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INICI MANDAT EXECUTIVA
29-30/03/12 – Assemblea elecció executiva.

MILITÀNCIA
En aquest període s’ha fet una depuració en el cens, impulsada per la Secretaria
d’organització de l’executiva Nacional, trobant casos de manca de pagament de quotes
de fins a 4 anys. Aquest fet ha suposat un ajust més fidel del nombre de militants de
l’Agrupació.
A data 13/02/2017 el nombre d’afiliats militants és de 542

FINANCES
La consecució novament de la majoria absoluta ha permès a l’Agrupació disposar de
bona salut, atenent als ingressos procedents per part dels càrrecs electes i el personal
directiu.
No tenim cap deute.

ACCIÓ ELECTORAL
Destaquem en aquest apartat l’excepcional període d’eleccions:
•
•
•
•

Dues al Parlament de Catalunya (amb dos diputats escollits, la Núria Parlon al
2012 i en Raúl Moreno al 2015)
Dues al Congrés dels Diputats (Lídia Guinart)
Unes Europees
I per suposat, la recuperació de la majoria absoluta en les Municipals de 2015

Aquest període d’eleccions també s’ha vist complementat pels diferents processos de
primàries:
•
•
•
•

Al 2014 per a la 1a secretaria del PSC i del PSOE
Al 2014 Per escollir el cap de llista pel PSC a les eleccions europees
Al 2015, principis de 2016 Per refrendar el malaurat pacte amb C’s
Al 2016 per a la 1a secretaria del PSC

Tenim una forta implantació en els òrgans del Partit, tant a nivell nacional com a nivell
de Federació.
2

INFORME DE GESTIÓ – 2012/2017
Agrupació de Santa Coloma de Gramenet

El resultat de les diferents eleccions va ser el següent:
Parlament Catalunya – Novembre 2012
PSC
14.550 29,24
P.P.
8.310 16,70
ICV-EUiA 7.124 14,32
C´s
5.647 11,35
CIU
5.036 10,12
ERC-Cat Si 2.933 5,89
PxC
1.908 3,83
ALTRES 3.474 6,98

Eleccions europees – Maig 2014
PSC-PSOE 9.485 29,66
ICV-EUiA 4.348 13,60
P.P.
3.979 12,44
ERC-NECAT 2.947 9,22
C´s
2.932 9,17
PODEMOS 2.279 7,13
CIU
1.944 6,08
ALTRES
3.387 10,59

Eleccions municipals – Maig 2015
PSC-CP
17.247 40,66
SG-PA
7.872 18,56
C´s
4.873 11,49
GE-ICV-EUiA 3.331 7,85
P.P.
3.293 7,76
ERC
2.030 4,79
CiU
1.536 3,62
ALTRES
1.776 4,19

Eleccions generals – Desembre 2015
EN COMU 17.713 31,86
PSC-PSOE 15.708 28,26
C´s
8.228 14,80
PP
7.627 13,72
ERC-CATSI 2.809 5,05
DL
1.441 2,59
PACMA 759 1,37
ALTRES 961 1,73

Parlament Catalunya – Setembre 2015
PSC
14.505 25,20
C´s
13.472 23,40
CATSiqueesPOT 8.439 14,66
PP
7.994 13,89
JxSI
7.816 13,58
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CUP
UNIO
ALTRES

