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REPOSICIONEM EL PSC ENTRE TOTS.
TORNEM-LO A FER FORT I UNIT

2. Gairebé fa una dècada que va començar la crisi econòmica, des del
primer moment la major preocupació del PSC ha estat, i és, la
manera com la desigualtat augmenta any rera any i es consolida. Les
receptes d’austeritat cega, reducció de despesa pública, renúncia a
les inversions i oblit dels més desafavorits imposades pels governs
europeus, majoritàriament de dretes, porten sense alternatives a una
situació cada cop més insostenible de desigualtat social.

3. El projecte socialista, en aquest context, és més viu que mai. Els
valors que ens defineixen: Llibertat, Fraternitat i Igualtat són més
vigents i necessaris que mai . Sempre hem treballat i volem continuar
treballant per una societat més pròspera, més moderna, més justa i
amb més oportunitats per a tothom.

4. Hem de fer front als canvis sense perdre la nostra essència
socialista. Cal que seguim recollint les preocupacions i ideals de la
ciutadania per definir eines noves i eficaces per millorar la vida de la
gent. L’objectiu bàsic és recuperar la confiança de la ciutadania per
tornar a ser el referent de la majoria de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.

5. El nostre territori és ampli i divers, plural socialment i ple de matisos.
El PSC sempre ha representat aquesta pluralitat en la seva
estructura i en la seva militància. Allò que ens defineix és el respecte
per la discrepància, el pragmatisme sense renúncia als ideals, la
racionalitat i la reflexió sense perdre la il·lusió.

6. Les persones han estat sempre el centre de la nostra acció. Mai serà
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el nostre objectiu que la recuperació econòmica es noti només en els
grans capitals privats i que es renunciï a millorar la situació de la
ciutadania en general, dels joves, dels que han perdut la feina
passada la quarantena, dels que estan a l’atur i dels més desfavorits.
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Per a la dreta la sortida de la crisi es mesura amb xifres
macroeconòmiques. Per a nosaltres l’indicador fonamental són les
expectatives i el benestar de la gent. Nosaltres sabem que encara no
hem sortit de la crisi perquè estem en contacte amb els sectors
professionals, les entitats, els sindicats, amb els joves i els menys
joves. Treballem per una economia productiva, justa i sostenible al
servei de les persones, que creixi en volum i també en igualtat i
cohesió social. Treballem i treballarem per les terres de Lleida,
Pirineu i Aran, per una Catalunya més cohesionades socialment, amb
més oportunitats per a tothom i més vertebrada territorialment.

7. Som dones i homes socialistes lleidatans i n’estem orgullosos.
Representem el ideals de l’esquerra federal a la plana de Lleida,
Pirineu i Aran i volem mantenir el lideratge en la defensa del nostre
territori. Defensem la nostra economia agroalimentària, lluitem per
compensar els dèficits en infraestructures, en transport, en sanitat,
ensenyament... Volem un territori cohesionat en què la baixa densitat
de població i les barreres orogràfiques no siguin obstacles per al
desenvolupament. Volem que el reequilibri territorial no sigui només
un ideal a aconseguir sinó una realitat ben aviat.

8. Fa poques setmanes que hem celebrat el Congrés Nacional i que hem
renovat l’estructura i definit el reptes de futur del PSC. Sabem que
estem immersos en una conjuntura difícil interna i externament
complexa, tant per a la pròpia estructura del partit com per les
dificultats econòmiques que han patit Catalunya i cadascuna de les
nostres comarques.

9. Som conscients que la ciutadania, en els darrers temps, ens ha donat
menys suport electoral que en altres moments, però això és alhora
un repte per repensar les nostres maneres d’actuar i d’explicar què
és el que fem i perquè ho fem. El PSC som un partit lliure i sobirà,
agermanat amb el PSOE amb una llarga història de treball conjunt
que no volem que s’oblidin ni es perdin. Tanmateix el PSC ens devem
al nostre territori i als nostres principis i convenciments com a
federalistes i catalanistes. I estem disposats, també a la Federació de
Lleida, Pirineu i Aran, a mantenir-los.

