PROPOSTA D'ESMENES A LA PONÈNCIA MARC DEL XIIè CONGRÈS DEL PSC
(versió 12.07.2011)
8. Pàgina 3. Introducció
Esmena número 1 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 8 el redactat
següent:
o La inquietud econòmica i el malestar social i polític estan creixent. La gent percep la
reducció dels marges d’acció dels governs enfront del poder global dels mercats
financers. Davant l’omnipotència de l’economia global sobre la política democràtica es
genera una crisi de confiança, estimulada pels poderosos.
L’antipolítica que aquests fomenten vol desactivar la participació de la ciutadania,
paralitzar-la, fer-la apàtica i incapaç d’actuar en els afers públics.
9. Pàgina 3. Introducció
Esmena número 2 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 9 el redactat
següent:
o La distància entre societat i política augmenta també a causa de lògiques partidistes
desarrelades, aïllades d’una societat que contempla l’espectacle de la política
mediatitzada i s’exaspera davant la denigració permanent entre els contrincants
electorals.
57. Pàgina 10. L'aliança social de progrés
Esmena número 3 d’addició dels paràgrafs 57 bis a 57 quinquies. Afegir al final del paràgraf
57 el redactat següent:
o Cal impulsar sense dilacions un moviment favorable a una aliança de progrés que
representi a persones, associacions, moviments i grups que, en la societat i el camp
polític, comparteixin un mateix projecte estratègic.
o

L'aliança social que es proposa no pot ser resultat d'improvitzacions. S'ha de construir
pas a pas, evitant la creació de coalicions de caràcter superestructural com s'ha produit
en experiències passades, amb les greus dificultats que va comportar. En comptes d’una
coalició freda, postelectoral, cal generar una dinàmica de baix a dalt, amb diàleg, amistat
i cooperació.

o

Caldrà, primer, crear una dinàmica d’opinió favorable a través del diàleg i la comunicació.
Després caldrà impulsar un moviment de base, estès a tots els territoris i sectors de la
societat civil de Catalunya, un moviment social i polític cooperatiu, inspirat en valors i
objectius compartits, acollint una diversitat de formes de participació, suport i compromís.
Proposem el mètode de l’autoorganització per a crear aquest moviment amb cercles,
grups de treball i coordinadores territorials i sectorials, de caràcter obert i amb ple
respecte del pluralisme. Finalment, caldrà discutir i acordar una alternativa que sigui
majoritària a Catalunya el 2014: un gran projecte i uns programes a l’alçada del nostre
temps.

o

Serem mereixedors de la majoria en aquell moment si, conscients de la nostra
responsabilitat col·lectiva, amb l’exemplaritat d’una acció política renovada, cívica i
combativa, mostrem amb solidesa que l'aliança de progrés és una dinàmica guanyadora.

1

60. Pàgina 10. La relació federal amb el PSOE
Esmena número 4 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 60 el redactat
següent:
o És imprescindible reforçar nítidament la visibilitat del PSC en la política espanyola,
especialment en el Congrés dels Diputats, on el seu grup quedà anul·lat després del 23F. L’existència del grup propi és un element precís del Pacte d’Abril, base de la
constitució del PSC i de la seva relació federativa amb el PSOE. El socialisme català l’ha
de recuperar, anant a les eleccions generals amb el compromís de negociar la seva
formació de manera immediata i pactada, reforçant els lligams de ferma cohesió entre els
socialistes de tot l’Estat, i garantint l'opinió i el vot diferenciat de tots els socialistes al
Congrés dels Diputats en aquelles qüestions d'importància transcendental per a
Catalunya que no hagin pogut ser acordades prèviament.
123. Pàgina 17. El catalanisme com a factor de cohesió social
Esmena número 5 d’addició dels paràgrafs 123 bis a 123 quinquies. Afegir al final del
paràgraf 123 el redactat següent:
o El nacionalisme espanyol vol fragmentar la societat catalana aprofitant-se de la
complexitat social, lingüística i cultural de la societat catalana per tal de generar
confrontacions i ruptures en el terreny de la llengua, del sistema educatiu, de la
integració i la socialització de la nova immigració. Hem d’evitar fer el joc a aquests intents
de confrontació per raó de sentiments d’identitat. El cas del País Valencià ens ha
d’alertar. Hem d’anteposar la cohesió de la societat catalana a tota altra consideració: el
valor absolut és la unitat civil.
o

El tret més positiu del catalanisme popular ha estat la seva capacitat de produir un
sentiment de pertinença comuna de tots els ciutadans i ciutadanes. D’això, n’hem dit la
Catalunya-gresol, feta de ciutadans i ciutadanes vinguts de tots els horitzons i units per
una consciència ciutadana comuna.