3.197 5,55
726 1,26
918 1,59

Eleccions generals – Juny 2016
ECP
15.615 30,89
PSC-PSOE 14.750 29,18
PP
8.025 15,88
C´s
6.353 12,57
ERC-CATSI 2.929 5,79
CDC
1.185 2,34
ALTRES 1.307 2,59
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ACCIÓ POLÍTICA
PRESIDÈNCIA
Tal i com es va presentar al Pla de Treball, en aquest període s´han coberts els
objectius estratègics. Entre les accions desenvolupades, cal destacar les
següents:
Presencia institucional a l´Agrupació en actes públics i privats, aniversaris
d´entitats, commemoracions, reconeixements i homenatges.
Visites a companyes i companys hospitalizats o amb situacions socials difícils,
visites a residencies d’avis. Recolzament. Ajudes.
Trobades amb ex companys i ex companyes regidors/es i de la Comissió
Executiva.
Assistència i representació en funerals de militants i ciutadans/nes
colomencs/ques.
Participació en esdeveniments lúdics de fraternitat (Festa de la Rosa, Estand del
PSC a la Festa Major, Estand del PSC a la Diada de Sant Jordi).
Col·laboració activa en les campanyes electorals.
Visites periòdiques a entitats ciutadanes.
ÀREA ECONOMIA, TERRITORI FORMACIÓ I PROGRAMES
Cohesió TERRITORIAL I PROGRAMES
EMPRESA, COMERÇ, INNOVACIÓ i EMPRENEDORIA
La secretaria d’Empresa, Comerç, Innovació i Emprenedoria de l’Agrupació dels
socialistes de Santa Coloma de Gramenet ha desenvolupat la tasca principal de
continuar mantenint el contacte amb les principals entitats de comerç de la ciutat, ara
bé,no mitjançant reunions, sinó amb la presència en el actes de dinamització comercial
que es fan a la ciutat, com ara els Sabors del Món, Festa Major, Fires, Open Night, etc.
En aquest sentit, el company Esteve Serrano, secretari d’Organització i Regidor de
Comerç ha treballat intensament als Districtes, especialment al Districte VI, amb
l’obertura del Mercat del Fondo, i , amb tot el desplegament de les Obres del Centre
(Districte I), incloent la Reforma i reobertura del Mercat de Sagarra. També s’ha
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mantingut una la relació intensa amb els comerciants i associacions del comerç així
com amb les associacions d’encantistes.
El company Jordi Mas (amb el suport de Petry Jiménez) ha realitzat també una tasca
intensiva en el Districte IV en la mateixa línia d’atenció personalitzada al comerç
col·laborant en la difusió dels treballs de difusió de l’acció de govern en matèria de
comerç principalment.
Publicació d’articles sobre comerç a mitjans de comunicació locals i xarxes: 7
FORMACIÓ
ACTIVITAT DE LA SECRETARIA DE FORMACIÓ 2013-2016
Davant les baixes temporals del Secretari Victor Alabart (per feina) i Sebastián
Domínguez (per convalescència) i durant aquest període fins a dia d’avui el company
Eduard Viñas ha donat suport a la Secretaria de formació, com a conseqüència de la
major activitat que aquesta representava, havent-hi col·laborat en la confecció i
participació dels cursos d’Oratòria I, Ciberactivisme i Socialisme: Història, Valors i
Federalisme, Oratòria II, Federalisme i Jornada COPCAT, entre d’altres.
Davant la contingència de les successives convocatòries electorals en el període 20152016, la Secretaria de Formació ha realitzat una tasca de suport a les campanyes
electorals i a la dinamització de la militància. En el primer àmbit s’han realitzat tasques
suport a l’organització del porta a porta i de les campanyes de mobilització del vot al
carrer. En el segon s’ha treballat directament en l’organització i suport a la logística de
les casetes del PSC a ala Festa Major 2015 i 2016 col·laborant, amb la resta de
companys i companyes del Partit, en les permanències i el control del funcionament.
Programa de Formació 2013-2016
CURS: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ POLÍTICA, ORATÒRIA 1
Primer curs de 3 per millorar la nostra capacitat de parlar davant del públic en actes o
davant d’entitats i explicar amb claredat el missatge polític del PSC.
Lloc: AGRUPACIÓ PSC Santa Coloma de Gramenet
CALENDARI:
Dimarts 12 de febrer de 2013 de 18 a 21 h
Dimarts 19 de febrer de 2013 de 18 a 20:30 h
Dimarts 26 de febrer de 2013 de 18 a 20:30 h
Docent: Albert Tomàs, Secretari de Formació Federació del Barcelonès Nord
Docent en pràctiques: Eduard Viñas, Secretari d’Empresa, Comerç, Innovació i
Emprenedoria
Assistents: 12
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TALLER XARXA DE RUMORS
Primer taller per donar eines als membres de la Executiva Local per reforçar
coneixements, estratègies i instruments contra estereotips, prejudicis i rumors.
Lloc: AGRUPACIÓ PSC Santa Coloma de Gramenet
CALENDARI:
Dijous 30 de maig de 2013 de 18 a 21 hores
Docents: Cris González i Martín Miralles
Assistents: 14
TALLER COPCAT: SUPORT A LA INICIATIVA DE LA CONFERÈNCIA OBERTA DE
CATALUNYA
Lloc: CAN SISTERÉ
CALENDARI:
Dissabte 25 de Juny de 2013 de 10 a 14 h
Assistents: 15 (afiliats i no afiliats)
CURS: SOCIALISME: HISTÒRIA, VALORS I FEDERALISME
Primer curs que incorpora història del socialisme, valors i propostes federalistes,
explicant les bases del missatge polític del PSC.
Lloc: AGRUPACIÓ PSC Santa Coloma de Gramenet
CALENDARI:
Dimarts 28 d’octubre de 2013 de 18 a 21 h
Dimarts 30 d’octubre de 2013 de 18 a 21 h
Docent: Luis Miguel Guerra Muñoz, historiador i membre de l’Agrupació de Nou Barris
Assistents: 20
CURS: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ POLÍTICA, ORATÒRIA 2
Gener 2014
Segon curs de 3 per millorar la nostra capacitat de parlar davant del públic en actes o
davant d’entitats i explicar amb claredat el missatge polític del PSC.
Lloc: AGRUPACIÓ PSC Santa Coloma de Gramenet
CALENDARI:
Dimarts 11 de febrer 2014 de 18 a 20:30 h
Dijous 13 de febrer 2014 de 18 a 20:30 h
Docent: Albert Tomàs, Secretari de Formació Federació del Barcelonès Nord
Docent en pràctiques: Eduard Viñas, Secretari d’Empresa, Comerç, Innovació i
Emprenedoria
Assistents: 14
CURS: PROPOSTA FEDERAL i REFORMA CONSTITUCIONAL
Adreçat, especialment, a l’Executiva
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Lloc: AGRUPACIÓ PSC Santa Coloma de Gramenet
PÚBLIC: Executiva (50 persones) i obert a la militància.
CONTINGUT: Instruments per a explicar la nostra proposta federal, als nostres militants
i al a ciutadania.
CALENDARI: Dissabte 13 de novembre de 2014 de 10.00 a 14.00h
Docent: FERRAN PEDRET, Diputat socialista al Parlament de Catalunya
Assistents: 20
El Programa de Formació es va veure afectat a partir de 2014 per la finalització del
mandat municipal, les successives convocatòries electorals i per la reorientació
d’algunes de les activitats formatives i de difusió cap el Espai Obert liderat pel company
Joan Carles Mas.
La darrera proposta de formació presentada al 2015 en format de tres cursos no va
poder desenvolupar-se pel calendari electoral. La facilitem com a proposta per al
proper període de la nova executiva.
Proposta de model federal i reforma de la constitució: la Declaració de Granada
Ciutadans, marca blanca de la dreta
Com recuperar l’esperança a les files socialistes
Curs d’Oratòria 3
COL·LABORACIÓ AMB LA SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ EN LES TASQUES DE ANÀLISI
ESTADÍSTIC, DEFINICIÓ D’ESTRATÈGIES I MOBILITZACIÓ DAVANT DE LES
CONVOCATÒRIES ELECTORALS
Les convocatòries electorals en les que s’ha participat directament col·laborant amb la
Secretaria d’Organització queden han estat:
2014 Maig Eleccions Europees: Suport a la mobilització ciutadana en carpes, accions de
carrers i sessions de barri.
2015 Maig Eleccions Municipals: Suport a la mobilització ciutadana en carpes, accions
de carrers, sessions de barri i participació en el porta a porta
2015 Desembre Eleccions Generals: Anàlisi estadístic com a suport a la definició
d’estratègies porta a porta i de carrer.
2016 Juny Eleccions Generals: Anàlisi estadístic com a suport a la definició d’estratègies
porta a porta i de carrer.
2016 Octubre Eleccions primàries a la nova Secretaria del Socialista de Catalunya.
Candidatura de Núria Parlon: Treballs de recollida d’avals, creació de bases de dades i
compilació a nivell de Catalunya. Mobilització del vot a nivell local i comarcal.
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MEDI AMBIENT
Des de la Secretaria de Formació s’ha donat suport durant el mandat actual de
2013-2016, mitjançant articles, publicacions i argumentaris, a la difusió dels
missatges sobre les polítiques ecologistes del PSC i de l’acció de govern
municipal en matèria de medi ambient.
Publicació del monogràfic PSC Polítiques Ecologistes, La història recent del Riu
Besòs (2013) amb redacció a càrrec de Raúl Moreno, Antoni Fogué i Tomàs
Carrión amb el suport de Goyi Salgado.
Propostes d’acció del PSC pel Dia Mundial del Medi Ambient 2013
Publicació d’articles sobre medi ambient a mitjans de comunicació locals i
xarxes: 8
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ÀREA DE CIUTADANIA I MOVIMENTS SOCIALS

