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ACCIÓ ELECTORAL

Una vegada passat el període d’adaptació i de coordinació entre les estructures

nacionals, provincials i comarcals, el qual es van posar en pràctica mitjançant les

eleccions europees per a fer una primera prospecció de la situació electoral a la

província, i comprovat els efectius que es disposen al territori, i en la coordinació

existent entre els nivells nacional, provincial, comarcal i local, es van plantejar

les estratègies oportunes per anar celebrant en les condicions més òptimes les

grans fites electorals de tot el període en moments crucials per al nostre partit:

les eleccions europees de 2014, les eleccions municipals i autonòmiques de 22

de maig de 2015 i les eleccions generals de 20 de desembre de 2015 i de 26 de

juny de 2016,  i  que ha segut la que pràcticament ha centrat la atenció de la

secretaria en l'àrea de acció electoral.

La  primera  de  les  feines  portada  a  terme  en  coordinació  amb la  Secretaria

d’Acció Electoral Nacional, i en la que ha tingut un paper rellevant la Secretaria

d’Estratègia i Mobilització Provincial, en continuació del que ja va ser assajat a

les eleccions europees, va ser la petició dins el que s’ha anomenat Pla Grasroot

a les  comarques que ens indicaren els  responsables  de secció  electoral que

corresponen a cadascun dels municipis. 

L’acció més concreta del pla Grasroot van ser la campanya “Demana Eleccions”

amb el repartiment estratègic de la publicació “L’Alternativa”, de la que van ser

entregats  més  de  10.000  exemplars  a  la  província  feta  per  les  principals

agrupacions amb accions selectives i per part dels principals agents i referents

del territori.

Amb reunions amb tots els responsables comarcals, experiències pilot en alguna

de les nostres agrupacions i amb reunions celebrades al propi territori, aquest

pla  va  obtenir  resultats  bastant  desiguals,  i  que  examinats  van  permetre
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reactivar  aquestes  accions,  atenent  molt  més  a  la  realitat  territorial  i  als

objectius que per a les properes campanyes electorals foren marcades per les

àrees competents.

ELECCIONS EUROPEES

Es va crear el Comitè Electoral composat per membres de l’executiva provincial,

representants del territori i militants amb destacada experiència en eleccions i

un  Comitè  d’Estratègia  format  per  membres  de  la  Permanent  i  secretaries

destacades de l’Executiva Provincial, així com voluntaris d’ampla qualificació per

portar a terme les tasques en les diverses àrees. Malgrat els adversos resultats

electorals, el treball realitzat amb comarques i agrupacions van donar resultats

satisfactoris en el sentit d’optimització al màxim de recursos disponibles.

És veritat que amb el pas del temps, l’estructura provincial ha agafat una clara

posició coordinadora amb comarques i agrupacions, i amb els escassos recursos

de que disposem s’ha arribat a fer més coses, dins de la voràgine i caos que a

vegades  s’imposa  en  una  campanya  que  es  dirigida  prou  lluny  d’ací.  Calien

estructurar missatge i actors intervinents.

En les diverses àrees en que va estar constituït el Comitè podem indicar diversos

elements:

A) ACTES (Ramón Martínez, Ana Belén Edo i Ruth Sanz)

Més  90  actes  electorals. Front  als  50  de  2009.
Mítings. No recomanats per la direcció de campanya. No aporten un vot i
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esgoten  els  recursos  electorals  amb  molt  poca  utilitat.  No  obstant
dinamitzen  i  posen  en  tensió  al  partit.  A  mesura  que  avançava  la
campanya la gent es va animar i es va arribar a concentrar gran nombre
de actes en els darrers 3 dies.
9 actes sectorials. Hem pogut explicar el nostre programa amb més detall
i  als  sectors  interessats.  Estrangers  (Romania  i  França),  agricultura,
industria, benestar social,... tots han tingut el seu acte. 

20 actes de proximitat.  El  donar la papereta s’ha convertit en un dels
elements fonamentals de la campanya per obtenir vots útils per al nostre
partit. Mercats i porta a porta han segut objecte de incidència per part de
les grans agrupacions així com per la iniciativa de les agrupacions més
menudes.

Actes de Cloenda en totes les comarques.  Altura, Sant Mateu, Castelló,
Vila-real, Torreblanca, Alqueries, Xilxes, Onda i Alcora.

B) JORNADA ELECTORAL  (Patricia Puerta). 
571 interventors i 465 apoderats han cobert les nostres taules electorals.
La reducció de les taules ha facilitat eixa circumstància.  Van haver certs
problemes  en  el  compliment  dels  terminis  marcats  per  part  de  les
agrupacions. I es van modificar els protocols dels tràmits corresponents
per a que no succeïsca en eleccions municipals i autonòmiques.

Es va realitzar l’experiència del “caça i captura”. Inicialment pensat per a
Benicarló,  Vinaròs,  Vila-real  i  Borriana,  es  va  estendre  a  la  resta  de
municipis.  El  responsable  de  coordinar-ho  i  supervisar-ho  va  ser  el
company Román Sánchez.

C) MOBILITZACIÓ (Adolf Sanmartín)
430  Càrrecs  institucionals  i  orgànics  mobilitzats.  Com  a  element  molt
positiu l’existència de les dos figures d’ acompanyants i oradors.

Actes centrals dia 10 i 17, èxit global. Salvats pels alcaldes de la convenció
i per la difuminació de Castelló a la Festa de la Rosa. Es va avisar amb
suficient antelació. (11 abril avisats i 23 abril recordatori i per escrit) i van
haver  territoris  que no van respondre amb el  dinamisme exigit  per  a
aquest tipus d’actes centrals.
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D) COMUNICACIÓ I 2.0 (Ester Marti i Sonia Alonso)
Notes diaris centrant el missatge de campanya en les persones del 
candidat, secretari provincial i secretaris d’àrea.

Ester Mart a la que i a que felicitar per la seua entrega i professionalitat.
Elena  Rincón,  Víctor  Balaguer  i  Andrea  Manrique van  aportat  tot  el
millor per a donar cobertura adequada a la campanya. Agrair també totes
les aportacions de les agrupacions i de molts de vosaltres militants  amb
les fotos i missatges que van poder fer arribar.

Vídeos i fotos amb prou èxit a les xarxes.

Xarxes actives en Facebook i  Twitter, emetent més missatge que mai, la
qual  cosa  ens  ha  posat  al  capdavant  de  les  forces  polítiques  de  la
província.

Experiències  del  coffeetweet i  tracatweet superades  amb  èxit  de
participació.

Documentació  i  bases  de  dades  (Encarna  Melchor,  Ramón  Monferrer,
Vicent Mira i German Renau). 
Vam  estrenar,  com  a  ferramenta  de  consulta  i  emmagatzematge
permanent una intranet,  on bolcar les bases de dades i  argumentaris:
Box.

E) ASSESSORIA JURÍDICA (Miguel Angel Guillén i Omar Braina)
Aquestes eleccions europees van tindre una activitat bastant reduïda. No
obstant Miguel Angel Guillem i Omar Braina van fer una molt bona tasca
juntament amb el representant de la candidatura. Destacar el paper de
Juli Domingo davant la Junta Electoral Provincial com a representant del
partit.

F) RESULTATS
No són resultats diferents dels que en principi estimava l’estudi Urquizu, i
que  teníem  analitzats  al  diariet  anomenat  L’Alternativa.  No  obstant,
elements com Podemos i alguna altra força centrífuga del vot han fet que
la diferència resultant fos un poc més gran al nostre territori, la qual cosa
ha de ser objecte de anàlisi i reflexió seriosa.
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No podem extrapolar, però si és cert que és l’ enquesta més fiable de la
que disposem per poder treballar. Millor que la millor enquesta. Podem
coincidir en que el futur serà millor, que hi ha elements que tindrem que
eliminar, però tenim que emprar aquesta referència com el millor punt
d’eixida, perquè per a municipals i autonòmiques, no podem utilitzar el
patró de les anteriors, ja que el perfil de l'electorat ja ha canviat.

Diversos grups, es van ficar en marxa, per tal de fer valoració i començar
els treballs. La campanya següent ja ha començat.

G) ORGANITZACIÓ I ESTRATÈGIA ( Ana Edo)
Més de 24 comunicacions amb instruccions del Federal.
14 comunicats de Nacional.
12 comunicats de Província.

Manifestar que malgrat de l’èxit dels actes, no hi va haver la mobilització
desitjada.

És  la  primera  vegada  que  les  comarques  entren  a  batallar  en  el  nou
sistema orgànic,  però aquesta experiència,  les  eleccions europees,  ens
van demostrar que calia activar molt més a l’organització per a obtenir els
resultats esperats i aconseguir els objectius de campanya, que no és el
mateix que obtenir vots.

