 

 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. 

 En aquest context l'agrupació ha de tenir un paper vertebrador, fent una doble 

funció: per una banda ha d'estar al centre del partit sent un punt de 

recolzament tant per la federació com per la direcció Nacional,[...] i ha de 

recolzar als ciutadans evitant que ningú quedi enrere, ja que l'important no és 

que arribem els primers sinó que hi arribem tots. Participant també activament 

en la vida dels barris i el districte,donant suport als nostres càrrecs electes i 

influint en les decisions polítiques que es prenen en aquest àmbit. 

 És per això que és clau l’aposta per participar de tots els moviments socials, 

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

l’Eixample. 

 De la mateixa manera que també ho és l’impuls d’iniciatives conjuntes amb la 

resta de moviments socials, esdeveniments, i entitats veïnals, culturals, socials 

i de comerciants de l’Eixample. 

 

Ens proposàvem doncs el 2012 i avui ens reafirmem en 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. 

 

I és per això que resolem: 

 

Primer.- Agrair el suport rebut a la nostra candidatura per part dels milers de 

ciutadanes i ciutadans que hi varen fer confiança el proppassat 24 de maig de 2015, 

així com ratificar davant seu i del conjunt de la ciutadania els compromisos 

programàtics adquirits pel socialisme barceloní, en la defensa dels quals esmerçarem 

tots els nostres esforços, oferint la nostra col·laboració als qui, com nosaltres, vulguin 

fer de Barcelona una ciutat cohesionada, que persegueixi de manera permanent un 

major grau de llibertat, igualtat i solidaritat entre els nostres conciutadans, i que 

combati l'atur i les desigualtats amb tots els mitjans al seu abast. En aquest sentit, 

constatar que les classes mitjanes i populars de la nostra ciutat han votat 

favorablement a favor d’un canvi en clau de progrés, i per tant comprometre el PSC-

Eixample en la consecució d’aquest canvi.  



Segon.- Impulsar una reflexió serena, sincera i profunda, de la mateixa manera que 

ens declarem absolutament compromesos amb la generació dels canvis que siguin 

necessaris per tornar a ésser considerats per la majoria social progressista de la ciutat 

com l'eina o instrument més adient per a la transformació social i el govern de 

Barcelona, ja que tenim la convicció de la vigència i utilitat d’un projecte polític com el 

del socialisme democràtic. 

 

Tercer.- Efectuar una crida a totes les persones progressistes de la ciutat de 

Barcelona, ens hagin fet confiança en les darreres comeses electorals o no, a 

incorporar-se al procés de reconstrucció del projecte socialista a Barcelona, al qual 

aquesta resolució vol donar inici, exhortant a l'obertura de les organitzacions del Partit 

als efectes de facilitar-lo, i a la dotació dels instruments i mecanismes necessaris per 

millor assolir la fita d'esdevenir l'eina triada per la majoria social a fi de transformar la 

realitat. En aquest sentit, ratificar el compromís del socialisme barceloní en la 

refundació del projecte socialista a fi de modernitzar-lo i dotar-lo de nou de la capacitat 

de federar les voluntats d'amplis sectors socials en un projecte comú per a la 

transformació social en clau de llibertat i d'igualtat. 

 

Quart.- El compromís de tots els companys a impulsar tots els canvis necessaris per 

tal de rellançar el socialisme a la ciutat de Barcelona, ja siguin organitzatius o polítics. 

Cinquè.- El compromís de participació de tots i cadascun de nosaltres en la en la vida 

política, veïnal i/o social del nostre districte més enllà de l’activisme polític a 

l’agrupació. 