PROPOSTES POLÍTIQUES:
Els moviments socials, entesos en un sentit ampli, tant des del teixit associatiu de
caràcter permanent i estable - amb les entitats veïnals com a màxim i consolidat
exponent – com des de les plataformes creades o les mobilitzacions organitzades ad
hoc per a denunciar situacions concretes o reivindicar drets, són agents clau per assolir
un canvi polític materialitzat en un viratge cap a l'esquerra a les institucions.
Són, sens dubte, interlocutors qualificats i indispensables de la societat civil, com a
garants del treball envers la defensa d'interessos que afecten indubtablement la
ciutadania.
L'agrupació de Santa Coloma de Gramenet del Partit dels Socialistes de Catalunya,
plenament conscient de la seva importància, té com un dels seus objectius principals el
de mantenir un diàleg permanent i un intercanvi d'informació amb els moviments
socials que coincideixin amb els principis, valors i idees progressistes, prestant-los la
seva ajuda, utilitzant les vies d'acció institucionals des del seu paper com a integrant
del govern municipal, i secundant les accions que s'emprenguin, recolzant-se en ells
per construir una ciutat més cohesionada i justa.
ACTIVITATS REALITZADES:
Com a part indissoluble de la identitat socialista, el contacte directe i el treball
coordinat amb les associacions i agrupacions veïnals han sigut prioritàries en l'acció de
la secretaria.
Així, la interlocució amb les associacions de veïns i veïnes, les supraentitats de l'àmbit i
amb persones a títol particular ha estat constant. L'àrea ha esdevingut corretja de