Pla d’Acció Municipal. PAM

Per tal d’aprofundir en el canvi de cultura al nostre partit i generar dinàmiques
d’acció per generar el canvi polític als nostres pobles i ciutats, en coordinació
amb les Secretaries Nacionals de Política Municipal, Xicotets Municipis i Acció
Electoral,  les  secretaries  d’Organització,  Política  Municipal  i  Acció  Electoral
Provincial  es  va  dur  a  terme  un  projecte  molt  ambiciós  i  multidisciplinari
anomenat Pla d’Acció Municipal (PAM). 

Començant per les agrupacions més grans, i partint d’un estudi electoral històric
i  rigorós,   s’elaboraven  diversos  DAFO  sobre  la  situació  als  municipis,  i  del
resultat  del  mateix,  els  propis  militants  i  agrupacions  confeccionaven un pla
d’acció  per  portar  a  terme,  avaluat  en  el  seu  moment  per  a  les  instàncies
superiors. Una vegada avaluat, es posaven en marxa 5 plans, que comprenien
accions concretes per arribar a les eleccions municipals i autonòmiques en les
millors  condicions  com  són  el  Pla  de  Comunicació,  el  Pla  de  Finançament
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Transparent de campanyes, relacions amb la societat, obertura del partit, i el de
millora dels grups municipals. 

Aquest Pla convergia clarament amb el Pla Grasroot. El resultat desembocava en
el Pla General d’Acció Electoral amb accions concretes per a cada municipi.

En  eixe  sentit,  el  recolzament  directe  als  nous  candidats  i  candidates  dels
municipis  va  ser  el  gran  element  on  es  va  centrar  l’acció  política  de  les
secretaries, en continua coordinació amb la Secretaria de Política Municipal, de
Formació, i d’Organització Provincials. La realització de diverses cursos d’atenció
per  a  ajudar  en  l’oratòria  i  expressió  de  determinats  candidats,  com  el  de
comunicació i  coach, fet  al  desembre de 2014, impartit  per  la psicòloga Lisy
Ventura, o la posada en marxa dels Pràctics reflexius municipals, on l’expert en
assessoria  política  Juan  Ignacio  Marcos  Lekuona  va  dissenyar  un  sistema de
recolzament en virtut del que els alcaldes i  alcaldesses experts, aportaven la
seua experiència demostrada i reiterada en diverses cites electorals per a que
puguen  aprofitar-se  els  nous  candidats  i  alcaldes.  Procés  que  esperàvem no
tingués  parada  en  les  eleccions  municipals,  sinó  que  fora  veritablement,  un
procés  constructiu  per  tal  d’ensenyar  i  a  prendre  la  forma  de  fer  política
socialista i  de progrés arreu el  territori  en un sistema que es retroalimente i
done consistència i cultura política de continuïtat al projecte del PSPV-PSOE.

ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 2015

Ha segut sense cap dubte la gran fita electoral del període. Des de les eleccions

europees,  amb  xicotetes  modificacions,  es  va  mantenir  el  mateix  Comitè

Electoral  composat  per  membres  de l'executiva provincial,  representants  del
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territori  i  militants  amb  destacada  experiència  en  eleccions  i  el  Comitè

d’Estratègia. 

En les diverses àrees en que va estar constituït el Comitè podem indicar diversos

elements:

A) ACTES (Ramón Martínez, Ana Belén Edo, Ruth Sanz, María Jiménez

i Marta Ledesma)

Mes 255 actes electorals. Front als 200 de 2011.

Mítings. No recomanats per la direcció de campanya. No aporten un vot i

esgoten  els  recursos  electorals  amb  molt  poca  utilitat.  No  obstant,

dinamitzen  i  posen  en  tensió  al  partit.  A  mesura  que  avançava  la

campanya la gent es va animar i es va arribar a concentrar gran nombre

de  actes  en  els  darrers  3  dies  de  les  dos  setmanes  de  campanya,

fonamentats,  evidentment en les  figures de les  candidatures locals  als

que acompanyaven habitualment candidats autonòmics i altres destacats

referents del partit.

23 actes sectorials. Ens van permetre explicar el nostre programa amb

més  detall  i  als  sectors  interessats.  Sanitat,  Educació,  Agricultura,

Industria, Benestar Social, ... tots van tindre el seu acte i es van celebrar

en el territori més adient. 

20  actes de proximitat.  El  donar la papereta s’ha convertit en un dels

elements  fonamentals  de  totes  les campanyes per obtenir vots útils per

al nostre partit.  Ja ho  va ser en les eleccions europees amb el Grasroot i

ara  es  va  tractar  d’intensificar  en   la  mesura   de   les   possibilitats  de 

cadascuna de les agrupacions. Mercats i porta a porta han segut objecte

de treball per part de les grans agrupacions així com per la iniciativa de

les agrupacions més menudes.
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Actes de Cloenda en totes les comarques. La coincidència de les eleccions

autonòmiques i   municipals  va fer  que hi  hagueren multitud de actes

celebrats  simultàniament  per  a  la fi de campanya amb els  candidats i

candidates municipals.

B) JORNADA ELECTORAL (Paloma Almazán, Miguel López Marqués)

950 interventors i 600 apoderats van cobrir les nostres Meses electorals.

La reducció de les taules ha facilitat eixa circumstància. Continuen tenint

certs problemes en el compliment dels terminis marcats per part de les

agrupacions que estaven posats al gener i sobre els terminis legals. 

Es va posar en funcionament, tutelats pel Comitè Electoral Nacional, una

experiència pilot del “caça i captura”. Coordinat i supervisat per Román

Sánchez.

Aquesta vegada no va haver  mostreig  de les  600 taules,  ja  que es  va

considerar fer una replegada de dades de les comarques per centralitzar

un inici  de resultats  abans de les  23h del  dia D,  que es quant es van

conèixer resultats oficials.
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C) MOBILITZACIÓ (Adolf Sanmartín)

430  Càrrecs  institucionals  i  orgànics  mobilitzats.  Com  a  element  molt

positiu l’existència de les dos figures d’acompanyants i oradors.

Acte central, dia 16 de maig, a la Plaça de Bous. Més de 1.000 persones

de la nostra província van acudir a València.

L'acte  central  provincial  del  dia  22,  tot  i  que  va  ser  un  èxit  de

convocatòria,  continuava  sense  ser  tot  el  massiu  que  s'havia  pretès,

encara que va cobrir expectatives. 500 persones a l'Hotel Jaume I. Es va

avisar amb suficient antelació amb notificacions, recordatoris i cridades

personals,...  Van haver  territoris  que encara no van respondre amb el

dinamisme  exigit  per  a  aquest  tipus  d’actes  centrals,  la  qual  cosa,

indubtablement  ha  d’obligar-nos  a  la  reflexió  i  replantejament  de

determinades accions electorals. El dèficit de mobilització ens ha de fer

reflexionar  seriosament  sobre  l'esforç  que  suposa  la  mobilització  i  els

resultats efectius aconseguits, que suposen un “absentisme” d'un 25-30%

de la presència prevista.

D) COMUNICACIÓ I 2.0 (Ester Martí i Sonia Alonso)

Notes  diàries  centrant  el  missatge  de  campanya  en  les  persones  del

candidat, secretari provincial i secretaris d’àrea. 
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L’equip  de  professionals  del  ram  que  vam  fer  campanya  amb  els

socialistes  va  ser  prou  destacable:  Ester  Mart,  Elena  Rincón,  Víctor

Hernández, Ramón Álvarez, Víctor Balaguer i Paqui Tercero van aportar

tot el millor per a donar cobertura adequada a la campanya. Agrair també

totes les aportacions de les agrupacions i de molts de militants amb les

fotos i missatges que van poder fer arribar.

Amb aquests professionals vam poder constituir des de el mes d'octubre

de 2014 grups de treball  distribuïts  per les comarques per tal  de que

pogueren  fer  un  assessorament  i  seguiment  continu  dels  nostres

candidats  municipals  per  a  poder  ajudar-los  a  planificar  la  seua

campanya, i la redacció de les notes de premsa que necessitaven. Crèiem

que és un dels elements més nous de la campanya a nivell provincial, ja

que va ser  l’única província  del  País  Valencià  que va articular  aquesta

iniciativa, i crèiem sincerament que va generar efectes molt positius, tant

en  la  manera  d’encarar  les  eleccions  municipals,  com  en  la  posterior

manera  d’afrontar  la  comunicació  en  les  noves  alcaldies  assumides  a

partir de juny de 2015 a aquesta província. 

Vídeos i fotos amb prou èxit a les xarxes.

Xarxes actives en Facebook i Twitter, emetent més missatge que mai, la

qual  cosa  ens  ha  posat  al  capdavant  de  les  forces  polítiques  de  la

província, encara que hi ha que dir que algunes altres forces d'oposició

han tingut prou joc en les xarxes i  també han quedat visualitzats a les

mateixes.