o

És vital mantenir la unitat civil del poble de Catalunya, sotmesa avui a provocacions que
busquen polaritzar i dividir la nostra societat. El risc que es planteja és una possible
centrifugació multicultural i civil, un deteriorament produït per una progressiva
confrontació d’identitarismes, una progressiva disgregació social, cultural i política.

o

El catalanisme popular dels partits i sindicats de l’esquerra social ha estat un gresol
formidable, un factor essencial de cohesió social i d’unitat civil de Catalunya. Ho ha de
seguir essent. La nostra nació s’enfronta al repte de la integració dels nous immigrats.
Els hem de dir que val la pena fer-se en aquest país i fer-se d’aquest país, on han nascut
o naixeran els seus fills i els seus néts.

189. Pàgina 25. Relacions amb el conjunt de les esquerres a Catalunya
Esmena número 6 d’addició dels paràgrafs 189 bis a 189 quaterdecies. Afegir al final del
paràgraf 189 el redactat següent:
o L’esquerra i el centre esquerra ha de ser fidel a un compromís de solidaritat de Catalunya
envers els pobles germans d’Espanya, sobre la base d’un model financer just i
transparent; que impulsi un nou pacte constitucional que comporti la transformació de
l’Estat autonòmic en un Estat plurinacional, pluricultural i plurilingüístic, on Catalunya
obtingui, en les estructures polítiques comunes, l’Estat que necessita com a nació. I on,
d’altra banda, el país pugui assolir les fites de les quals depèn el seu futur en el pla
global: la definitiva articulació de l’Eix Mediterrani i el ple desenvolupament de la
corresponent Euroregió.
o

Necessitem un nou ideal més concret i una nova estratègia per al nostre país. El debat
sobre federalisme o independència és legítim i necessari, però pot ser infructuós i
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frustrant. Com ha mostrat el resultat de les darreres eleccions al Parlament, pot ser
utilitzat com a pretext i camuflatge per a la recuperació del poder per compte de la dreta.
o

Ens cal impulsar una Catalunya oberta i plural, d’esperit creatiu, innovador i emprenedor,
on el respecte a la diferència no legitimi cap gueto, sinó que vagi sempre acompanyat
d’un imperatiu d’unitat civil i d’integració, on es respecti la pluralitat cultural i lingüística,
on tos els infants surtin de l’escola comuna dominant el català, el castellà i l’anglès (o
una altra llengua tercera), on resulti garantit el futur de la llengua catalana i de la cultura
que s’hi expressa; on l’ús social del català adquireixi plena normalitat.

o

Una Catalunya de nou pionera de les millors causes humanes, de la llibertat i de la
justícia social, de la preservació del medi ambient, de l’economia avançada i sostenible,
de la societat del coneixement, de la plena igualtat de gènere, de la llibertat d’orientació
sexual, de l’excel·lència de l’escola, la universitat i la recerca, de la qualitat del sistema
sanitari i de tots els serveis i béns públics, de la seguretat i la justícia. Una Catalunya que
esdevingui altre cop, en paraules de Rafael Campalans, “un deler regenerador que
s’encomana a tots els homes i dones que hi viuen”.

o

Una Catalunya que no claudiqui en l’exigència d’aquests objectius davant de les
ofensives del nacionalisme espanyol, deutor de l’imperi i del franquisme, i alhora
persisteixi fins a les últimes conseqüències en la defensa dels interessos de Catalunya,
dels seus ciutadans i ciutadanes, del seu ple autogovern nacional.

o

El pluralisme de l’esquerra i del centreesquerra és enriquidor si agrega i crea sinèrgies.
Pot tenir efectes devastadors quan origina desunions i querelles. L’arcaisme que pretén
confrontar una esquerra “alternativa” a una esquerra “de govern”. O, a Catalunya, unes
preteses “ànimes” confrontades del socialisme català. Si en les lliçons que ens vénen del
passat hi ha capítols amargs, aquests es refereixen als efectes nefastos de la desunió.

o

Volem continuar el llarg camí emancipador que van iniciar els primers lluitadors de la
causa obrera, els primers socialistes i les esquerres polítiques i socials, defensors de la
igualtat, de la llibertat i de Catalunya, en els anys més difícils. Aquella gent meravellosa,
amb el seu esforç, els seus encerts i també amb els seus errors, ens marquen un camí i
uns reptes. L’exemple moral i les experiències que ens vénen del passat ens obliguen a
un esforç de superació, a una exigència permanent de generositat, competència i mèrit.