10

INFORME DE GESTIÓ – 2012/2017
Agrupació de Santa Coloma de Gramenet
transmissió dels neguits i necessitats del veïnat de la nostra ciutat, tot facilitant el
contacte amb l'administració.
No obstant, el moment marcat per la crisi econòmica i les retallades dels governs de
dretes – recolzades en el cas català per formacions de teòrica esquerra que prioritzen
el suport al procés independentista – exigeix, així mateix, de la implicació i la
visibilització del PSC de la ciutat als diferents moviments reivindicatius.
El perfil i l'acció política de l'alcaldessa i primera secretària Núria Parlon i, per extensió,
de l'agrupació, visualitzats amb freqüència a l'esquerra dels estàndards tant a escala
nacional com autonòmica del partit, han provocat que en no poques ocasions les
formacions rivals i determinats col·lectius vinculats hagin intentat fer paleses teòriques
incoherències o contradiccions per part del PSC local, sempre de manera infructuosa.
Els intents per a desacreditar-nos i descavalcar-nos dels moviments ciutadans d'arrel
progressista han estat nombrosos i persistents, però mai exitosos.
En conseqüència, durant aquests quatre anys s'ha donat suport incondicional, amb
freqüència de manera conjunta amb altres secretaries de l'agrupació, a diferents
iniciatives tant consolidades en el temps com pròpies del moment, com ara:
− Vagues generals de 2012
− Accions vinculades al rebuig a la instal·lació a Santa Coloma de la Línia de Molt
Alta Tensió (MAT)
− Les activitats programades anualment pel col·lectiu Gramenet per la República
amb motiu del 14 d'abril, Dia de la República.
− Reunions i mobilitzacions de la Mesa Cívica pels Servei Públics (inactiva en
aquests moments)
− Accions reivindicatives de la Marea Groga en favor de la qualitat de
l'ensenyament
− Concentracions en favor de les persones refugiades amb motiu de la crisi
humanitària de 2015
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− Concentracions contra les violències masclistes
− Concentracions i marxes per a la reivindicació de les places de residència i
centre de dia per a la gent gran de SOS Gent Gran
− Concentracions i marxes contra els preus abusius i els talls de subministrament
de les companyies elèctriques.
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ÀREA DE: POLÍTIQUES SOCIALS I OCUPACIÓ

PROPOSTES POLÍTIQUES
La nostra principal proposta es la lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets
a tots els àmbits de les polítiques socials i promoure accions que siguin d'utilitat al
partit de cara a emprendré accions de govern, oposició o de propostes polítiques.
La nostra acció política s'ha encaminat a la denuncia de les practiques abusives i les
retallades dels governs de la dreta al conjunt de l'estat i a Catalunya.
La comunicació i el contacte amb persones i entitats han estat una de les eines que
hem fet servir no tan sol per assessorar sobre sanitat i polítiques socials, si no també
per difondre el nostre projecte polític a la ciutat.