Documentació  i  bases  de  dades  (Ramón  Monferrer  i  German  Renau

coordinats per Ana Edo). Vam seguir treballant amb la intranet i bases de

dades creades a les eleccions europees per anar funcionant al Box.

E) ASSESSORIA JURÍDICA 
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(Miguel Ángel Guillén, Federico Arnau, Adrián Vidal i Omar Braina)

L’activitat va ser prou intensa. Michel, Fede, Adrián i Omar van estar, en

tot moment al peu del canó, junt amb el representant de la candidatura,

per a donar tot el que es podia en un aspecte en que les trampes del PP

van ser com sempre.  Destacar el paper de Juli Domingo davant la Junta

Electoral Provincial com a representant del partit.

Les diverses visites i inauguracions encobertes de la gent del PP en temps

de campanya els van portar més de 15 resolucions condemnatòries a les

actituds antidemocràtiques. Les més destacades van ser les de Castelló

Ciutat i la sanció que al final no va tenir ressò econòmica per a Alfonso

Bataller després de reiterar incompliments reprovats per la Junta.

La part més destacada va ser la lluita i aconseguiment del 7é regidor de

Castelló, la  qual  cosa ens  posà  en una situació  clarament  avantatjosa

davant els possibles pactes que es poguessin realitzar a ciutat de Castelló.

PROGRAMES ELECTORALS  I MATERIAL (Ana Edo)

És  una de les  parts  més importants  de l'acció  electoral  del  Comitè  Electoral
Provincial,  facilitant  que  tots  els  municipis  de  menys  de  2000  habitants
pogueren tenir un tríptic a color per les dos cares amb la imatge corporativa del
partit socialista i imatges del municipi, candidat i candidatura local. 

És la segona vegada que s'ha pogut fer i ha segut també un èxit per a la manera
de funcionar del nostre partit.

Al final, i baix la coordinació de la secretaria d'organització del PSPV Provincial,
Ana Edo, i en contacte directe amb els representants de les candidatures, van
arribar a fer-se fins a 37 programes en dues empreses del territori, pràcticament
distribuïdes entre el nord i el sud de la província.

Copiosa papereria va arribar a esta seu per a la seua distribució puntual a les
comarques. Les  tauletes de cartró, per als llocs de repartiment localitzats de
carrer, van ser distribuïdes per comarques i, a les principals ciutats i agrupacions.
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La cartelleria va ser també important i es van quedar nombrosos cartells encara
per repartir perquè les agrupacions no donaven abast per rebre'ls

En la fulleteria, hi ha que destacar un periòdic del que es van repartir uns 75.000
exemplars amb matèria autonòmica.  Van haver 50.000 exemplars de cada follet
explicatiu sobre la família,  sanitat i  educació en versió reduïda que van tenir
molta acceptació i efectivitat.

El  mailing va ser centralitzat a València mitjançant una empresa per a les tres
províncies.  Es  va  arribar  al  100% de  les  paperetes  per  a  repartir  a  part  del
mailing per  als  pobles de menys de 5.000 habitants i  del  60% en progressió
descendent per als grans, fins al 35% de Castelló.

OFICINA DEL CANDIDAT

Agrair la disponibilitat del que va acceptar la seua direcció, Javier Andrés, en
treballar  intensament  en  aquest  espai  junt  a  Teresa  Violeta,  ambdós  ex-
treballadors del RTVV.

Es  va  triar  el  lloc  de  l'antiga seu de  Canal  9  com a  element  simbòlic  per  a
celebrar  totes  aquelles  reunions  que  tenien  que  portar-se  a  terme  de  la
candidatura autonòmica i de Ximo Puig i els candidats amb els diversos sectors
socials que van acceptar venir a la mateixa a escoltar les nostres propostes.
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ADMINISTRACIÓ

Va estar centralitzada a València, no obstant voldria agrair especialment la feina
de Sergio Bou i Mari Carmen Aguilella col·laborant en diversos aspectes de la
mateixa.

F) RESULTATS

En definitiva,  i  en contrast  amb les europees que ens  vam quedar en la
mitjana de la Comunitat Valenciana fins i tot en algun aspecte per baix, vam
tornar a estar per damunt en les resultats al País Valencià.

Resultats  AUTONÒMICS 2015  a  València  18,3%  (25,9%  2011  dif  -7,6),
Alacant 22,3% (29,35% 2011 dif -7) i Castelló 23,6% (30,36 2011 dif -6,7%)

Resultats MUNICIPALS 2015 a  València  23,77%  (27,41%  2011  diferencial
-3,75),  Alacant  25,35% (28,62% 2011 diferencia  -3,3%)  i  Castelló  28,42%
(29,92% 2011 diferencial -1,5%)

Dels resultats autonòmics vam obtenir 6 diputats:

Ximo Puig, Eva Alcón, Francesc Colomer, Clara Tirado, Enrique Vidal i Maria

José Salvador.
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Després de les renúncies ocasionats per incorporacions al govern autonòmic, el

grup de Castelló, queda actualment de la següent manera:

1. Ximo Puig

2. Maria José Salvador

3. Clara Tirado

4. Ignacio Subías

5. Sabina Escrig

6. Anna Besalduch

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Al  nostre  territori,  la  representació  institucional  en  la  nova  administració

autonòmica, després del pacte de govern PSPV-PSOE / Compromís / Podemos,

també anomenat  Pacte del  Botànic,  va ser clarament posicionadora per a la

Província de Castelló.

Ximo Puig, secretari general del PSPV-PSOE, de la Comarca Ports-Maestrat, va

ser investit, després de més de vint anys de l’únic socialista que ha ocupat eixa

magistratura, President de la Generalitat Valenciana.
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En segon lloc, el nostre secretari Provincial,  Francesc Colomer,  va ser investit

President de les Corts Valencianes per a investir a Ximo Puig President, càrrec

que va deixar per a ocupar la  Secretaria Autonòmica de Turisme.

Igualment,  Maria  José  Salvador,  de  Plana  Baixa,  està  ocupant  el  càrrec  de

Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en l’actual

govern autonòmic.

Altres càrrecs de rellevància, com la Secretaria Autonòmica de Hisenda ha segut

ocupada per Ángeles Cuenca, de Plana Baixa, i la gerència i direcció de la ciutat

de les Arts i de les Ciències ha segut atorgada a l’independent Enrique Vidal, de

Plana Alta i  que havia segut elegit  diputat autonòmic, Adolf  Sanmartín, Pepe

Gisbert,...

RESULTATS MUNICIPALS

Governem en 54 municipis amb l’alcaldia, i en 5 municipis més formem part de

l’equip de govern, i que suposa, governar sobre quasi el 85 % de la població de

la província de Castelló.

L’avanç  és  substancial  ja  que  venim  d’un  període  amb  només  teníem  33
alcaldies;  hem  perdut  alguna  (Llucena,  Torralba,  Aín...),  però  hem  duplicat
governs.
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Vam consolidar  i  augmentar  majories  absolutes  existents  (Benlloch,  Morella,
Forcall, Cinctorres, Almenara, Vallibona, Sant Mateu, Pobla Tornesa o Cortes
de Arenoso) i vam aconseguir alguna que no teníem, com la de Vila-real.

Governem i estem en el govern en totes les grans ciutats de la província, amb
excepció a Benicàssim, que junt a Peníscola, són els municipis més grans que
governa el PP al territori.

El gran èxit, suposen, una nova generació d’alcaldes al voltant dels trenta anys
que van assumir la responsabilitat de govern al territori. 14 de les alcaldies que
ostenta  el  partit  socialista  estan  ocupades  per  dones,  sent  el  període
democràtic en que major nombre de dones han assumit eixa responsabilitat.