o
o

Vers una Aliança de progrés
El PSC ha de treballar per obrir amb determinació el procés constituent d'una aliança
majoritària de l'esquerra i el centresquerra de Catalunya de manera socialment arrelada.

o

Aquesta aliança social i política ha d’aglutinar el PSC, sindicalistes, creadors, activistes
socials i emprenedors, així com els sectors catalanistes de tarannà lliberal, sectors
ecologistes i d'esquerra crítica, sectors federalistes i sobiranistes d'esquerres.

o

És una aliança amb la que es pot identificar la majoria del nostre poble: els treballadors i
els qui busquen feina, els joves que volen un món diferent, les dones que lluiten per la
plena igualtat, els professionals i els emprenedors, els qui saben que la preservació del
medi ambient és una responsabilitat inexcusable de cara a les generacions futures, els
qui volen la justícia social, la plena igualtat de drets, deures i oportunitats, els qui volen
una democràcia renovada i participativa, els qui se senten implicats per les necessitats
dels altres i hi dediquen la seva energia per la via associativa i voluntària.

o

L'aliança ha de ser un desplegament unitari capaç de mobilitzar tota la gent que no es
resigna a ser espectadora de la política, que s’oposa a un futur segrestat pels “mercats
financers”. Que vol ser protagonista de la democràcia, que vol ser decisiva en la
determinació del present i del futur, disposada a donar la batalla pels béns i serveis
públics, per la llibertat i la igualtat dels ciutadans i ciutadanes. Una aliança que ha de
fomentar un nou civisme.
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o

Els grans temes dels pròxims anys seran la sortida de la crisi i la creació de treball; el
manteniment i la millora dels serveis públics; l’augment de l’autogovern i la reducció
deguda del dèficit fiscal de Catalunya; la cohesió social i la unitat civil, superant el risc
d’una societat escindida, d’un país estripat; la incorporació de la nova immigració a la
societat, la cultura, la llengua i la política catalanes, amb respecte per les diferències i per
les modificacions que introdueixen i sense fractura multicultural; amb un model de país
recolzat en la cultura del treball i de la responsabilitat; amb l’evolució vers una economia
productiva, avançada i socialment responsable, dotada d’un fort potencial de
coneixement i innovació; amb millors infraestructures; amb una societat més sòbria i
sostenible i un territori més endreçat. Un país amb un ordre just que faci de Catalunya
una comunitat de respecte i una nació respectada.

o

Els temps, les circumstàncies i els programes poden canviar, però no els principis ni els
valors. Els canvis actuals i els valors de sempre ens demanen un nou projecte i una nova
acció, amb propostes intel·ligents i creatives, programes realistes, projectes coherents i
ambiciosos. Hem d’estar a l’altura d’aquest repte.

247. Pàgina 29. Nous sistemes de comunicació i de participació
Esmena número 7 d’addició dels paràgrafs 247 bis a 189 octies. Afegir al final del paràgraf
247 el redactat següent:
o Els PSC com a força progressista ha d’estar a l’avantguarda en l’ús i aplicació de les
TICs, i esdevenir-ne un fort propulsor.Cal impulsar una estratègia activa a la Xarxa
basada en establir un veritable espai de comunicació bidireccional i col·laboratiu entre el
partit i la ciutadania. Per tenir èxit en aquest àmbit, cal creure realment en la capacitat i
els avantatges que suposen l'aplicació d’aquestes noves eines de la informació i la
comunicació.
o

Hem de tenir l’ambició de crear noves formes de transmissió de les nostres idees, raons,
propostes, històries i emocions, pensant sobretot en les noves generacions digitals i en la
ciutadania que no accepta la manipulació mediàtica i política.

o

Hem de renovar, millorar i augmentar els nostres instruments i mètodes de comunicació.
Han de ser eines d’elaboració i difusió del nostre relat polític i ideològic, amb missatges
potents, crítics, propositius i emotius, capaços d’incidir en les percepcions i reaccions
polítiques i socials de tota la ciutadania. L’”Endavant” ha de ser l’òrgan polític de
referència, llegit pel conjunt del partit i del seu entorn, amb continguts fonamentats,
analítics i propositius, ben documentats, amb idees vives, expressades amb talent i
qualitat.

o

Internet i les xarxes socials són, en aquest terreny, un nou camp d'acció. Amb una gran
varietat d’e-suports (blocs, facebook, twitter, flickr, etc.), els i les activistes on line poden
arribar a un públic que no assisteix a les dinàmiques polítiques clàssiques o a les
campanyes electorals.