ACTIVITATS REALITZADES:

− Sense cap mena de dubte l'activitat estrella va ser el "foro de salut", més
tard "foro de polítiques socials". Una vintena d'actes entre les entitats de la
ciutat explicant diferents temaris sobre salut, retallades, pensions,
discapacitat...
− Tres recollides d'aliments a l'agrupació entre els afiliats al partit i ciutadans que
es van sumar a l'acció. (Amb èxit les tres)
− Diferents accions sobre polítiques de la discapacitat, tant de cara a la
ciutadania i els afiliats com de suport als companys del grup municipal, com
també donant assessorament i opinions als altres companys des de la
perspectiva del món local.
− Tenim presència a les sectorials nacionals del PSC de Salut, Polítiques Socials i
Polítiques de la discapacitat, col·laborant a la visualització de la nostra
agrupació a entorns específics de la política.
− Hem donat suport i col·laboració als companys del grup parlamentari de
manera continuada a temàtiques vinculades a la nostra activitat, als dos
mandats que hem passat.
− Hem participat a la confecció dels argumentaris de les diferents campanyes
electorals que ens a tocat de gestionar, Estatals, Autonòmiques, Europees,
Municipals.
− Elaboració de informes i argumentaris per a diferents campanyes que s'han
produït durant el mandat de l'executiva. L'euro x recepta, Pensions, Llistes
d'espera....
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− Col·laboració i participació al llibre L'ABC de la Discapacitat així com de la
primera Escola de Polítiques de Discapacitat.
− Hem participat del Projecte de l'APMA "Plan Local para la ocupación en Sta.
Coloma de Gramenet".
Durant uns sis mesos hem treballat a bastants sessions de feina amb diferents
entitats de la ciutat, partits polítics i sindicats amb aportacions de idees i
debats, per tal de confeccionar un document amb propostes per les diferents
administracions, per tal de fomentar accions contra l'atur, de manera
immediata es presentarà a l'ajuntament de la ciutat. S'ha de remarcar que hem
treballat de manera coordinada amb la secretaria d'organització i la regidoria
de benestar social.
− Plataforma #SOSGentGran. Aquesta plataforma encara esta treballant
reivindicant al govern de la generalitat un centre de dia i una residència de gent
gran per a la ciutat. La nostra col·laboració ha estat en la elaboració dels plans
de treball a l'Ateneu i les accions portades a terme a la ciutat com al parlament.
En aquesta tasca també han col·laborat els companys del grup municipal de
politiques socials i la secretaria d'Organització.
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ÀREA GENT GRAN ACTIVA

PROPUESTAS POLÍTICAS
Pensiones: Trabajar para compensar la pérdida de poder adquisitivo
Salud: Que prevalezca la sanidad pública por encima de la privada, reducción listas de
espera, eliminación copagos, incorporación geriatría en oferta sanitaria, recuperación
servicios urgencia ambulatoria.
Dependencia: Aplicar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, destacando la
recuperación de la figura de trabajadores sociales, suficientes residencias asistidas,
apartamentos y centro de día y servicios de proximidad.
Habitabilidad: Estudiar y definir donde, como y con quien quieren vivir los mayores.
Maltrato físico y social de los mayores: Combatir los maltratos en el ámbito familiar,
social y asistencial.
Derecho a la muerte digna: Desarrollar y potenciar el testamento vital, tutela,
curatela, etc. y avanzar en la legalización de la eutanasia.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Acto central en el edificio de la Central Escénica con Gent Gran de la agrupación en
Junio de 2016.
Presencia en los Plenarios de la Gent Gran.
Del 4 de febrero al 6 de mayo de 2015 se realizó un Curso de Entrenamiento de la
memoria para mayores de 65 años.
Actividad de manualidades con un grupo de mujeres, todos los jueves en la
agrupación. Esta actividad esta encarada a promover el reciclaje.
Visitas en domicilios a personas mayores enfermas.
Asistencia a las marchas de SOS Gent Gran, a la Generalitat, para reclamar residencias.
Se realizaron dos actos para compañeros y compañeras:
-

El día 13 de Junio de 2013, homenaje a 27 personas, mayores de 70 años con
más 25 años de militancia.
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- El 15 de Diciembre de 2014 a militantes mayores.
Participación en el Primer Encuentro de Gent Gran en Calella de Palafrugell en Abril de
2014.
Participación, con nuestros mayores, en las campañas y actos públicos.
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ÀREA EDUCACIÓ, CANVIS SOCIALS I SOCIETAT CIVIL
PROPOSTES POLÍTIQUES:
Educació, polítiques de les dones, medi ambient i esports
-