Fem ací la relació de les alcaldies del partit socialista:

MAJORIES ABSOLUTES
 
Alcalaten
Atzaneta. Santiago Agustina
Cortes de Arenoso. Javier Vilau
Fanzara. Ana Pastor
Zucaina. José María Ibáñez

Ports Maestrat
Càlig. Ernestina Borràs
Cervera. Adolf Sanmartín
Cinctorres. Toni Ripollés

Coves de Vinromà. Mònica Nos
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Forcall. Santi Pérez
La Mata. Pere Calvo.
Morella. Rhamsés Ripollés
Olocau del Rey. Vicente Royo
Rossell. Evaristo Martí
Sant Mateu. Ana Besalduch
Santa Magdalena de Pulpis. Sergio Bou
Todolella. Ricardo Miravet
Traiguera. Javier Ferrer
Vallibona. Juanjo Palomo
Vilar de Canes. Aurelio Pitarch
Vilafranca. Oscar Tena
Villores. Ivan Bono

Alt Palància
Alcudia de Veo. Mª Eugenia Villar
Altura. Miguel López
Almedíjar. Pepe Vilanova
Bejís. Maria Jose Madrid
Castellnovo. Carmina Gil
Fuente la Reina. Francisco Garcia
Geldo. David Quiles
Montanejos. Miguel Sandalinas
Soneja. Benjamín Escriche

Plana Alta
Alquerias. Esther Lara
Pobla Tornesa. Carles Selma
Benlloch. Angel Ribés
Vila-real. José Benlloch

Plana Baixa
Almenara. Estíbaliz Pérez

GOVERNS AMB PACTE
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Alcalaten
Alcora. Samu Falomir
Suera. Pep Martí
Ribesalbes. César Pallarés
 
Ports Maestrat
Benicarló. Xaro Miralles

Alt Palància
Benàfer. Rafa Bolós
Segorbe. Rafa Magdalena
Sot de Ferrer. Ramón Martínez

Plana Alta
Almassora. Merxe Galí
Cabanes. Virginia Martí 
Castellón. Amparo Marco
Vilafamés. Abel Ibáñez
Torreblanca. Maria Jose Tena

Plana Baixa
Borriana. Maria Josep Safont
Xilxes. Jose Martínez
Onda. Ximo Huguet
La Vall d’Uixó. Tania Baños
La Vilavella. Manel Martínez

EQUIP GOVERN SENSE ALCALDIA PER A PSPV

Ports-Maestrat
La Jana. Alfredo Roé.
Vinaròs. Guillem Alsina

Alt Palància
Jérica. Amadeo Edo

Plana Alta
Borriol. Francisco Pastor

Plana Baixa
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Nules. Adrián Sorribes

L’evolució visual de les alcaldies de 2011 a 2015, ha segut la següent:

ELECCIONS GENERALS 2015.

ACTES

Ramón Martínez, Ana Belén Edo, Ruth Sanz i María Jiménez

Mes de 120 actes electorals.

Mítings. A mesura que avançava la campanya la gent es va animar i es va arribar
a concentrar gran nombre de actes en els darrers 3 dies de les dos setmanes de
campanya.  Més de 30. Un acte central per comarca, 2 principals de província
(Vila-real i Castelló) i ciutats de més de 20.000 habitants que van tenir el seu
acte.

33 actes sectorials per a explicar el nostre programa amb més detall i als sectors
interessats.  Sanitat,  Educació,  Agricultura,  Turisme, Indústria,  Benestar  Social,
Esport, Llengua, Igualtat, Ocupació, Desenvolupament Rural,... 
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60 actes de proximitat.  El donar la papereta en mà s’ha convertit en un dels
elements fonamentals de les campanyes electorals.

Actes comarcals en tots els territoris.

JORNADA ELECTORAL (Paloma Almazán, Raúl Molina i  Nicolás Celso García).

726 (950) interventors i 450 (600) apoderats van cobrir, no totes elles, les  Meses
Electorals. 

MOBILITZACIÓ (Adolf Sanmartin)

Càrrecs  institucionals  i  orgànics  mobilitzats.  Va  ser  un  problema  més  que
evident.  Es  pot  parlar  de  compliment  de  la  candidatura  amb  suficiència.  La
posada de perfil global dels membres de les executives locals, comarcals, també
provincials així com dels càrrecs municipals, provincials o autonòmics del partit
va ser un element que no pot passat per alt i que correspon que es faça una
reflexió al respecte.

Element positiu. Acompanyants i oradors.

Acte central dia 13 Fonteta Sant Lluis. Més de 700 persones a València (1.000 en
maig)

Acte central provincial dia 17, suficient. Unes 400 persones al Hotel Jaime I.
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El dèficit de mobilització ha de fer-nos que fer-nos reflexionar seriosament sobre
l'esforç que suposa la mobilització i els resultats efectius aconseguits.

COMUNICACIÓ I 2.0 

Notes diaris centrant el  missatge de campanya en les persones del candidat,
secretari provincial i secretaris d’àrea. 

Sonia Alonso i  Mireya Palau,  Víctor Balaguer i  Ricardo Charco van aportat tot
el millor per a donar cobertura adequada a la campanya. Agrair també totes les
aportacions de les agrupacions i de molts de vosaltres amb les fotos i missatges
que heu pogut fer arribar.

Vídeos i fotos amb prou èxit a les xarxes.

Xarxes actives en Facebook i  Twitter, emetent missatge.
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PROGRAMES ELECTORALS  I MATERIAL

Copiosa  papereria i  cartelleria va arribar a esta seu per a la seua distribució
puntual a les comarques i a les agrupacions. Les tauletes de cartró per a la seua
distribució també.

El  mailing va ser centralitzat a València mitjançant una empresa per a les tres
províncies.  Es  va arribar  al  30% de les  paperetes per  a  repartir  a  banda del
mailing per als municipis de la província.

ASSESSORIA JURÍDICA

Contundent la tasca desenvolupada per Miguel Angel Guillem, Federico Arnau i
Adrián Vidal junt amb els representants de la candidatura, Omar Braina i Ana
Edo.

ADMINISTRACIÓ

En administració, ha tornat a estar centralitzada a València. Agrair la feina de
Sergio Bou i Mari Carmen Aguilella col·laborant en diversos aspectes i mailing.

ORGANITZACIÓ I ESTRATÈGIA (Ana Edo)

S’ha de manifestar que malgrat l’èxit dels actes, en ambdues eleccions no hi va

haver  la  mobilització  desitjada.  És  necessari,  per  a  futurs  processos,  majors

esforç a les comarques i agrupacions per tal de complir amb els objectius que

ens  marquen.  S’ha  d’activar  molt  més  a  l’organització  per  a  que  done  els

resultats esperats i aconseguir els objectius de campanya, que no és el mateix

que obtenir vots.

La situació política actual, ens fa reflexionar de que la base de la democràcia

poden ser els partits, però també aquests són prescindibles. Del que no podem

prescindir és de la gent, i aquesta ha enviat un missatge clar. Esperem que no li

continuem generant desafecció. 
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RESULTATS ELECTORALS

Cal ser autocrític i manifestar que el PSOE va perdre les eleccions i malgrat els
somriures no vam guanyar les eleccions.

Per  no variar  percentatges,  hem tornat  a  estar  per  damunt  de la  resta  dels
territoris al País Valencià en quant a resultats.

Resultats GENERALS 2015:

Comunitat Valenciana 19,84% (26,75% 2011, diferencial  -6,91, autonòmiques
20,3% i diferencial -0,46)  

València  18,86%  (26,03%  2011  diferencial  -7,17  /  autonòmiques  18,3%
diferencial -0,56%),

 Alacant  20,86%  (26,97%  2011  diferencia  -6,11%  /  autonòmiques  22,3%
diferencial -1,44%) 

Castelló  21,52%  (29,56%  2011  diferencial  -8,05%   /  autonòmiques  23,6%
diferencial -2,08%) estem per damunt la mitja comunitat valenciana un 1,68%.

Al final, el resultat va donar al PSPV-PSOE un diputat al Congrés dels Diputats,

Artemi Rallo, i un senador, Pep Lluis Grau.
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ELECCIONS GENERALS 2016.

No hem guanyat  les  eleccions però anem a ser una força determinant en el
proper escenari polític.

No  val  fer  extrapolacions  en  els  municipis  de  la  província  respecte  de  les
eleccions  municipals  i  autonòmiques.  Cadascú  que  s'aplique  l'exemple  i  que
traguen en cada població les conclusions que tinguen per convenient.

Per no variar percentatges, hem tornat a estar per damunt del País Valencià en
quant a resultats.

Resultats  GENERALS 2016 

Comunitat Valenciana 20,81% (19,83% 2015, diferencial   +0,98, autonòmiques
20,3% i diferencial -0,51),

Valencia  20,15%  (18,84%  2015  diferencial  1,31  /  autonòmiques  18,3%
diferencial 1,85%), 

Alacant  21,44%  (20,86%  2015  diferencia  0,58%  /  autonòmiques  22,3%
diferencial -0,86%) i, 

Castelló  22,10%  (21,52%  2015  diferencial  0,58%   /  autonòmiques  23,6%
diferencial -1,5%) estem per damunt la mitja comunitat valenciana un 1,29%.
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Van demostrar estar al nivell, amb molta força i il·lusió, demostrant que podem
oferir a la ciutadania el millor projecte per al govern central.

Una cosa és la campanya i altra cosa, són els resultats electorals. Es va fer una
bona campanya.

PROGRAMES ELECTORALS  I MATERIAL

Copiosa  papereria  i  cartelleria va arribar a esta seu per a la seua distribució
puntual a les comarques.
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En  la  fulleteria,  cal  destacar  que  des  de  província,  el  Comitè  Electoral,  va
elaborar  diferents  follets  sobre  autònoms,  gent  gran,  educació  i  rodalies
ferroviàries per  a poder realitzar  repartiments sectorials  per  les  agrupacions.
Algunes agrupacions fins i tot, van personalitzar en base a potenciar la força del
candidat local, com va ser el cas de Benjamín Dembilio a Vila-real.

