GRUPS DE FEINA DEL 14 CONGRÉS DEL PSIB-PSOE A CÀRREC DEL COORDINADOR DE
LA PONÈNCIA.
Estam a les portes d’un nou Congrés del PSIB-PSOE, després de quatre anys de feina intensa
amb resultats electorals que ens han situat per primera vegada com a primera força de les
Illes Balears.
Primera força que ens ha permès governar a la majoria d’institucions i municipis de les Illes
Balears. Tot i així, ens queda molt de camí per recórrer.
Per això, els socialistes hem d'aprofitar aquest procés congressual per establir el camí pels
pròxims quatre anys, i projectar el futur per a la ciutadania de les Illes Balears.

L’objectiu de fons és consolidar el projecte socialista, treballar per un país de progrés, de
drets i llibertats. Ho farem dissenyant els eixos de les polítiques que els socialistes volem
impulsar els propers anys, especialment a la pròxima legislatura (2023-2027). Un procés que
obre les portes a la reflexió més enllà d’una legislatura, i que té com a horitzó aquesta
dècada.
La participació de la militància és un punt clau dins tots els processos de reflexió del nostre
partit, per això es durà a terme un procés participatiu amb l’objectiu de reactivar a les nostres
agrupacions després d’aquests mesos difícils.

A la reunió de la Comissió Executiva del PSIB-PSOE, celebrada el passat dia 22 de març, es
va aprovar el nomenament de Pere Joan Pons com a coordinador de la ponència del 14
congrés del PSIB-PSOE. Els eixos de feina proposats són 4. Dins cada eix es proposa crear
grups de feina redactors, que faran feina fins al mes de setembre i presentaran la proposta
de document de ponència marc a la Comissió Executiva, per posteriorment anar al Consell
Polític i dur a terme la convocatòria formal del proper congrés del PSIB-PSOE.

Aquests grups de feina podran comptar amb el suport de companys, companyes i experts
per la redacció del document inicial. Així mateix es coordinarà amb els responsables de les
ponències de les federacions que formaran part d'aquesta etapa del procés congressual.

Els eixos i els grups de feina són els següents:
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VALORS, DEMOCRÀCIA DEL SEGLE XXI
Aquest eix analitzarà el marc de valors en el què hem d’encarar els propers anys els
socialdemòcrates, l’erosió de les democràcies i de règims que qüestionen la cultura liberal,
a més dels nous valors que sorgeixen després de la Covid-19. Les persones que el
coordinaran són: Juli Dalmau, Cristina Font, Silvia Cano i Enric Casanova.

SOSTENIBILITAT, TRANSICIÓ I FUTUR DEL MODEL PRODUCTIU
El següent eix vol plantejar els reptes que suposen en el 2021 el model productiu de futur
per a les Balears i els reptes que posa la transició energètica i digital. Volem abordar
aquesta doble transició de forma conjunta. Les persones que el coordinaran són: Carles
Bona, Pilar Carbonero, Jaume Mateu, Alícia Homs, Jordi Marí i Santi Juan.

PER LA CONSOLIDACIÓ DEL BENESTAR I ELS DRETS SOCIALS
Aquest eix planteja un dels grans elements que ens està deixant la crisi de la Covid-19: la
consolidació de l’educació, de la sanitat, de la dependència, dels serveis socials, com a
element vector de les polítiques per als propers anys. Les persones que el coordinaran
són: Angélica Miguélez, Carol Cerdà, Amanda Fernández, Lucia Prats i Vicent Torres Ferrer.

PSIB-PSOE: UNA ORGANITZACIÓ AL SERVEI DE LA SOCIETAT DE LES ILLES BALEARS
El PSIB és ara el primer partit de les Balears. Ens pertoca ser capaços d’oferir propostes de
vertebració del país, al temps que hem de ser capaços d’adaptar-nos com a Organització
als nous temps, les noves formes, els nous instruments per fer política. Les persones que
el coordinaran són: Pilar Costa, Damià Borràs, Ares Fernández, Toni Palau i Carmen
Palomino.

Així mateix es proposa el Comitè Organitzador del 14è Congrés del PSIB-PSOE, format per
Silvana González, Vicenç Thomas, Javier de Juan, Àgueda Quiñonero, Xisca Gamundí, Joan
Méndez, Aina M. Escalas, Miquel Ramon, i Sergio Rigo. També hi formarà part un membre a
proposta de cada Federació o Agrupació Insular i també de les JSIB.
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