-

-

-

-

-

-

-

Participar i dur a terme les campanyes que el partit a nivell nacional o
de federació proposi.
Contactar amb les diverses associacions que treballen per una educació
de qualitat a la ciutat (AMPAS, entitats que treballen en el sector
educatiu, centres oberts, associacions de veïns, altres partits, sindicats,
Casal del mestre, ...) i buscar punts de contacte i de treball conjunt.
Contactar amb les associacions de dones i organitzar activitats a la
ciutat que donessis visibilitat al partit en la seva lluita decidida pels
drets de les dones i contra la violència masclista.
Donar veu i recolzament al govern local en les seves accions en matèria
d'educació, polítiques d’igualtat, d’esports i de medi ambient.
Organitzar actes de formació en temes relacionats amb la formació que
puguin interessar als militants i simpatitzants, obertes també a tota la
ciutadania.
Redactar textos i arguments que puguin transmetre el pensament
socialista en matèria d'educació o de polítiques d’igualtat i difondre'ls
de la manera que considerem més adequada en cada moment: fulletons
explicatius, xarxes socials, mitjans de comunicació, en campanyes
explicatives al carrer, ...
Proposar accions per lluitar contra algunes mesures del govern que
siguin contràries a la nostra manera d'entendre com ha de ser
l'educació, el medi ambient o les polítiques de les dones.
Organitzar accions conjuntes entre les diferents secretaries de
l’agrupació per generar projectes educatius al si del partit amb funció
social i visualització al carrer.
Contactar i treballar conjuntament amb la sectorial d'Educació i amb la
de política de les dones, a nivell nacional -PSC- i de la Federació. Si
s'escau, també a nivell estatal -PSOE-.
Tenir contacte amb altres organitzacions o persones fora de Santa
Coloma que puguin ser interessants per als objectius proposats

ACTIVITATS REALITZADES:
Durant aquests anys hem anat participant en moltes de les activitats
encaminades a aconseguir aquets objectius. Han estat anys durs, de lluita
contra el PP a Madrid (la LOMCE, les lleis regressives contra les dones, les
retallades en programes contra la violència masclista, .... I contra CiU i més tard
Junts pel Sí a Catalunya, quan la crisi es traduïa en retallades escandaloses i la
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pretesa independència ho tapava tot i no deixava parlar de les greus
conseqüències de tal irresponsabilitat. Així, doncs, hem anat participant en
diverses campanyes i accions, alguns exemples de les quals són:
Educació
Recollida de signatures contra les retallades a les escoles bressol. Campanyes i
participació activa en vagues, manifestacions i actes divulgatius contra la
LOMCE i contra les severes retallades de personal, econòmic i de formació a les
escoles. Contacte amb plataformes de Santa Coloma com ara la mesa cívica,
l’assemblea groga i altres Ampes d’escoles en defensa de l’educació pública i de
qualitat. Hem participat en accions conjuntes des de la Federació del
Barcelonès Nord i des de la sectorial d’Educació. Hem publicat diversos articles
al diari El Mirall, a Gramenet 2.0 i a la web de l’agrupació. Finalment, l’estiu de
2014, vam organitzar un casal d’estiu a l’agrupació per a alumnes d'entre 6 i 12
anys que realitzaven activitats de repàs escolar, manualitats, jocs, i teatre en
anglès. Durant les sessions, els alumnes berenaven gratuïtament a l'agrupació,
ja que el casal era una aportació solidària a alumnes de famílies necessitades.
Cal dir que som l'únic partit polític a Santa Coloma capaç d'organitzar i dur a
terme una acció com aquesta durant els mesos d'estiu, i que va ser molt bonic
veure l'agrupació "okupada" amb els jocs de les criatures, que s'ho passaven
d'allò més bé.
Política de les Dones
-