El  mailing, com en totes les campanyes anteriors, es va centralitzat a València
mitjançant una empresa per a les tres províncies. Es va arribar al 20% de les
paperetes per a repartir a banda del mailing per als municipis de la província.

ACTES
Ramón Martínez, Ana Belén Edo, Ruth Sanz i María Jiménez

Més de 120 actes electorals.

Mítings. Més de 20 (a desembre 30). Un acte central per comarca, 2 principals
de província (Vila-real i Castelló) i ciutats de més de 20.000 habitants que van
tenir el seu acte.

26 actes sectorials repartits per tot el territori, tenint en compte els municipis
més grans i aquells considerats estratègics pel tema a tractar en la reunió.

50 actes de proximitat als mercats i comerços, col·legis, i el porta a porta en el
municipis i ciutats.

Actes comarcals organitzats a les 5 comarques.
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DIA D. INTERVENTORS I APODERATS.
Paloma Almazán, Raúl Molina.

Uns 600 [726 (950)] interventors i 650 [450 (600)] apoderats van desenvolupar
de manera efectiva la tasca d’interventors i apoderats. 

MOBILITZACIÓ
Càrrecs institucionals i orgànics mobilitzats. Fracàs absolut. Només puc parlar de
compliment de la candidatura i no de tots. Les coses com són. La posada de
perfil global dels membres de les executives locals, comarcals, també provincials
així com dels càrrecs municipals, provincials o autonòmics del partit. 

Element positiu. Acompanyants i oradors.

Acte central,  dia 18, Ciutat de les Ciències i  les Arts. Més de 400 persones a
València (1000 en maig i 700 a desembre)

Acte  central  provincial,  dia  23  de  juny,  suficient.  Unes 100  persones  l’Hotel
Jaime I. Vam canviar el criteri, i crec que va anar be, fent l'acte amb la societat
civil.

Continuem amb un dèficit de mobilització.

28



Informe de Gestió Comissió Executiva Provincial
Congrés Provincial 16 de desembre de 2017                        

COMUNICACIÓ I 2.0

Notes diaris centrant el  missatge de campanya en les persones del candidat,
secretari provincial i algun secretari de àrea.

Mireya Palau (felicitar personalment, per aconseguir les més de 20 entrevistes i
debats  televisats  dels  candidats)  i  Sonia  Alonso,  Pablo  Andrés van  donar
cobertura adequada a la campanya. Vídeos i fotos amb prou èxit a les xarxes.

Xarxes actives en Facebook i Twitter. Ha segut una de les campanyes en que més
actius  hem estat.  Els  vídeos i  les  fotos  han tingut  un gran moviment  en les
xarxes. L’acció de les noves generacions de alcaldes i regidors, i dels no tan joves
que  han  estat  prestos  a  fer  feina,  ha  segut  exemplar  i  ens  ha  col·locat  a
l'avantguarda clara de les forces polítiques de la província.

Les accions dels darrers dies, i sobretot, el del dia de reflexió i de la mateixa
campanya, van vendre una imatge molt bona d'activitat i de partit en marxa que
va activar molt les xarxes durant els dos dies amb caràcter essencial.

ASSESSORIA JURÍDICA

La  activitat  ha  segut  prou  intensa.   Omar  Braina  ha  estat  assessorant
jurídicament i fent els recursos pertinents sent a la vegada representant de la
candidatura, junt a Ana Edo.  

L’administració i comptabilitat de la campanya, va estar centralitzada a València,
no  obstant  voldria  agrair  la  feina  de  Sergio  Bou  i  Mari  Carmen  Aguilella
col·laborant en diversos aspectes i mailing.

CONCLUSIONS
Analitzant els resultats del 26 de maig, no podem dir que són satisfactoris. És el
primer repunt de resultats després de començar a governar a la Comunitat i
hem perdut un senador. Tot el partit tindria que fer una profunda reflexió.

Podem assumir una part de crisi de la socialdemocràcia, i tenim que aprofundir
molt més en saber clarament quin és el  missatge i  projecte que enviem a la
ciutadania.

Però  que  ningú  s'equivoque.  On  realment  patim  una  crisi  absoluta  és  en  la
nostra manera de fer les coses en política. Encara pensem que per guanyar vots, 
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és suficient amb el mailing i en fer mítings. I això, als anys 80 del segle XX, potser
estiguera bé, i en part, hi han coses que activen a la militància i ajuden a alçar
l'ànim. Però no ens podem quedar en això.

Cal fer altres coses basades en el contacte directe i personal amb l'elector. Però
estem encara molt lluny de poder generalitzar la manera de fer campanya més
adaptada  als  temps  que  vivim.  I  són  altres  partits  els  que  amb  una  major
optimització dels recursos, aconsegueixen millors resultats en campanya. I  no
se’ns  ha  d’oblidar  en  la  campanya  electoral,  que  el  resultat  del  dia  de  les
votacions és la mare del corder i de totes les coses.

Reiterem el tòpic, però és que és cert: la campanya no és que no haja acabat; fa
dos dies que ha començat la propera. Seguim en guerra i tenim que preparar-
nos per a una remuntada en la que de nou anem a ser, o nosaltres, o el PP. I eixa
propera la tenim que guanyar.
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No  toca  generar  moviments  estranys.  Tenim  que  estar  al  nostre  lloc. Són
moments crucials per a la vida política espanyola.  I el partit socialista és peça
fonamental.

Tant si s'acaba formant govern, com si acabem anant a noves eleccions, el partit
no pot estar adormit. Els ciutadans ens necessiten més que mai.

Este partit té molt de recorregut si juga bé les cartes. Volem ser optimistes i
convidar-vos a treballar. Ací ens hem de trobar per anar avant. El 26 de maig es
va obrir una porta, necessitem creuar-la en condicions.
 

Avaluació de la campanya

Unes circumstàncies molt difícils.

La campanya s’ha desenvolupat en unes circumstàncies molt difícils: desànim
generalitzat, actitud escèptica dels mitjans i  de bona part de l’opinió pública,
signes persistents i públics de divisió al partit, recursos econòmics molt escassos
i un compromís diguem-ne limitat de molts quadres, militants i simpatitzants.

Dit  això,  ens  hem  de  felicitar  dels  resultats  obtinguts. A  Castelló  no  hem
retrocedit. I, a més, com a partit hem enviat a l’opinió pública alguns signes de
vitalitat.

La contribució dels responsables municipals.

Una altra senyal positiva ha estat la integració a la campanya d’un bon nombre
de  militants  joves  que  tenen  responsabilitats  en  el  nivell  local:  alcaldes,
alcaldesses, regidors i  regidores, que han conformat el grup  d’Acció Electoral
Municipal.

La  participació  d’aquests  responsables  municipals  i  comarcals  ha  estat
estimulant.  Han  contribuït  a  projectar  una  imatge  renovada  del  partit.  En
particular, han tingut una activitat remarcable i innovadora en les xarxes socials.
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Principal problema. Teníem un missatge però no l’hem repetit prou.

Ha estat molt  difícil,  immensament difícil,  portar a les últimes conseqüències
allò  que  és  l’essència  d’una  campanya.  És  a  dir,  transmetre  insistentment,
consistentment, implacablement el nostre missatge.

I assumir que campanya vol dir una acció permanent, no una activitat que es fa
només en un horari d’oficina.

Teníem el missatge però no hem estat capaços de convèncer els candidats i la
resta de portaveus de la necessitat inexcusable de repetir-lo en tot moment.

No hem tingut la màquina electoral que necessitàvem.

I hem pogut constatar igualment que, més enllà de les grans idees i de les grans
paraules tenim una disfuncionalitat en el sistema actual dels partits socialistes i,
més concretament, del PSPV en general i a Castelló en particular.

No hem aconseguit convertir el partit en la màquina electoral que necessitàvem.
No hem aconseguit que els nostres companys, els de base i els responsables,
acabessin d’entendre que en una campanya els objectius no tenen a veure amb
els legítims equilibris del partit o, tampoc, amb consideracions derivades de les
posicions institucionals.
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Malgrat tot això, uns bons resultats.

A Castelló no hem retrocedit.

Fins i tot hem millorat lleugerament el nostre percentatge de vot (del 21’52% al
22’1%), que s’ha situat pràcticament a la mitja del PSOE al conjunt d’Espanya
(22’66%).  Hem  millorat  posicions  als  municipis  de  més  població  en  termes
relatius,  reduint  la  distància  amb  Compromís-Podem,  i  en  termes  absoluts
perquè malgrat una participació inferior hem obtingut més vots que fa 6 mesos.