10. ORGANITZACIÓ
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11. D’ençà de la darrera gran crisi econòmica, i com a conseqüència de la
gestió que els diferents governs n’han fet , ens trobem amb una gran
desafecció de la població cap a la política tradicional que representen
els partits clàssics. Al mateix temps la societat està molt polititzada.
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La preocupació de la ciutadania per la cosa pública és més present
que mai en mitjans i xarxes i les opinions de les persones sobre
l’activitat de l’administració pública cada cop més visibles a les
xarxes socials.

12. El PSC, que està compromès des de sempre amb l’ètica i la
transparència, ha de treballar per ser present i competitiu en aquest
nou escenari comunicatiu. Ha d’aprofundir en la presència en les
xarxes i en el pensament dels ciutadans. Actiu en els barris i pobles,
obert als problemes, preocupacions i propostes de les persones. Cal
tornar a fer que sigui un partit al qual el conjunt de la ciutadania torni
a percebre com a seu, com una eina útil i eficient per interpretar i
canviar la societat.

13. LA FEDERACIÓ DE LLEIDA, PIRINEU I ARAN
14. El Partit dels Socialistes de Catalunya és constituït per setze
Federacions territorials. L’àmbit territorial de la Federació de les
Comarques de Lleida, tal i com estableixen els Estatuts del PSC, és la
suma de les comarques de la província de Lleida: Garrigues, Noguera,
Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Urgell, Alt Urgell, Alta Ribagorça,
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l’Aran. D’acord amb el Protocol signat
entre Unitat d’Aran-Partit Nacionalista Aranès i el PSC, Unitat d’Aran
assumeix la representació del PSC en el territori de l’Aran.

15. La unitat en una sola federació dels socialistes de Lleida, Pirineu i
Aran és encara recent i reflecteix la realitat del nostre territori que
és complexa. Dins el territori de la Federació tenim comarques i
poblacions separades per grans distàncies i amb males
comunicacions, tenim realitats socioeconòmiques molt diferenciades
i evidents dualismes: plana-muntanya, capital–poble, poble-pedania;
població-comarques. Tenim densitats de població molt desiguals. En
suma, som una Federació complexa que cal equilibrar amb molta
sensibilitat per tal que tots s’hi sentin representats. Aquesta
diversitat és, alhora, la nostra riquesa diferencial en el conjunt del
PSC català.

16. Políticament les nostres comarques pertanyen a una única
circumscripció electoral i tots els processos electorals es vertebren
entorn aquesta organització.
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17. La majoria dels municipis de Lleida són petits i també ho són les
seves agrupacions, tret la ciutat de Lleida que acull l’agrupació
nombrosa i potent. La manera de treballar i comunicar-se de la
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Federació ha de tenir en compte aquesta situació.

18. Una diversitat tan gran i les ja comentades dificultats de comunicació
fan que sigui necessari un gran esforç de comunicació per fer arribar
les iniciatives generades en agrupacions més potents a totes
aquelles que, pel seu volum limitat, tenen menys recursos humans
per fer activitats. Totes les iniciatives i activitats són importants ja
que responen a realitats i necessitats locals i a totes cal donar
suport. Les agrupacions de caire comarcal són una bona formula per
dotar de múscul organitzatiu a agrupacions locals de municipis
petits.

19. La força del PSC és la seva militància, siguin afiliats o simpatitzants i
la forma bàsica per que puguin treballar, comunicar-se i
desenvolupar-se com a actius polítics és l’agrupació local. El PSC ha
estat sempre un partit fortament municipalista i aquest fet reforça
l’agrupació local com a entitat bàsica de mobilització i influència
política.

20. INCREMENTAR LA MILITÀNCIA
21. La força del moviment independentista ha tingut un efecte molt
negatiu en les agrupacions locals. Hi ha zones a la nostra Federació
on les tesis independentistes dominen clarament l’espai públic i
dificulten l’acció política del socialisme catalanista.

22. En un altre extrem tenim les tesis immobilistes representades per la
dreta espanyola i també per partits emergents que han fet de la
unitat d’Espanya un dels seus principals valors. Moltes persones
progressistes -de vegades empeses pels seus lligams emocionals
amb la resta d’Espanya i/o per un sentiment d’indignació amb la
resposta de la classe política a la crisi- han perdut la confiança en el
PSC i l’han donada a noves formacions polítiques.

