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EL NOSTRE CONGRES 
 
 
Com molts altres companys, no estem d’acord amb com s’ha preparat el 12è Congres del Partit 
dels Socialistes de Catalunya.  
 
Reclamem democratitzar el partit. Tothom que vulgui ha de poder dir la seva. 
 
“El partit ha d’obrir-se, oxigenar-se a traves de la participació de sectors no professionals de la 
política”. 
 
“La política no és exclusiva dels polítics...”. “...no tenir por a més democràcia i participació”. 
 
“Ens cal un PSC més obert a la societat i més participat per la ciutadania”. 
 
“... hem d’introduir importants canvis en la nostra organització per fer un PSC més gran , més 
obert, més democràtic, més integrador”. 
 
Cites textuals dels quatre pre-candidats la setmana anterior al Congres. Participació i 
democràcia. Però ens trobem davant el congres més restrictiu de la nostra història. 
 
• Necessitàvem un congres obert, amb la màxima participació de delegats i delegades de tot el 

territori. No just al contrari. 
• Una vegada escollits els delegats, no se n’ha fet pública la llista. Impedint així la bàsica 

premissa democràtica de poder escoltar les opinions contradictòries abans de decidir. 
• Tenim un reglament vergonyós i aprovat a porta tancada. 
• S’ha tractat d’impedir la possibilitat de vot secret, amb uns percentatges de recolzament 

desmesurats.  
• A més de fer-ho malament, ho fem tard. 
 
 
L’INFORME DE GESTIÓ 
 
 
En referència al debat de la gestió, el procediment del qual s’estableix a l’article 18 del 
“Reglament del 12è Congrés”, aprovat per el Consell Nacional del partit en juny d’enguany, el 
punt d) diu que “La Presidència, per votació ordinària dels/de les delegats/delegades, posarà a 
votació l’aprovació o el rebuig de la totalitat de la gestió.” I que “Aquesta votació podrà ésser 
secreta en els casos en què així es contempla en aquest Reglament.” 
 
L’article 34 de l’esmentat reglament estableix que “Quan ho sol•licitin al menys vint delegacions 
que representin un trenta per cent dels mandats al Congrés o quan ho sol•liciti el trenta per cent 
dels/de les delegats/delegades, qualsevol de les votacions de Ple o Comissió establertes en 
aquest Reglament haurà de tenir el caràcter de secreta”. 
 
Independentment del sentit del nostre vot, i per una qüestió d’higiene democràtica, sostenim que 
la votació de la Memòria de Gestió ha de ser secreta, i per això hem demanat als delegats 
que ens recolzin, mitjançant la seva signatura ens uns documents distribuïts a aquest efecte. 
Sumeu-vos-hi. 
 
Un representant de la Coordinadora de Col·lectius pel Canvi manifestarà la nostra opinió sobre la 
gestió realitzada, d’acord amb l’apartat b) de l’art. 18 del Reglament “Vint-i-cinc 
delegats/delegades podran demanar que en aquest debat intervingui un/una delegat /delegada 
en el seu nom. La petició s’haurà de formular mitjançant un escrit dirigit a la Mesa del Congrés i 
signat per tots/totes i cadascun /cadascuna dels/de les sol·licitants”. Us demanem que us sumeu 
també a aquesta petició. 

  



LES ESMENES A LA PONÈNCIA MARC 
 
 
Entre d’altres accions, els col·lectius vàrem decidir compartir les nostres idees i fer públic un 
document “de mínims” que recull, dintre la diversitat d’opinions que representem, els canvis que 
considerem imprescindibles en el nostre partit. En tres eixos: el manteniment de l’estat del 
benestar, la qüestió del fet nacional i la modernització del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
Cadascun dels col·lectius ha presentat les seves pròpies esmenes a la ponència marc. Però en 
aquests punts coincidim.  
 
Els vàrem proposar a la consideració de l’opinió pública, i especialment a la dels delegats, 
convidats i candidats d’aquest congrés. En quant als candidats, moltes d’aquestes propostes ja 
han estat incloses al seu discurs. Excepte, curiosament, les de l’apartat “organització”. 
 
Demanem als delegats el recolzament de les esmenes coincidents amb aquests 
plantejaments. 
 
 
ESTAT DEL BENESTAR 
Defensa de l’Estat del Benestar com a gran mecanisme d’anivellament, de justícia social i 
d’igualtat d’oportunitats. 
 
 

1. L’objectiu de la política econòmica i monetària serà l’Estat del Benestar i la plena ocupació. 
2. Regulació global dels mercats i capitals, que impedeixi que tornin a passar fets com els que han 

generat la situació de crisi actual. 
3. Impost sobre les transaccions financeres internacionals. 
4. Projectar una política econòmica i fiscal comú a la Unió Europea. 
5. Sistema fiscal més just, sense privilegis, que gravi especialment les operacions especulatives en 

lloc de la producció de bens i serveis. 
6. Lluita contra el frau fiscal. 
7. Front l’opció neoliberal de desmantellament i privatització del sector públic, un sector públic fort 

que dinamitzi l’economia. 
 
 
QÜESTIÓ NACIONAL 
Autonomia de la nostra organització i partit federalista de referència. 
 
 

8. Defensa de l’estat federal plurinacional, pluricultural, plurilingüístic i solidari. 
9. Nou model de finançament, sigui per la via del pacte fiscal o del concert econòmic, que redueixi 

el dèficit fiscal català per garantit tant la solidaritat com l’Estat de Benestar al nostre país. 
10. Partit autònom amb presència i política pròpia a les institucions estatals. 

 
 
ORGANITZACIÓ 
Democratització del partit, participació dels militants i de la societat, i relleus en càrrecs. 
 
 

11. Més autonomia a les agrupacions. 
12. Partit per parlar i debatre de política, promoció del debat a les agrupacions. 
13. Sufragi universal per l’elecció de càrrecs i candidats. 
14. Vot secret com a norma a les eleccions i votacions d’informes de gestió. 
15. Limitació de mandats. 
16. Incompatibilitat de càrrecs públics i orgànics. 
17. Incompatibilitat entre càrrecs institucionals (excepte obligatorietat legal). 
18. Incompatibilitat entre càrrecs executius en el si del Partit. 
19. Cap persona a llistes electorals ni càrrecs de confiança mentre estigui imputada o condemnada 

en procés judicial. 
20. Transparència en normatives i reglaments, a l’abast dels militants i simpatitzants. 