Hem d’aprofitar-ho per seguir avançant. Hem d’aprofitar que, com deia abans,
hem enviat a l’opinió pública alguns signes de vitalitat, per mantenir-los. Sabem
quines  han  estat  les  dificultats,  la  propera  vegada  confiem  superar-les  amb
generositat.
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ÀREA DE COMUNICACIÓ

En relació al  Pla de Comunicació i Missatge, destacarem la importància de la

figura  del  Director  de  Comunicació com  a  revulsiu  a  totes  llums  positiu  i

dinamitzador  de  la  tasca  dels  membres  de  l'executiva  provincial,  de  la

potenciació de la figura del secretari General Provincial i de País, i de difusió del

projecte  alternatiu  que  per  a  la  província  tenim  els  socialistes  de  Castelló.

Actualment ocupa eixe càrrec Rafa García, que des de abans l’estiu està fent la

tasca  de  coordinació,  tant  en  la  cobertura  a  l’Executiva  Provincial  i  el  seu

secretari general, com a les comarques i agrupacions que ho sol·liciten, llevant

aquells  llocs  on es governa,  que ja  disposen de recursos  per poder fer-se la

comunicació.

La  part  més  important  ha  segut  l’execució  d’un  Pla  d’Acció  i  Estratègia

Comunicativa Territorial, pactat amb totes les comarques de la província. Com

ja s’ha parlat en la descripció de les eleccions municipals, va suposar la posada

en  marxa  d’una  experiència  pilot  amb  la  contractació  de  serveis  de  4

professionals en assessoria, comunicació estratègica, publicitat i periodisme fins

al mes de desembre (Fabrizio Muzzati, Víctor Hernández, Elena Rincón i Paqui

Tercero), és una de les accions on la Comissió Executiva Provincial ha donat el

seu suport més gran i  que no té antecedents en la cultura política del partit

socialista  en  quant  a  accions  mediàtiques  coordinades  per  aconseguir  les

màximes  alcaldies  possibles.  El  fonament  del  Pla  es  basa  en  diferents

plantejaments:

-  Transmetre  el  suport  i  el  recolzament  de  l'Executiva  Provincial  a  les

Agrupacions Locals, mitjançant les figures dels candidats i candidates (objecte

de  la  secretaria  d’Acció  Electoral)  mostrant  aquesta  iniciativa  com  a  prova

inequívoca. És la cobertura aèria tantes vegades demanada per agrupacions i

territoris.

- Desenvolupar una estratègia comunicativa comú en tota la província, un

segell d'identitat del partit, prevalent conceptes com a proximitat, positivisme,

propostes..., lògicament amb les adaptacions necessàries a cada municipi i les

circumstàncies i necessitats de l'Agrupació corresponent.
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- Recolzar les diferents accions comunicatives de cada municipi: anàlisi de

temes a  desenvolupar,  estratègia  individualitzada de la  comunicació  de cada

candidat o Agrupació en el seu municipi, anàlisi de cada situació, presència en

mitjans, notes de premsa, preparació reunions,…

L'estratègia  comunicativa  engegada  és  el  fruit  de  l'anàlisi  de  les  necessitats

actuals i de l'estudi de la situació de la nostra província del PSPV-PSOE, de la

resta de forces polítiques i de l'evolució social al territori.

Té com a elements vertebradors, en tot moment, la generació de credibilitat i

confiança dels nostres candidats i propostes amb la ciutadania, la recuperació

del cara a cara com a alternativa fonamental a la saturació mediàtica i la claredat

i concreció dels nostres missatges per intentar identificar-se plenament amb el

ciutadà i mostrar que som l'alternativa que està buscant.

Després de la circular remesa pel Comitè Federal, sobre les primeres directrius

en matèria d'estratègia electoral per a les cites electorals de 2015, vam poder

comprovar  que  la  línia  de  treball  iniciada  està  en  total  sintonia  amb  els

plantejaments que pretenia el partit. 

No obstant això, existeix un objectiu afegit, potser més pretensiós: la necessitat

de generar i mantenir una “cultura de l'estratègia” en les nostres Agrupacions

locals més enllà de les cites electorals, com a eix dinamitzador de les nostres

propostes i de la nostra capacitat de govern alternatiu a tots els nivells. També

s’han fet  amb col·laboració  amb la Secretaria de Formació cursos per ajudar als 
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candidats i candidates a millorar la seua comunicació, com el curs impartit per

Lisy Ventura abans de començar la campanya electoral.

S’està arribant a la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació de la província,

incloent mitjans locals i en xarxa, en els que poc a poc va apareixent la presència

dels nostres candidats i candidates a les alcaldies dels diferents municipis, abans

molt més reduït,  i  coordinant i  clarificant els problemes de missatge, tot i  la

dificultat  del  temps  que  ens  toca  viure  i  del  control  mediàtic  exercit  per

determinats sectors que ens són adversos. Ara, a partir de gener, i finalitzada la

prova  pilot,  correspondrà  prendre  decisions  al  respecte  de  la  continuïtat  i

adaptació del pla i la seua extensió a la resta de candidats a mesura que es van

fent les diverses assembles de designació dels mateixos.

Dins  d’eixa  estratègia  comunicativa,  s’han  fet  diverses  accions  puntuals  per

destacar el caràcter jove i de renovació generacional en diverses candidatures de

la  província.  És  important  per  al  partit  remarcar  la  importància  de  la  gran

renovació que en diferents aspectes s’ha portat a terme al territori, on una nova

generació està prenent força, i del a que la assumpció de responsabilitats a les

alcaldies i governs municipals després de les eleccions son un bon exemple.

Les  rutines  diàries  del  gabinet  de  premsa  passen  per  fer  un  seguiment  de

l’actualitat política a primera hora del matí i fer seguiment del tractament que

han fet els diversos mitjans a les nostres notes enviades el dia anterior. Després

un anàlisi de les notícies, es prenen les diverses decisions sobre quins temes hi

ha que preparar reacció, independentment  de redactar la nostra nota relativa a 
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l’activitat  de  l’executiva.  Segons  la  rellevància  de  la  nota,  l’escrit  es  pot

acompanyar per un tall de veu per nodrir a les ràdios d’aquest material i/o de

fotografia del fet o activitat (visites, reunions de l’executiva o dels secretaris en

qüestió amb col·lectius de la seua àrea, presentacions d’escrits, manifestacions,

actes de qualsevol tipus, del plenari, etc) o de la persona que proporciona les

declaracions.

Una vegada enviat el material informatiu al llistat complet de la base de dades

dels  mitjans  de  la  província,  es  facilita  aquesta  informació  al  mailing  on

s’incorpora  als  membres  de  l’executiva  provincial,  als  diputats  nacionals,

autonòmics i provincial, al senador, i als alcaldes i portaveus socialistes.

A  continuació,  s’actualitza  la  pàgina  web  www.pspvcastello.net ‘penjant’  la

notícia del dia en coordinació amb la Secretaria d’Acció en Xarxa.

Entre altres treballs que es fan des de la secretaria de Comunicació coordinat

amb el Gabinet de Comunicació és decidir quins temes són propis per convocar

rodes  de  premsa,  gestionar   entrevistes  amb  els  diferents  diaris,  ràdios  i

televisions, com  gestionar també la publicitat en certs moments puntuals amb

el  conjunt   de   mitjans  de  comunicació, i  coordinar  les  eixides  dels  diversos 
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candidats i candidates als efectes de optimitzar al màxim les eixides i els temes

latents al territori.

Per altra banda, s’estan traduint totes les notes de premsa enviades al valencià i

es pengen tant a la web com a les xarxes.

Des del gabinet, es dóna cobertura als actes organitzats com visites a empreses,

reunions de l’executiva, trobades dels secretaris de cada matèria i candidats amb

col·lectius i associacions de la seua àrea, manifestacions o concentracions, o els

plenaris de la diputació, entre altres.

Un  document  interessant  va  ser  el  Imagina  si  nos  dejan,  elaborat  per  Juan

Manuel Velasco per als candidats novells de la província i que va ser distribuït

per correu electrònic abans de la campanya. Va ser un bon plantejament per fer

resum i argumentari de la província de Castelló i del projecte del Partit Socialista

i facilitar la seua explicació en campanya electoral.
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Altre  element  important  ha  segut  la  realització  d'un  estudi  de  mitjans a  la

província  que  ens  permet  tenir  una  imatge  fidel  del  perfil  del  missatge

progressista al territori, i del seu potencial receptor, per tal de configurar una

estratègia adequada als interessos electorals marcats per a les properes dates.

La nostra incidència  i  presència en els  mitjans  digitals  ha segut  augmentada

exponencialment des del mateix moment en que s’ha donat cobertura efectiva a

la tasca dels nostres candidats, superant en molt les expectatives de poder eixir

als mitjans convencionals, al ser mitjans molt menys limitats per temps o espai i

tenir menys condicionants i interessos creats al seu voltant.