23. Treballar conjuntament amb les entitats que defensen les tesis
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federalistes i altres maneres, raonades, possibles i progressistes de
veure l’encaix Catalunya/Espanya ens ha de permetre superar les
tensions amb els independentistes i els immobilistes. La resposta a
aquestes tensions no pot ser ni la inacció ni el tancament en unes
tesis que sabem valuoses però que no acabem de saber comunicar ni
sabem acabar de generar emoció.

24. Necessitem mirar enfora, donar resposta a les preocupacions de
totes aquelles persones que se senten discriminades, menystingudes
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i rebutjades. Hem d’interactuar amb els que volen un món millor i
treballen per aconseguir-ho, recuperar els reptes del progressisme i
liderar-los, descobrint i superant els demagogs i populistes que estan
fent seu l’espai de protesta social.

25. No hem perdut l’orgull de ser socialistes ni la confiança en els
nostres valors. És necessari aportar visió clara i objectiva dels grans
avenços socials i econòmics liderats per governs socialistes.
Comunicar optimisme, confiança i orgull de partit ens ha de permetre
créixer en militància i suport electoral.

26. ELS I LES AFILIADES, ELS NOSTRES ACTIVISTES
27. Els i les socialistes entenem la participació política com una activitat
compromesa i organitzada molt propera a la gent, per aquest motiu
entenem que la forma més natural i eficaç de participació és la
militància activa en una agrupació local.

28. Els nostres Estatuts estableixen la distinció clàssica en l’afiliació del
PSC -militants i simpatitzants- basada en el grau de compromís i en
el pagament d’una quota. El PSC i les persones que el lideren han de
ser capaços de detectar el grau de compromís de cada persona
afiliada, la seva voluntat de col·laboració i poder-los dir com poden
ser útils, encomanant-los tasques, projectes i activitats concretes.
Perquè el PSC compta amb una gran massa de persones disposades a
defensar el projecte socialista, cadascú a la seva manera. El contacte
personal i directe és la millor manera de comunicar-nos. La política
que desenvolupem a petita escala és la més fructífera i enriquidora.

29. La societat canvia i evoluciona amb una velocitat enorme i hem
d’assumir que moltes persones properes prefereixin altres formes de
participació i col·laboració política. Hem de ser capaços d’oferir
opcions útils i adaptades a cada persona que comparteixi els nostres
ideals i la voluntat de treballar per desenvolupar-los com a projecte
polític. Si cal reinventar-nos com a organització per poder encabir
noves formes de participació hem de ser capaços de fer-ho.

30. AGRUPACIONS LOCALS
31. El nucli bàsic de l’organització del PSC és l’agrupació local, formada per la militància que
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resideix en un mateix municipi. L’activitat política d’una agrupació local va molt lligada a
l’activitat de propi ajuntament, sempre que existeix un grup municipal socialista, sigui al
govern o a la oposició, és necessari que treballin conjuntament grup i agrupació.
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32. Per tal de poder fer acció política, la fragmentació en agrupacions
petites difumina la tasca que es pot fer com a agrupació. Per tant, en
la mesura del possible, a l’hora de coordinar acció política, cal
treballar en clau comarcal. Sovint, en el món rural, és en la comarca i
en les capitals de comarca on es concentra la major part de l’activitat
cultural, econòmica, administrativa, etc. i és en aquesta clau que es
poden aglutinar més recursos i afiliacions per treballar-hi en accions i
trobades concretes.

33. AGRUPACIONS COMARCALS
34. El volum de militants de les agrupacions locals pot fer preferible un
sistema diferent, en que es facin diferents agrupacions per un mateix
municipi o que una única agrupació reuneixi diferents municipis.

35. Aquest és un tipus d’organització que s’ha mostrat més eficient en la
nostra realitat territorial, en què en molts municipis petits tenim pocs
militants. L’organització comarcal permet una millor estructuració de
l’acció política a cada territori.