o

Cal millorar les pàgines web del partit, evitant un format corporatiu, clàssic i
unidireccional i assegurant-ne la utilitat política i pràctica, la qualitat, la difusió i la facilitat
d’accés a un arxiu documental. Cal desenvolupar qualitativament i quantitativament, amb
la màxima sinèrgia possible, la nostra presència a Internet i a les xarxes.

o

Cal estimular, enriquir i diversificar la premsa digital de caràcter socialista i progressista.
L’activitat a la Xarxa ha de servir de suport participatiu dels nostres debats i d’eina
fonamental de difusió, convocatòria i mobilització a l’entorn dels plantejaments i
propostes socialistes.

o

Cal guanyar més influència ideològica a Internet, cal tenir-ne una major presència en
l'activisme de debat i controvèrsia a l'espai digital. Per això, el PSC necessita una xarxa
d'activistes ben organitzada i motivada per fer notar les nostres opinions en els webs dels
diaris tradicionals, blocs i xarxes socials.
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o

En l'àmbit dels nous sistemes de comunicació i de participació, en molts casos, les TICs
no evolucionen cap a noves eines, sinó en nous usos de les ja existents. El PSC ha de
cercar els valors afegits de les eines que tenim avui disponibles i cercar-ne possibles
noves funcions pel demà.

