
RECUPERAR EL PSC

El desastre del PSC en les eleccions europees és un símptoma, sinó  la malalta ja, del que porta 
passant fa temps al nostre partt: La transformació del nostre partt en un partt residual. 
 
Tenim un exemple recent d'enfonsament d'un partt socialista: Les constants contradiccions i 
incoherències entre la ideologia i  les  mesures del  govern van portar al  partt socialista grec a  
desaparèixer completament de l'escena polítca.  
 
El passat recent conta i molt pels ciutadans. No podem oblidar l'últma etapa desastrosa de ZP al 
capdavant del Govern. Els ciutadans no ho obliden. 
 
Molts som els que tampoc podem oblidar la  etapa gloriosa que el PSC va gaudir a la època de 
Pasqual Maragall, molt especialment aquella època en la que el nostre partt era un partt plural,  
d'ideologies  diverses  i  també  clarament  catalanista.  Aquesta  sempre  havia  estat  el  nostre 
programa. Ara s'ha perdut...o millor dit, l'han perdut.  
 
El nostre problema, per tant, no només és ideològic i d'incoherència, és també de lideratge.  
Tenim també un exemple recent d'un partt socialista que amb un lideratge forç i efcaç ha sabut  
tornar a recuperar la confança dels electors: Matteo Renzi a Itàlia.
 
Necessitem un nou equip al capdavant del partt. Un equip capaç de respondre contundentment a 
les amenaces contra el partt i el catalanisme que venen des de tots els llocs, inclús des del  PSOE. 
 
Necessitem un nou equip regenerat,  que sigui  capaç de retornar l'esperit  socialista al  carrer i 
sobre tot, necessitem un equip renovat, tant ideològicament com generacionalment, tant a nivell 
local com a nivell català.. No podem defensar les nostres idees amb gent que va aplicar altres 
idees a altres governs. 
 
Portem refexionant molts anys i encara no ha canviat res. I no ha canviat res perquè creiem que  
les coses es segueixen fent com abans.  
 
El  partt  necessita  un  Congrés  extraordinari  i  urgent que  no  només  renovi  l'equip, sinó que 
transformi les nostres maneres de fer. 

Això implica: 
 
1. Canviar el paper completament de les Federacions: Les federacions han de ser el suport de les 
agrupacions, però no l'òrgan on es decideix el parer de les agrupacions locals. Hem de donar poder 
a les agrupacions locals. Som municipalistes i ara cal que des de les agrupacions fem el que millor 
sabem fer: Contactar amb la ciutadania i amb els militants i simpattzants.  
 
2. Una defensa clara i contundent del catalanisme: Som un partt català que ha de defensar la 
nostra història, llengua, cultura, present i futur. A Catalunya, a Espanya, i a Europa. Per tant, cal  
ser coherents a Madrid amb aquest esperit.
 
3. Defensar una nova democràcia: La democràcia avui en dia s'entén de diferent manera. El poble 
vol més democràcia. Això implica dotar de poder els municipis i les agrupacions municipals, que 
son la base essencial per contactar amb la ciutadania. També implica defensar referèndums en les 



decisions més transcendentals, i implica necessàriament una sèrie de valors afegits: transparència, 
limitació de mandats, nova llei electoral i llistes obertes/semi-obertes. 

4. Noves maneres de fer al Partt:  cal aprofundir en la democràcia interna del partt, defensant 
primàries com a regla general per escollir a tots els candidats en igualtat de condicions, sigui qui 
sigui el candidat, i també implica assegurar que les decisions es prenen allà on s'han de prendre i  
no a porta tancada o al backstage

5. Una defensa contundent de la ideologia d'esquerres: no podem negar que perdem molts vots 
per haver deixat les polítques d'esquerres de banda.
Cal  que  ens  reivindiquem  en  el  nostre  paper  i  reivindiquem  la  nostra  ideologia  perduda, 
començant per fer polítques d'esquerres allà on governem. 

Això vol dir, per tant: 

– Defensar el medi ambient per sobre de qualsevol projecte urbanístc perjudicial
– defensar l'estat del Benestar al 100% aspirant a un model nòrdic
– defensar una transparència absoluta en tots els nivells: partt polítc i càrrecs públics 
– mà dura contra corruptes
– defensa ferma de l'europeisme federal i social
– defensa de la igualtat 

Ser d'esquerres també implica rebutjar els càrrecs a dit, rebutjar els polítcs professionals i vitalicis 
i rebutjar els polítcs amb càrrecs a grans empreses com a resposta per la seva trajectòria polítca. 
 
En defnitva,  cal deixar de pensar en personalismes i cal començar a pensar en el partt, en la 
gent i en el nou present, que ja no te res a veure amb el passat recent. Som molts els que estmem 
el  partt,  i  són  molts  els  militants i  simpattzants  de  base que dia  a  dia  lluiten defensant les 
veritables arrels del socialisme català als municipis. ARA ÉS EL MOMENT.
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