36. ORGANITZACIONS COMARCALS
37. Sense que això vulgui dir perdre de vista l’acció política local, que es
pot treballar des de l’agrupació local i el grup municipal de
l’Ajuntament, la coordinació comarcal és la fórmula més escaient per
obtenir més resultats en la tasca d’acció del partit.

38. En els últims anys moltes comarques de la Plana han treballat
d’aquesta manera, tenint en cada comarca un coordinador comarcal
escollit per ells mateixos.

39. MOBILITZACIÓ
40. Un partit que no és present ni visible en la lluita per les causes que
considera justes no té cap sentit. Si bé l’acció política continua
essent percebuda com una forma de lluitar pels interessos de les
persones actualment pocs veuen els partits polítics com unes
organitzacions útils per a aquesta lluita.
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41. Els motius per mobilitzar-se actualment són molts i diversos, des de
la recuperació i ampliació dels drets de les persones fins al necessari
equilibri territorial, des de la conservació del planeta fins a la igualtat
efectiva de gènere i l’erradicació de les violències. Com a socialistes

6·

hem de seguir liderant la defensa de les persones més desfavorides i
com a catalanistes lleidatans hem de seguir liderant la lluita per tal
que les nostres comarques tinguin el tracte que es mereixen en
inversions i acció pública.

42. La nostra acció política en els àmbits de representació i gestió en
què siguem presents ha de seguir com ha fet sempre aquestes línies.
Tant si disposem de majories suficients per desenvolupar el nostre
ideari com si cal arribar a pactes i acords hem de ser sempre
conscients de quin és el nostre ideari i a qui representem.

43. SECTORIALS
44. Així com les causes territorials seran entomades per la Federació i
les diferents agrupacions, mentre que les causes temàtiques haurien
de vertebrar-se des de les sectorials.

45. L’organització sectorial té la capacitat i flexibilitat necessàries per
ocupar-se dels temes no territorials. La seva raó de ser és obrir-se a
la població captar inquietuds, problemàtiques i dificultats per
treballar colze a colze els militants i l’estructura del partit amb els
afectats i agents socials externs.

46. Les sectorials son eines d’intervenció social i també han de ser útils
per fer visible aquesta acció i recuperar la credibilitat en l’acció
política en general i en el treball des socialistes en particular.

47. La nova Comissió Executiva ha de constituir i gestionar les sectorials
que consideri necessàries per intervenir de forma constructiva i útil
en els sectors que ho requereixin. Els objectius de les sectorials
requereixen un lideratge obert, amb capacitat de treball i
representativitat en el sector, es vol obrir el partit, fer-lo visible i
oferir-lo a la societat com una eina útil de transformació social.

48. PARTIT EN XARXA
49. Les relacions personals han canviat molt en els darrers anys amb les
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noves maneres de comunicació representades per les xarxes socials.
Les relacions entre entitats i organismes públics, l’activisme social,
els mitjans de comunicació, i molts altres àmbits de l’acció política
han canviat també. Per ser eficients, per ser útils, per estar
informats i per difondre les nostres idees i propostes hem d’assumir,
interioritzar i fer nostres aquests canvis.
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50. La xarxa és un gran potencial per una federació com la nostra que
ocupa molt territori. La immediatesa dels nous mitjans permet
superar les distàncies sempre que estiguem disposats a innovar-nos i
actualitzar les nostres capacitats digitals. També requereix que
seguim treballant per aconseguir que tot el territori tingui
connexions dignes a la xarxa i totes les persones hi tinguin accés.

51. El partit ha d’incorporar homes i dones militants i simpatitzants a ser
agents actius de les noves tecnologies en la tasca de difusió de les
idees i la tasca del partit. La formació i la voluntat d’actualitzar-nos
ha de ser un valor fonamental en tots els àmbits, però és
especialment evident en el de les noves tecnologies i el seu
desenvolupament com a eina política.

52. Alhora que el partit ha de guanyar l’espai virtual, ha de tenir en
compte continuar mantenint la comunicació cara a cara com la base
de la seua acció. Cal no oblidar que la xarxa és en l’actualitat un
espai potent de comunicació, molt útil en territoris extensos com el
nostre, però no és l’únic espai de comunicació ni necessàriament el
prioritari.
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