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ENTRADA 

 

A l’entrada de la fàbrica, trobaràs dues paradetes on podràs recollir la teva 

acreditació com a delegat/da, convidat/a o premsa. També estarà habilitada com 

a zona de descans exterior on poder trobar-te amb companys i companyes.  

Aquí et podràs fer la teva primera foto de Congrés! 

 

JARDÍ 

 

El jardí serà el vincle de connexió entre totes les sales de la fàbrica.   
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2-3 CAFETERIA/ESPAI DE DESCANS 

 

Zona per a descansar, poder fer un cafè o un refrigeri mentres parles amb els teus 

companys i companyes. Aquí dinarem de variat del Celler de Ca n’Amer. A més, 

durant tota la jornada hi haurà servei de bar i cafeteria.  

 

1 SALA AUDITORI 

 

En aquest espai és on es reunirà el plenari del congrés i a més, on se celebraran 

les activitats més importants com l’obertura i la cloenda, o els col·loquis. Aquí tens 

la programació d’aquest espai: 
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• Dissabte a les 10 h: Inauguració del Congrés.  

• Dissabte a les 16:30 h: Nous Valors per un nou temps: una transició justa 

amb: 

o Luisa Carcedo, diputada al Congrés de Diputats i exministra de 

Sanitat del Govern d'Espanya. 

o Marc Pons, secretari de Transició Ecològica Justa i la Preservació de 

la Biodiversitat de la Comissió Executiva Federal.  

o Iago Negueruela, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball 

del Govern de les Illes Balears. 

o Modera: Susana Mora, secretària general de la Federació Socialista 

de Menorca i presidenta del Consell Insular de Menorca.  

• Dissabte a les 17:30 h: Economia: motor de transformació social amb  

o Carles Manera, catedràtic d’història econòmica i conseller del banc 

d'Espanya. 

o Patricia Blanquer, secretaria d’Indústria, Comerç i Turisme i  diputada 

al Congrés de Diputats. 

o Ferran Navinés, doctor en  economia per la Universitat de 

Barcelona.  

o Modera: Rosario Sánchez, consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors 

del Govern de les Illes Balears. 

• Dissabte a partir de les 19 h: Dictamen de la ponència i votació.  

• Diumenge a les 10:30 h: Eix Mediterrani: treballam pel que ens uneix 

amb  

o Ximo Puig, secretari general de PSPV-PSOE i president de la 

Generalitat Valenciana.  

o Salvador Illa, Primer Secretari del PSC.  

o Modera: Catalina Cladera, secretària general electa de la Federació 

Socialista de Mallorca i presidenta del Consell Insular de Mallorca.   

• Diumenge a les 12 h: Cloenda del Congrés.  

o Santos Cerdán, secretari d’organització del PSOE.  

o Francina Armengol, secretària general del PSIB-PSOE i presidenta 

del Govern de les Illes Balears.  
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PHOTOCALL 

Espai on et podràs fer fotografies i recollir-les electrònicament. Des de 

l!organització habilitarem un formulari d!accés a una carpeta Drive on podràs 

trobar totes les fotos.  

 

8 ESPAIS ENTITATS 

 

Les entitats i organitzacions socials són un instrument essencial per a la 

transformació. En aquest espai ens explicaran la seva tasca i ens convidaran a 

participar-hi activament. 

ENTITATS: 

- UGT 

- Alianza por la Solidaridad 

- SOS Mamás 

- Sonrisa Médica 

• Dissabte a les 18:30 h, taller sobre els ODS i la seva aplicació pràctica a 
través de la participació ciutadana amb  

o Blanca Mingo, coordinadora de projectes a Alianza por la 
Solidaridad 
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4 ESPAI DE L!HISTÒRIC 

 

L'espai de l'Històric té com a objectiu salvaguardar les històries de totes i tots els 

que han format part d’aquests 142 anys del Partit Socialista. És l'espai on es 

recupera la memòria del nostre partit centenari. Un lloc on posar en valor el que 

hem estat i el que som. Per fer-ho hi haurà exposades peces del nostre arxiu 

històric. A més, durant tota la jornada es reproduiran peces audiovisuals com el 

documental del 23F, spots de campanyes electorals o material electoral. 

• Dissabte a les 19 h,  presentació del llibre “Jaume Garcia Obrador, La 

causa militar contra el president de la Diputació de Balears” de Manel 

Suárez.  

 

5-6-15 SALES COMISSIONS 

Sales destinades a celebrar les comissions on es debatrà la ponència marc 14è 

Congrés del PSIB-PSOE. S’han presentat 376 esmenes i realitzarem el debat en 3 

comissions: 

Comissió 1- Sala. 6 - Esmenes a l'eix 2 

Comissió 2- Sala 5 - Esmenes a l'eix 3 

Comissió 3- Sala 15 Esmenes a la introducció, Eix 1, Eix 4 i Estatuts. 
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7 ESPAI DE SOSTENIBILITAT - JSIB 

L'emergència climàtica és el principal repte que afrontam com a societat en els 

pròxims anys. Aquest espai, liderat per les JSIB, és una experiència sensorial que 

no deixarà a ningú indiferent. 