Hi ha que manifestar que ha segut important en aquesta Secretaria no només la

posada a disposició de la nostra militància de ferramentes i  canals per tal de

poder difondre el nostre missatge, i que això ha segut un èxit rotund, ja que no

hi ha cap àrea ni ferramenta disponible per al nostre partit on des de aquesta

Secretaria de Àrea no s’haja arribat a treballar. El treball dels continguts ha segut

una de les parts fonamentals per dotar de virtualitat i fonamentació al nostre

missatge. En aquest apartat correspon fer menció especial a tot el nombrós grup

de voluntaris i cibermilitants que han fet que el nostre missatge a la xarxa es

poguera difondre adequadament, aconseguint fites de comunicació i abast del

mateix molt importants i que superen, amplament, les cotes a que han arribat

altres agrupacions de les nostres característiques, element aquest reconegut en

les  diferents  reunions  portades  a  terme fora  de  la  província.  Ha  segut  molt

important,  i  bo és que ací  es reconega, la tasca que amb caràcter totalment

desinteressat han portat a terme els militants en la seua elaboració de vídeos,

manteniment  de  la  tensió  informativa  a  internet  (pàgina  web,  Facebook  i

Twitter), articulació de grups de voluntaris i de treball per tal de cometre accions

puntuals  que  ens  han  mantingut  visibles  en  moments  de  clara  dificultat

comunicativa del nostre partit.

Un altre dels elements per garantir la visualització del partit als actes públics és

la  utilització  dels  clàssics  elements  de papereria  i  pancartes  per  als  diversos

actes públics i col·lectius en que el nostre partit està present. No és possible que

les grans concentracions que s’han produït a la província hi haja una fluida 

39



Informe de Gestió Comissió Executiva Provincial
Congrés Provincial 16 de desembre de 2017                        

assistència  dels  socialistes  a  la  mateixa  però  per  l’absència  d’aquest  tipus

d’elements, no s’haja pogut visualitzar la presència dels socialistes de Castelló a

les  mateixes.  D’aquesta  manera,  s’han  elaborat  pancartes  i  estendards  que

facilitaren  la  identificació  dels  simpatitzants  en  els  llocs  físics  de  les

manifestacions on es trobaven els dirigents socialistes. 

La  insistència  en  marcar  una línia  corporativa provincialitzada,  baix  la  marca

ProCastelló, està donant uns resultats prou positius a tots els efectes. És una

línia  estètica,  un  missatge  i  uns  argumentaris  clarament  aplicables  al  nostre

territori  per  establir  amb  més  facilitat  i  proximitat  territorial  els  objectius  i

sistema  aplicable.  Aquesta  línia  està  sent  completada  amb  la  nova  imatge

corporativa de “Socialistes” que està en marxa amb el  nostre partit  des dels

moments immediatament anteriors a l’arribada a la secretaria general del partit

de Pedro Sánchez.

ÀREA MODERNITZACIÓ I ACCIÓ EN XARXA

L’existència  de  la  estructura  provincial  i  la  reaparició  de  les  comarques,  ha

generat la necessitat de desplegar una intensa activitat de creació d'elements

que  permeten  a  la  Comissió  Executiva  Provincial  consolidar-se  i  donar  de

manera efectiva el màxim de serveis a les agrupacions locals que d’ella depenen.

En  eixe  sentit  ha  segut  molt  important  el  manteniment  i  consolidació  dels

elements en Xarxa i presència en Internet que es requeria, a banda d’ampliar la

infraestructura  i  ús  de  tecnologies  de  la  informació  i  comunicació  en  l'acció

política que ens col·loquen a dia d'avui en partit capdavanter a la província en

l'ús  dels  mitjans,  presència  a  les  xarxes  socials  i  activitat  mitjançant  noves

tecnologies.  El  treball  ha  segut  portat  a  terme  amb  la  Secretaria  Provincial

d’Acció en Xarxa.

Pla Campanya en Xarxa 2.0 i Presencia en Xarxa.

En combinació amb matèries que són pròpies de l'acció electoral, s'han establert

diferents estratègies de comunicació  en les  que es  destaca la utilització dels

formats digitals per tal d'arribar a la militància i ciutadania. La 
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part de creativitat digital està sent important i esperem que a mesura que arribe

el temps electoral municipal i autonòmic, la col·laboració de les agrupacions i

dels militants puga ser encara més productiva.

La presència en xarxes socials com Twitter o Facebook dels socialistes en xarxa

està sent  cada vegada més gran i  més consolidada a  l'hora de demostrar  la

posició capdavantera de la nostra organització i  sensibilitat amb la xarxa dels

seus membres. El grup de Facebook de la Província de Castelló en qualsevol de

les opcions és molt nombrós (quasi 5.000 membres) i ha permès que la gent de

l'executiva provincial i diputats estiguen permanentment  presents en  accions

compromeses en la xarxa amb la ciutadania. També es va obrir el perfil del Grup

Socialista a la Diputació i  s’està treballant per potenciar-lo i  difondre’l  per la

xarxa. 

Des  del  darrer  període  de  gestió,  el  Twitter provincial  també ha  tingut  una

notable difusió, amb més de 6.000 tuits emesos i uns seguidors que superen la

xifra de 1.800.
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La  utilització  massiva,  mitjançant  la  Secretaria  d'Organització  dels  correus

electrònics dels militants i responsables institucionals del correu electrònic per

tal  de  fer  arribar  les  convocatòries,  argumentaris,  mocions  i  els  elements

centrals  del  missatge  del  partit  cap  a  la  societat,  s'ha  demostrat  que  té  un

component  divulgatiu  molt  eficient  i  la  difusió  viral  -en  el  bon  sentit  de  la

paraula- del nostre projecte està sent molt efectiva per tal d’arribar a gent dins i

fora del partit.

Una altra de les fites importants en matèria de Noves Tecnologies i en connexió

amb la comunicació política,  peça fonamental  en el  nostre  partit,  és el  web

www.pspvcastello.net, on consten les dades bàsiques de la Comissió Executiva

Provincial i dels seus components, i on es pengen de forma habitual totes les

notícies i elements  d’interès que  ens afecten com a organització a la província,

amb enllaços a les webs i blocs dels socialistes de Castelló, documents d'interès

per a la militància i l’esmentada revista Motius, que té el seu propi apartat a la

web.

L'apertura de canals en YouTube (pspvprocastello), Picasa o Flickr de la província

per tal de penjar vídeos d'interès i fotografies de l'acció socialista són altres de

les fites que completen l'aparició en la xarxa del socialisme de Castelló. Tot això

combinat amb la existència d'una intranet posada a disposició per part del Partit

a València que ens permet deixar informació, fotos i vídeos de qualitat per als

mitjans  de comunicació,  facilitant  molt  la  difusió dels  vídeos i  imatges de la

activitat dels socialistes de Castelló.

Igualment, l'ús del  SMS per a comunicacions del partit està sent un element

molt utilitzat per part de la Secretaria d'Organització, la qual cosa ens permet de

forma econòmica, immediata i efectiva la notificació als membres de l'executiva,

diputats o persones convocades a les diverses activitats programades.

La utilització de blocs per part dels càrrecs institucionals del partit a la província

està sent una constant que cal mantenir i potenciar, donat que es té constància

de  l’afluència  de  usuaris  als  mateixos  per  interessar-se  sobre  els  diferents

posicionaments   de   la   gent   rellevant   del   partit   en  els  diversos  temes  de

l'actualitat política, i constitueixen una ferramenta de creació d'opinió important

en quant al seu posicionament divers als cercadors (Google, Yahoo, ...).
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En  coordinació  amb  la  Secretaria  de  Formació,  la  d’Idees  i  Programes  i  la

d’Organització s'està elaborant un calendari formatiu per a consolidar una xarxa

de  webs  de  les  agrupacions  locals  en  harmonització  amb  la  secretaria

d'Organització de la Comissió Executiva Federal de Madrid, que ha manifestat la

seua  disposició  a  col·laborar  en  jornades  de  formació  per  tal  de  fomentar  i

consolidar aquestes eines d'informació local,  que permeta també l’ utilització

dels idiomes oficials i l'aprofitament de les noticies, activitats i informació que

des de les seccions web de les secretaries de àrea federals, les webs federal,

nacional i provincial, puguen interessar en cada moment.

També destaca la sèrie formativa entorn al programa Bloise, on militants de la

província van seguir un programa formatiu a nivell nacional, per a poder posar-

lo en pràctica i ser d’utilització generalitzada al territori, donada la importància

del  mateix  per  extreure  dades  i  argumentaris  en  la  tasca  diària  de  les

agrupacions i grups municipals, al ser una ferramenta molt potent, connectada

amb les més importants fonts de dades socioeconòmiques i electorals.

La creació de grups de voluntaris per a l’acció en xarxa ha permès potenciar el

missatge  socialista  en  Facebook  o  Twitter,  tenint  especial  rellevància  aquells

canals  que  via  grups  de  WhatsApp  estan  funcionant,  en  col·laboració  i

coordinació de les àrees corresponents de la Comissió Executiva Nacional.

