PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: PROMOURE NOVES FORMES DE MILITAR I
D'ACTIVAR-NOS EN EL TERRITORI
El PSC és patrimoni de la societat catalana com ho demostra la seva història, la seva
aportació a la transformació de Catalunya, l'entroncament amb les seves estructures
socials, culturals, econòmiques i institucionals, i sobretot haver aplegat milers de
voluntats al projecte que han transformat la societat i el país. Al 1970, moment de la
seva fundació, el PSC neix com un partit obert. Al PSC hi havia gent de les oficines i
les fàbriques, del camp, dels moviments veïnals, de les organitzacions socials, de les
universitats, dels sindicats....
Però els temps han canviat, i hem perdut aquest espai de referència, malgrat que la
nostre voluntat , almenys això és el que repetim contínuament en els nostres
documents, és que ens hem d'obrir com partit. Què volem dir amb això? Com fer-ho?
Com implicar i activar la nostra militància, els nostres afiliats i afiliades? Com
connectar-se amb els sectors socials que igual que nosaltres, volen una societat sense
desigualtats, sense discriminacions i amb justícia? Com suscitar la participació de
tothom que dins i fora del PSC comparteix aquestes mateixes aspiracions? Com
impulsar aquesta acció col·lectiva que revitalitzi el debat polític i sigui generador de
projectes de transformació social?
El que proposem és que el PSC optimitzi i dinamitzi les seves estructures locals i
territorials amb aquesta finalitat. És a dir, proposem més visibilitat i presència de les
agrupacions, i dels i les militants, més relacions i interaccions amb les diverses
entitats, institucions, medis o xarxes socials del barri o territori que els hi correspongui,
activisme sociocultural i polític dels i les militants de l'agrupació i la seva implicació
activa, incrementar la presència al carrer, connectar amb els veïns i veïnes
individualment, amb un cara a cara molt mes personalitzat per poder conèixer i
connectar amb aquelles persones que desencantades de la crispació política que es
viu a l’actualitat, s’han allunyat del PSC i ja no se senten ni representades ni motivades
per mobilitzar-se.
L´organització local i territorial representa una força extraordinària que és necessari
potenciar. Les agrupacions poden i han d'esdevenir un autèntic viver d'idees i
propostes, de projectes i lideratges, que generin i acullin propostes socialment
innovadores per a les persones i col·lectius del territori en el que estan arrelats, i que

proporcionin alternatives als problemes i sistemes socials que necessiten ser
repensats. L´agrupació ha de ser un instrument obert als i les simpatitzants, als
ciutadans i les ciutadanes; ha d'esdevenir un autèntic espai ciutadà de socialització,
tant en l'àmbit polític, com sociocultural i/o econòmic.
Així mateix, l’agrupació ha de ser la plataforma que reculli els neguits i els anhels dels
veïns i veïnes del municipi on està ubicada. Les necessitats veïnals poden ser
recollides a través dels i les militants que amb noves formules senzilles (qüestionaris,
enquestes, etc.), i utilitzant formes clàssiques de fer política, com el “porta a porta”,
ens acostin a una realitat social que cada cop està mes allunyada del PSC en concret i
de la política en general, i que serveixi alhora per aproparr als i les polítiques a la
ciutadania.
Des de l´experiència i el treball desenvolupat pel partit al territori, es presenta aquest
projecte a fi i efecte de cercar i generar un conjunt de complicitats locals que, amb la
implicació de l´agrupació, dels i les militants, i simpatitzants, i del treball dels i les
protagonistes locals, puguin fer emergir un ventall de noves oportunitats a les nostres
ciutats i pobles. Hem d'integrar l´acció del PSC local amb les necessitats, iniciativa i
capacitats dels veïns i veïnes, implicar-se en el teixit local i social, treballar en xarxa i
amb coresponsabilitat i cooperació per crear treball útil, social i solidari al territori.
En definitiva, proposem que les agrupacions esdevinguin un espai obert per a les
persones. Un espai laboratori de noves iniciatives que tinguin impacte social,
econòmic, mediambiental, cultural, i solidari a la població, un entorn on les
experiències d´uns puguin ajudar els altres, on es puguin traslladar models i valors
recíprocament, on es puguin crear oportunitats conjuntes i les gestionem amb visió de
futur. Un espai on cercar, agregar i organitzar propostes per generar noves formes de
col·laboració, de cooperació, de coresponsabilitat, de construcció personal i de grup.
Un espai de trobada de suport mutu per generar, captar i treballar idees per a la
comunitat.