 

14 ESPAI LGTBI+ 

Aquest és l'espai de la diversitat i dels drets i llibertats de les persones LGTBI+. 

Derrocam els discursos de l'odi per construir unes Illes Balears més diverses. 

Contra l'odi, cap passa enrere. 

Aquí et podràs fer una foto! 

 

12 ESPAI EL FUTUR D!EUROPA 

L'espai d'Europa està dedicat a reflexionar, debatre i compartir idees sobre 

l'Europa que volem. Descobreix què s'està fent i participa de la Conferència sobre 

el Futur d'Europa.  

Aquí et podràs fer una foto! 

 

10 ESPAI FEMINISME 

Aquest espai ens proposa un viatge per la història, on les protagonistes són les 

primeres socialistes feministes. Ens parlen del sufragi femení i altres drets 

adquirits que podem tenir avui en dia gràcies al compromís d'aquestes 

històriques. 

Aquí et podràs fer una foto! 
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13 CANAL PSIB 

Aquest és l'espai d'actualitat i de col·loqui mitjançant breus entrevistes i taules 

rodones amb alguns dels protagonistes del 14è Congrés del PSIB-PSOE. Segueix 

el nostre contingut al canal de Youtube del PSIB-PSOE. 

 

11 ESPAI MIRACLE! 

La transformació digital ha arribat al PSIB-PSOE. En aquest espai es fan 

formacions i tallers, i posam en valor la nostra seu virtual: Miracle! És l'espai per 

connectar i connectar-se: una nova manera de fer política. 

 

9 DIÀLEGS AMB... 

A l'Espai Diàlegs, els nostres convidats i convidades reflexionen i comparteixen 

opinions sobre eixos transversals de l'ADN socialista. A més, a les masterclass de 

15 min tractarem temes molt concrets d’actualitat.  La programació és la següent: 

• Dissabte a les 14 h: Diàleg sobre el Futur d’Europa amb 

o Francisco Aldecoa, president del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo i membre i portaveu de la Societat Civil 

Espanyola a la Conferència del Futur d’Europa. 

o Alícia Homs, eurodiputada, presidenta dels Joves Socialistes 

Europeus i membre de la conferència del futur d'Europa 

• Dissabte a les 14:30 h: Diàleg “Abolir és alliberar” 

o Valentina Milano, doctora en dret per la Universitat de les Illes 

Balears.   

o Mercedes Garrido, consellera de Presidència, Funció Pública i 

Igualtat del Govern Balear. 



  27 i 28 de nov 
Fàbrica Ramis 

Inca 
 

8 
 

• Dissabte a les 15 h: Diàleg “El dret a ser”  

o Arnau Ramírez, secretari d’LGTBI del PSC i diputat al Congrés de 

Diputats. 

o Ana Juan, presidenta del Consell Insular de Formentera.  

A les 15:30 presentació de les Masterclass a càrrec de Josep Marí “Agustinet”, 

secretari general de la Federació Socialista d’Eivissa i conseller de Mobilitat i 

Habitatge del Govern de les Illes Balears.  

• Dissabte a les 15:30 h: Masterclass “Nous drets”  

o Luisa Carcedo, diputada al Congrés de Diputats i exministra de 

Sanitat del Govern d'Espanya. 

• Dissabte a les 15:45 h: Masterclass “Superpoblació”  

o Rosario Sánchez, consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del 

Govern de les Illes Balears. 

• Dissabte a les 16 h: Masterclass “Economia circular”  

o Carles Manera, catedràtic d’història econòmica i conseller del banc 

d'Espanya. 

• Dissabte a les 16:15 h: Masterclaas “Llibertat vs Estat del Benestar” 

o Ferran Navinés, doctor en economia per la Universitat de Barcelona.  

• Diumenge a les 9:45 h: Diàleg invers  

o Víctor Camino, secretari general electe de Juventudes Socialistas de 

España.  

o Ares Fernández, secretari general de les Joventuts Socialistes de les 

Illes Balears. 
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Si vols assistir 
com a convidat 
apunta’t aquí

Inscripció

IGIGIGIG

Visita la web del congrés IG

Com arribar al 
14è Congrés del 
PSIB-PSOE

Accedeix al mapa

14è Congrés PSIB-PSOE

Escolta la banda 
sonora que ens 
acompanyarà els 
pròxims 27 i 28 de 
nov a Inca

Let’s dance!

link IOS

link IOS

https://forms.gle/GzXTa6RbvettMX6W7
https://www.youtube.com/c/PSIBPSOEIllesBalears/videos
https://twitter.com/psibpsoe
https://ca-es.facebook.com/psib.psoe/
https://www.instagram.com/psibpsoe/
https://www.psib-psoe.org/14-congres
https://www.psib-psoe.org/14-congres
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Wr8HseBM5T-w2G0mMKSTsFNnN4gJR_iS&usp=sharing
https://open.spotify.com/playlist/2ZYK3Ukd6FhyGx0wPM73M2?si=bcca874353eb4465
https://apps.apple.com/us/app/miracle/id1539680963
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.psoepsib.miracle