La utilització de l’aplicació web Box, és una de les grans novetats del període, a

la  vegada  que  suposa  un  gran  pas  per  al  treball  en  xarxa  de  les  nostres

agrupacions, a les quals, junt amb tots els membres de la comissió executiva

provincial  i  els  secretaris  comarcals  se’ls  ha  donat  accés  per  a  compartir  el

treball fet i els elements indispensables per a poder fer la feina adequadament,

sobretot de cara a les properes eleccions, on tenim que optimitzar al màxim els

recursos  existents,  coordinar  i  harmonitzar  estratègies,  així  com  posar  a

disposició de tot el material que aprofitant les noves tecnologies podem posar a

disposició  de  totes  i tots els que  puguen  estar interessats en cadascuna de les

àrees, així com per poder mostrar el gran treball que s’està portant a terme tant

de les diverses secretaries d’àrea de la Comissió Executiva Provincial, com des de

cadascuna  de  les  agrupacions  locals  i  els  seu  grups  municipals,  orientats
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evidentment  a  potenciar  la  figura  dels  candidats  i  candidates  de  les  nostres

alcaldies.
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	A) ACTES (Ramón Martínez, Ana Belén Edo i Ruth Sanz)
	Més 90 actes electorals. Front als 50 de 2009. Mítings. No recomanats per la direcció de campanya. No aporten un vot i esgoten els recursos electorals amb molt poca utilitat. No obstant dinamitzen i posen en tensió al partit. A mesura que avançava la campanya la gent es va animar i es va arribar a concentrar gran nombre de actes en els darrers 3 dies.
	9 actes sectorials. Hem pogut explicar el nostre programa amb més detall i als sectors interessats. Estrangers (Romania i França), agricultura, industria, benestar social,... tots han tingut el seu acte.
	20 actes de proximitat. El donar la papereta s’ha convertit en un dels elements fonamentals de la campanya per obtenir vots útils per al nostre partit. Mercats i porta a porta han segut objecte de incidència per part de les grans agrupacions així com per la iniciativa de les agrupacions més menudes.
	Actes de Cloenda en totes les comarques. Altura, Sant Mateu, Castelló, Vila-real, Torreblanca, Alqueries, Xilxes, Onda i Alcora.
	B) JORNADA ELECTORAL (Patricia Puerta).
	571 interventors i 465 apoderats han cobert les nostres taules electorals. La reducció de les taules ha facilitat eixa circumstància. Van haver certs problemes en el compliment dels terminis marcats per part de les agrupacions. I es van modificar els protocols dels tràmits corresponents per a que no succeïsca en eleccions municipals i autonòmiques.
	Es va realitzar l’experiència del “caça i captura”. Inicialment pensat per a Benicarló, Vinaròs, Vila-real i Borriana, es va estendre a  la resta de municipis. El responsable de coordinar-ho i supervisar-ho va ser el company Román Sánchez.
	C) MOBILITZACIÓ (Adolf Sanmartín)
	430 Càrrecs institucionals i orgànics mobilitzats. Com a element molt positiu l’existència de les dos figures d’ acompanyants i oradors.
	
	Actes centrals dia 10 i 17, èxit global. Salvats pels alcaldes de la convenció i per la difuminació de Castelló a la Festa de la Rosa. Es va avisar amb suficient antelació. (11 abril avisats i 23 abril recordatori i per escrit) i van haver territoris que no van respondre amb el dinamisme exigit per a aquest tipus d’actes centrals.
	
	D) COMUNICACIÓ I 2.0 (Ester Marti i Sonia Alonso) Notes diaris centrant el missatge de campanya en les persones del candidat, secretari provincial i secretaris d’àrea.
	Ester Martí a la que i a que felicitar per la seua entrega i professionalitat. Elena Rincón, Víctor Balaguer i Andrea Manrique van aportat tot el millor per a donar cobertura adequada a la campanya. Agrair també totes les aportacions de les agrupacions i de molts de vosaltres militants amb les fotos i missatges que van poder fer arribar.
	Vídeos i fotos amb prou èxit a les xarxes.
	Xarxes actives en Facebook i  Twitter, emetent més missatge que mai, la qual cosa ens ha posat al capdavant de les forces polítiques de la província.
	Experiències del coffeetweet i tracatweet superades amb èxit de participació.
	Documentació i bases de dades (Encarna Melchor, Ramón Monferrer, Vicent Mira i German Renau).
	Vam estrenar, com a ferramenta de consulta i emmagatzematge permanent una intranet, on bolcar les bases de dades i argumentaris: Box.
	
	E) ASSESSORIA JURÍDICA (Miguel Angel Guillén i Omar Braina)
	Aquestes eleccions europees van tindre una activitat bastant reduïda. No obstant Miguel Angel Guillem i Omar Braina van fer una molt bona tasca juntament amb el representant de la candidatura. Destacar el paper de Juli Domingo davant la Junta Electoral Provincial com a representant del partit.
	F) RESULTATS No són resultats diferents dels que en principi estimava l’estudi Urquizu, i que teníem analitzats al diariet anomenat L’Alternativa. No obstant, elements com Podemos i alguna altra força centrífuga del vot han fet que la diferència resultant fos un poc més gran al nostre territori, la qual cosa ha de ser objecte de anàlisi i reflexió seriosa.
	No podem extrapolar, però si és cert que és l’ enquesta més fiable de la que disposem per poder treballar. Millor que la millor enquesta. Podem coincidir en que el futur serà millor, que hi ha elements que tindrem que eliminar, però tenim que emprar aquesta referència com el millor punt d’eixida, perquè per a municipals i autonòmiques, no podem utilitzar el patró de les anteriors, ja que el perfil de l'electorat ja ha canviat.
	Diversos grups, es van ficar en marxa, per tal de fer valoració i començar els treballs. La campanya següent ja ha començat.
	G) ORGANITZACIÓ I ESTRATÈGIA ( Ana Edo)
	Més de 24 comunicacions amb instruccions del Federal.
	14 comunicats de Nacional.
	12 comunicats de Província.
	Manifestar que malgrat de l’èxit dels actes, no hi va haver la mobilització desitjada.
	És la primera vegada que les comarques entren a batallar en el nou sistema orgànic, però aquesta experiència, les eleccions europees, ens van demostrar que calia activar molt més a l’organització per a obtenir els resultats esperats i aconseguir els objectius de campanya, que no és el mateix que obtenir vots.
	
	Pla d’Acció Municipal. PAM
	Per tal d’aprofundir en el canvi de cultura al nostre partit i generar dinàmiques d’acció per generar el canvi polític als nostres pobles i ciutats, en coordinació amb les Secretaries Nacionals de Política Municipal, Xicotets Municipis i Acció Electoral, les secretaries d’Organització, Política Municipal i Acció Electoral Provincial es va dur a terme un projecte molt ambiciós i multidisciplinari anomenat Pla d’Acció Municipal (PAM).
	Començant per les agrupacions més grans, i partint d’un estudi electoral històric i rigorós, s’elaboraven diversos DAFO sobre la situació als municipis, i del resultat del mateix, els propis militants i agrupacions confeccionaven un pla d’acció per portar a terme, avaluat en el seu moment per a les instàncies superiors. Una vegada avaluat, es posaven en marxa 5 plans, que comprenien accions concretes per arribar a les eleccions municipals i autonòmiques en les millors condicions com són el Pla de Comunicació, el Pla de Finançament Transparent de campanyes, relacions amb la societat, obertura del partit, i el de millora dels grups municipals.
	Aquest Pla convergia clarament amb el Pla Grasroot. El resultat desembocava en el Pla General d’Acció Electoral amb accions concretes per a cada municipi.
	En eixe sentit, el recolzament directe als nous candidats i candidates dels municipis va ser el gran element on es va centrar l’acció política de les secretaries, en continua coordinació amb la Secretaria de Política Municipal, de Formació, i d’Organització Provincials. La realització de diverses cursos d’atenció per a ajudar en l’oratòria i expressió de determinats candidats, com el de comunicació i coach, fet al desembre de 2014, impartit per la psicòloga Lisy Ventura, o la posada en marxa dels Pràctics reflexius municipals, on l’expert en assessoria política Juan Ignacio Marcos Lekuona va dissenyar un sistema de recolzament en virtut del que els alcaldes i alcaldesses experts, aportaven la seua experiència demostrada i reiterada en diverses cites electorals per a que puguen aprofitar-se els nous candidats i alcaldes. Procés que esperàvem no tingués parada en les eleccions municipals, sinó que fora veritablement, un procés constructiu per tal d’ensenyar i a prendre la forma de fer política socialista i de progrés arreu el territori en un sistema que es retroalimente i done consistència i cultura política de continuïtat al projecte del PSPV-PSOE.

