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10 de març de 2018
Conclusions de l’Escola Socialista de formadors i formadores
Estem vivint uns mesos complexes políticament, difícils i inusuals respecte a la realitat
institucional i política que viu el país. Malgrat això, el PSC segueix treballant, més ferm
que mai, en posar al capdavant de l’actualitat política, les necessitats i problemàtiques
reals de la ciutadania. Per aquest motiu, el passat dissabte 10 de març, el partit va
organitzar unes jornades per a formar als i les formadores del partit. L'objectiu de les
mateixes és que tots els quadres, tant els que tenen càrrecs orgànics i/o institucionals,
com els i les militants de base, es converteixin en agents polítics clau. I és en aquesta
línia on els i les socialistes creiem en la formació com una eina estratègica per a la
nostra organització.
La jornada estava dividida en tres parts, que tractaven l’acció formativa des de tres
espais, la formació a un partit polític, exemples de bones pràctiques a dins del PSC i la
visió dels futurs formadors i formadores que van assistir a la jornada.
La importància de la formació en un partit polític
Aquesta ponència va ser dirigida per Manuel Cruz, Diputat del PSC al Congrés dels
Diputats, que va posar de relleu la importància de l'experiència viscuda per transmetre
coneixements. Mencionant a Hanna Arendt, va remarcar la necessitat de ser crítics
amb el propi coneixement. Saber de les nostres arrels, de la nostra història i de la
nostra experiència viscuda ens farà capaços de reinventar-nos i avençar. Així, també
va insistir en els dos valors fonamentals, que segons ell, han de transmetre les
persones formadores: la crítica i la llibertat.
Formar per apoderar: bones pràctiques formatives al PSC
En la taula, conduïda per Sònia Guerra, va presentar els diferents instruments
formatius del partit: l'Escola Xavier Soto, l'Escola Municipalista, i els dos postgraus
universitaris de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona,
amb els que col·labora el partit mitjançant la Fundació Rafael Campalans.
Pedro Gallo, director del Postgrau “Socialdemocràcia, polítiques públiques i nous
riscos socials”, de la UB i Tomàs Peire, director del postgrau "Comunicació i Lideratge
Polític", de la UAB, van mostrar a les persones assistents els objectius i continguts
d’aquests estudis, els quals són instruments summament importants sobretot per a
potencials quadres institucionals. Guerra va insistir en el fet que la formació ha de ser
una eina estratègica per a la nostra organització, ja que en un partit com el socialista,
que aspira a liderar una majoria social i a transformar la societat, és fonamental que la
formació esdevingui un dels elements més importants a portar a terme per tal
d’apoderar a les persones que formen part de la nostra organització.
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Què pots fer tu per la formació?
Durant la jornada, els i les assistents van participar activament fent aportacions al taller
Luis Miguel Guerra, Director de l’Escola Xavier Soto, i Pedro Gallo, van fer un resum
de les aportacions del públic i futurs formadors i formadores: formació permanent i online, ser autocrítics, i una major implicació dels i les formadores en la capacitació dels i
les militants, són algunes de les propostes.

La jornada va ser inaugurada pel Primer Secretari, Miquel Iceta, que va destacar la
importància de la formació per un partit polític, i la necessitat de ser autocrítics per
renovar-se i reinventar-se, partint sempre de les arrels. Per això, va insistir en la
importància de la formació en l’àmbit general però també, i sobretot, pels nous i les
noves militants. Pel Primer Secretari, tenim el repte de captar i aprofitar el talent que hi
ha entre els més de 17.000 militants del PSC i que poden, saben i volen compartir el
seu coneixement, emplaçant-nos a poder fer una àmplia Xarxa de formadors i
formadores socialistes a tot Catalunya.
Salvador Illa va concloure la jornada reafirmant el paper clau i estratègic de la formació
dins del PSC. Va remarcar que a més de formar als i a les companys/es, la formació
ha de servir per atraure a simpatitzants, però també a la ciutadania en general,
animant a obrir les agrupacions i Pallars, a tot aquell o aquella que ens vulgui escoltar.
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