-

-

-

Reunions periòdiques amb les secretaries de la Federació i del carrer
Nicaragua, així com també amb la regidora de polítiques d'igualtat de
l'ajuntament, per tal de treballar conjuntament i coordinada.
Publicació de diversos articles a les revistes El Mirall, Gramenet 2.0 i a la
web de l'agrupació, sobre la llei Gallardón i la barbaritat que suposava.
Convocatòria i participació en manifestacions i actes de protesta.
Especialment intens va ser el viatge a Madrid, amb el TREN DE LA
LLIBERTAT, organitzat pel PSC, una jornada mítica de protesta i que va
suposar l'inici de la davallada del ministre i els seus plans.
Cada any, als mesos de novembre i març, hem organitzat accions de
visibilització del partit a la ciutat i la seva acció decidida contra la
violència masclista i per als drets de les dones.
Al llarg d’aquests anys també hem col·laborat en el sorgiment d’alguns
grups de treball com ara Zona 7 i les Suffragettes. Aquest últim té un
gran potencial, amb gran participació de dones i activitats sovintejades
que li donen molta visibilitat.
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Medi Ambient i Esports
La lluita contra la MAT i ha estat un dels temes importants d’aquests anys.
També hem donat visibilitat a la postura decidida del PSC en la millora del medi
ambient, la recollida selectiva i les accions educatives que es fan a
Ecometròpoli, al recinte de Torribera, així com l'orgull de tenir un parc fluvial
tan magnífic com el que tenim.
COPCA T
L’any 2013 vam treballar per portar a terme al nostre territori les trobades de la
COPCAT, Conferència Oberta Progressista de Catalunya, diàleg amb persones
progressistes, de dins i fora del partit, que ens ajudessin a construir un discurs
més obert i que pogués connectar amb la majoria de la societat. A Santa
Coloma vam organitzar les nostres trobades que van ajudar a elaborar
documents importants per al partit.
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AREA DE POLÍTICA MUNICIPAL
L’activitat de l’àrea de política municipal es va centrar en apropar a la militància
la tasca duta a terme pels regidors i les regidores de l’equip de Govern, en el
seu àmbit competencial, va tancar el cicle la pròpia Alcaldessa.
Des de l tardor de 2012 fins a finals de l’any 2014 els 12 companys i companyes
que en formaven part van ser els protagonistes del “Passem comptes” una
fórmula oberta a la militància per explicar les polítiques de l’equip de govern.
A partir d’aquesta data, la successió d’eleccions va reduir, com en la majoria
dels casos, l’activitat, que es va centrar bàsicament en preparar les diferents
fites electorals.
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ÀREA D’INNOVACIÓ POLÍTICA I COMUNICACIÓ

PROPOSTES POLÍTIQUES:
-

Generar continguts informatius per donar a conèixer les accions del PSC
al conjunt de la ciutadania.
Posar en marxa, gestionar i mantenir la web, facebook, twitter i d’altres
publicacions a les xarxes socials.
Generar tot el material gràfic i publicitari de les campanyes electoral del
partit.
Recolzar comunicativament les activitats que realitzen altres
secretaries.
Generar documents publicitaris, argumentaris i altres elements per
donar a conèixer la nostra posició en temes determinats.
Assegurar que la imatge corporativa del partit és present als actes de
l’agrupació.
Coordinar l’aparició de membres de l’executiva i del propi partit en els
mitjans de comunicació.
Redactar i enviar comunicats de premsa.
Millorar la comunicació interna entre els membres del partit durant les
campanyes electorals.

La tasca de la secretaria de comunicació ha estat molt marcada pels processos
electorals continuats que hem afrontat des de l’any 2014. Tot i així, hem
mantingut una presència constant a les xarxes socials i hem editat material de
comunicació per altres activitats del partit.
ACTIVITATS REALITZADES:
Eleccions Europees 2014
-

-

-

La secretaria de comunicació va editar i confeccionar tot el material
gràfic i publicitari que es va donar a les carpes informatives, junt amb el
material que procedia del carrer Nicaragua.
Es fa ver una edició especial de la revista electrònica PSC Eleccions
Europees, on es recull una entrevista feta per la secretaria a l’actual
Eurodiputat al Parlament, Javi López, així com els beneficis que Santa
Coloma ha tret dels fons europeus. Aquesta publicació va ser
posteriorment utilitzada a nivell nacional.
Suport gràfic als actes de Javi López i Núria Parlon a Santa Coloma de
Gramenet.
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-

Insercions publicitàries a la premsa local (1 mensual durant els mesos
previs a la campanya).

Eleccions Municipals 2015
-

La secretaria de comunicació va editar i confeccionar tot el material
gràfic i publicitari que es va donar a les carpes informatives.
Maquetació i disseny del Programa Electoral.
Inserció de la imatge de campanya en diferents suports gràfics.
Creació d’un full informatiu per districte on informàvem dels
compromisos del programa electoral.
Coordinació de tot el material gràfic entre el partit i la impremta.
Falques publicitàries en ràdio, internet, i premsa local.
Manteniment de les xarxes socials del partit i creació dels grups de
coordinació via Whatsapp.
Suport gràfic als actes de campanya.

Eleccions Autonòmiques 2015
-

-

La secretaria de comunicació va editar i confeccionar tot el material
gràfic i publicitari que es va donar a les carpes informatives, junt amb el
material que procedia del carrer Nicaragua.
Inserció de la imatge de campanya en diferents suports gràfics.
Insercions publicitàries a la premsa local (1 mensual durant els mesos
previs a la campanya).
Coordinació entrevistes amb els candidats colomencs Raül Moreno i
Josep Maria Ballesteros
Suport gràfic als actes de campanya.
Manteniment de les xarxes socials del partit i creació dels grups de
coordinació via Whatsapp.