257. Pàgina 30. La crisi
Esmena número 8 d’addició del paràgraf 257 bis. Afegir al final del paràgraf 257 el redactat
següent:
o El lideratge conservador a la UE està empenyent les economies europees a adoptar
dràstiques retallades pressupostàries, en nom de les consignes d’austeritat. Però hi ha
alternatives a la retallada de despesa: l’increment dels ingressos. Com a primera mesura,
i per tal de regular l'especulació, els i les socialistes estem a favor de l'establiment d'una
Taxa a les Transaccions Financeres. Un impost europeu d’aquestes característiques,
que gravés un 0,05% a totes les transaccions financeres, permetria recaptar fins a
200.000 milions d’euros l’any.
264. Pàgina 32. Catalunya i Europa
Esmena número 9 d’addició del paràgraf 264 bis. Afegir al final del paràgraf 264 el redactat
següent:
o Creix la consciència que molts dels reptes de la crisi global han de tenir respostes
europees. Avui, a Europa, hi ha una majoria conservadora, però la fractura i el malestar
socials augmenten. Amb modalitats diferents, és possible que moviments com els de la
“primavera àrab” es desenvolupin també, en els anys propers, en països europeus. Cal
preparar sense dilacions el proper cicle progressista a Europa. El nostre referent
europeu, supraestatal, és el PSE. N’hem de fer un subjecte polític visible i present a
Catalunya, donant a conèixer àmpliament les seves posicions i iniciatives. Aquesta no
pot ser una activitat més del partit, de caràcter sectorial o especialitzat, sinó que s’ha de
situar en el centre de la nostra activitat política. Hem de ser més que mai un partit
europeísta i cada vegada més un partit europeu: ens hi va la viabilitat dels nostres
objectius estratègics. Cal que el PSC formi part com a membre del PSE.
304. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 10 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 304 el redactat
següent:
o Si volem afrontar amb èxit els reptes del segle XXI, el PSC ha de procedir a una
renovació organitzativa profunda basada en estructures horitzontals, obertes i en xarxa
interactiva, flexibles i pluriformes, unint en un projecte polític comú a grups territorials,
sectorials i d’opinió, a associacions socials i culturals. Optimitzant la màxima democràcia
col·lectiva i la màxima interlocució amb la societat. Escoltant i enraonant de manera
constant amb la gent. D’aquesta organització oberta i moderna neix la riquesa
conceptual, la dinàmica innovadora, la capacitat de sintonia social i la força organitzada
que necessita tota causa transformadora. Necessitem una organització que faci viure el
partit en la societat i la societat en el partit.
305. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 11 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 305 el redactat
següent:
o L’organització local i territorial representa una força extraordinària que cal fer créixer. Les
agrupacions locals han de tenir la màxima autonomia. Les federacions territorials han de
respondre a una lògica de baix a dalt; han de vetllar prioritàriament per la coordinació, la
dinamització interna i l’expansió i obertura de l’organització.
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308. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 12 de supressió i modificació del paràgraf 309. Nova redacció:
o 6. Fer del PSC un partit obert i arrelat en la societat. Tant l’acció política
representativa com l’acció política en la societat són fonamentals i indestriables en el
projecte socialista. A la llarga, la funció de representació democràtica no és viable sense
l’acció en la societat. S’ha de garantir i estimular una presència activa, en el partit i els
seus òrgans dirigents, de membres actius en la societat: treballadors, professionals,
emprenedors, dones i homes, joves i vells. Cal impulsar una “quota social” en els
organismes del partit, com vàrem impulsar en el passat la quota femenina fins arribar a la
paritat.
309. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 13 d’addició d’un nou apartat 7. Afegir al final del paràgraf 309 el redactat
següent:
o 7. L'acció política entesa com un combat cultural en el que el PSC ha de lliurar i
guanyar la batalla de l'hegemonia cultural. La relació del PSC amb els intel•lectuals i
artistes, amb els acadèmics i investigadors tan humanístics com científics, amb els
articulistes, tertulians i altres comunicadors, és a dir, amb els principals líders d’opinió, no
pot quedar limitada al joc tàctic i instrumental de moments concrets, cal garantir-ne una
relació continuada en un nivell de màxima confiança i qualitat.
309. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 14 d’addició d’un nou apartat 8. Afegir al final del paràgraf 309, apartat 7, el
redactat següent:
o 8. El PSC ha de ser sensible a les demandes de la ciutadania d'àmbit progressista.
El PSC proposa la creació d'un Cens ciutadà de consultes, al que podran inscriure’s totes
les persones de Catalunya majors de 16 anys que ho desitgin. La inscripció en aquest
registre donarà dret a la participació en tots els processos d’eleccions primàries i de
consultes ciutadanes que el Partit convoqui sobre la posició del PSC en temes d’especial
transcendència en la vida política del país.
La convocatòria d’aquestes consultes serà acordada per majoria del Consell Nacional del
partit. La Comissió de Garanties del Partit tindrà cura del control, confidencialitat i
custòdia del cens ciutadà.
En el cas d’eleccions primàries per candidats a alcaldes, les assemblees de les
agrupacions territorials respectives són les que convocaran les consultes.
309. Pàgina 36. Cultura organitzativa
Esmena número 15 de modificació de la numeració dels apartats. Els apartats 7, 8 i 9,
passaran a numerar-se 9, 10 i 11 respectivament.
312. Pàgina 37. Cultura organitzativa
Esmena número 16 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 312 el redactat
següent:
o Calen organitzacions temàtiques, operatives i esteses a tot Catalunya. Això planteja
potenciar l’organització en xarxa del partit, mobilitzant i agregant persones i grups en
funció d’afinitats sectorials. Cal la potenciació de fortes federacions temàtiques del partit,
agrupant les comissions sectorials afines, i dotades de mitjans autònoms i adequats.
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Aquestes federacions temàtiques han d’assolir un pes orgànic equiparable al de les
federacions territorials.
313. Pàgina 37. Cultura organitzativa
Esmena número 17 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 313 el redactat
següent:
o El PSC, implacable en la lluita contra la corrupció. Els i les socialistes defensem la
vocació pública del nostre projecte i ens comprometem a ser implacables contra
possibles casos de corrupció. Els càrrecs electes i orgànics que hagin estat imputats i
condemnats dimitiran automàticament de les seves responsabilitats i no podran optar a
cap càrrec electe, ni orgànic.
319. Pàgina 38. Cultura organitzativa
Esmena número 18 d’addició d’un nou paràgraf. Afegir al final del paràgraf 319 el redactat
següent:
o L’elecció per escollir el candidat o candidata a la presidència de la Generalitat es farà a
través d’un procés de primàries als ciutadans i ciutadanes que hi vulguin participar
seguint dos requisits: (1) signar la Declaració de principis del PSC i (2) fer una aportació
simbòlica per sufragar els costos d'organització de les primàries.
329. Pàgina 40. Cultura organitzativa
Esmena número 19 de modificació i addició d’un nou paràgraf. El paràgraf 329 quedaria
redactat de la següent manera:
o Reconversió del Consell Nacional en un òrgan més eficient –i més operatiu- i amb una
representació més adient i impulsor de debats i acords. Cal impulsar una nova manera
de debatre resolucions que impliquin les agrupacions i les federacions, les comissions
sectorials i les federacions temàtiques, així com altres actors socials, en un debat previ.

o El PSC establirà un Consell Obert i participatiu que esdevindrà un fòrum periòdic

consultiu i de deliberació del partit. Estarà format pels membres del Consell Nacional i
per un nombre igual de persones representants de la societat civil, del moviment
associatiu, sindical, del món cultural i dels àmbits professionals.
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