Eleccions Generals 2015 i 2016
-

-

La secretaria de comunicació va editar i confeccionar tot el material
gràfic i publicitari que es va donar a les carpes informatives, junt amb el
material que procedia del carrer Nicaragua.
Inserció de la imatge de campanya en diferents suports gràfics.
Insercions publicitàries a la premsa local (1 mensual durant els mesos
previs a la campanya).
Coordinació entrevistes amb la candidata colomenca Lidia Guinart.
Suport gràfic als actes de campanya.
Manteniment de les xarxes socials del partit i creació dels grups de
coordinació via Whatsapp.
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Xarxes Socials:
-

Twitter: 1551 seguidors/es i 3861 tweets.
Facebook: 3003 “Me gusta”
Web PSC Santa Coloma: des de març de 2012 fins 13 de febrer de 2017,
la web ha rebut 150.587 visites de 43.779 usuaris/àries.

Altres activitats portades a terme:
-

Ambientació Caseta de Festa Major.
Generació del material gràfic per a la Diada de Sant Jordi dels anys
2012,2013,2014,2015 i 2016.
Felicitacions de nadal 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016
Insercions mensuals a la premsa local.
Edició del material gràfic dels actes d’igualtat de l’any 2015 i 2016.
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ÀREA D’IMPLANTACIÓ TERRITORIAL, MILITÀNCIA I DINAMITZACIÓ POLÍTICA
PROPOSTES POLÍTIQUES:
-

Conèixer els diferents segments de la militància de la nostra agrupació .

-

Establir mecanismes per crear una relació directa entre la militància i el
partit.

-

Fomentar la participació del militant.

-

Conèixer les necessitats del militant.

-

Mesurar i millorar la percepció que té el militant del treball de la nostra
agrupació.

-

Impulsar accions per apropar-nos a la ciutadania i cercar nous militants.

-

Acollir al nou militant i acompanyar a l’antic.

-

Participar i dur a terme les campanyes que el partit a nivell nacional o
de federació proposi.

ACTIVITATS REALITZADES:
- Elaboració del pla de treball entre tot l’ equip.
- Hem treballat per donar veu i recolzament al govern local en les seves accions.
- Organització de diverses reunions amb diferents segments de la militància i
amb simpatitzants per explicar directament el programa electoral .
-Diverses reunions internes de l’equip.
- Reunions amb les secretaries de la agrupació per establir futures
col·laboracions i per treballar transversalment en distintes accions.
- Hem participat activament en la campanya Aturem la MAT.
-Hem mobilitzat a la militància per assistir a les conferències de l'espai obert i a
diferents actes de la agrupació dins i fora de Santa Coloma.
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-Hem participat en totes les campanyes contra les retallades, convocades a la
nostra ciutat i en el territori .
-Hem organitzat dues trobades a l’any amb tota la militància que han tingut
molt bona acollida i una magnifica participació. Una en el marc de Festa Major
per celebrar cada any de legislatura i l’altra en dates nadalenques per brindar
pel nou any i per seguir avançant en la lluita socialista.
- Hem fomentat l’assistència a varies jornades Municipalistes i a diverses
conferències en el territori.
-Hem treballat molt intensament mobilitzant a la militància en les diferents
campanyes electorals, participant activament al carrer, fem el porta a porta,
assistint als actes organitzats etc.
-Hem col·laborat en l’actualització del nostre cens
- Hem organitzat la nostra participació a la Festa de la Rosa cada mes de
setembre.
-També hem participat en l’elaboració del programa electoral del PSC.
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ESPAI OBERT
L’Espai Obert de la nostra Agrupació, que va substituir el Consell Local, ha estat
un dels encerts del mandat d’aquesta executiva. Això si. Limitat per la gran
quantitat de eleccions primàries i comtesses electorals que van limitar des de
2014 les seves convocatòries.
Més de 8 jornades de debat, obertes a la ciutadania, amb una gran afluència de
militants i simpatitzants, per tractar aspectes candents de l’actualitat política,
entre les que destaquen les jornades que sobre Federalisme es van celebrar
amb la presència de Miquel Iceta, la de finançament autonòmic a càrrec Josep
Borrell, o la d’actualitat política amb la que vàrem comptar amb l’ex president
Jose Luis Rodríguez Zapatero.
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