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Ramon Bassas
El futur del socialisme
La crisi actual del socialisme democràtic arreu d’Europa no ens és aliena i té causes
múltiples. Els profunds canvis en l’estructura social i productiva de la societat europea,
l’aparició de nous fenòmens polítics d’envergadura (les migracions i els canvis demogràfics,
els populismes, els ni-nis, la violència terrorista…), l’esgotament del model socialdemòcrata
de l’estat del benestar, la profunda i llarga la crisi econòmica de 2007 -encara vigent-, la crisi
del projecte europeu i segurament molts més factors han deixat l’esquerra europea tocada.
Com si li faltessin reflexes, a cavall entre les receptes pròpies de la societat industrial que ja
no existeix, les dificultats de formular una alternativa als projectes conservadors i les
temptacions dels nous populismes, costa trobar una formulació pròpia del socialisme
democràtic en aquesta societat en transformació.
No ens és aliena i, a més, cal sumar-hi factors propis. Després de llargs períodes de govern
a Espanya (1982-1996 i 2004-2011) i de les dues experiències de governs d’esquerres a
Catalunya (2003-2010), el socialisme democràtic presenta símptomes greus d’inadaptació
també al món canviant de la societat espanyola i catalana. A més de les mateixes causes
descrites més amunt, cal afegir-hi la crisi del model institucional i de partits sorgit de la
Constitució de 1978 i la crisi territorial que té el seu focus en l’anomenat “procés”
d’independència que s’expressa explícitament amb grans mobilitzacions des de finals de
2012 i amb majories parlamentàries secessionistes. També aquí el socialisme democràtic
se n’ha ressentit (amb la conseqüència des de les derrotes electorals fins al vergonyós
Comitè Federal del PSOE de fa uns mesos) per la mateixa sensació de falta d’alternatives
creïbles. El PSC, i amb ell no ha estat una excepció el PSC del Maresme, ha rebut també
un fort cop, amb espectaculars baixades electorals i crisis internes, i amb dificultats per
recuperar-se.
El panorama no és bo, doncs, i el pitjor que podem fer és quedar mirant-nos-ho o enyorar
temps millors. O mirar de copiar-los. Els nous temps són aquí, encara estan canviant,
necessiten respostes i no ens esperaran. Respostes polítiques que passen per renovar-nos
posant l’atenció tres àmbits: el de la representació, el de les propostes polítiques i
l’organitzatiu. En el primer cas, conscients que la societat ja no respon -de fa molts anys- a
una clara estructura social de classes, però conscients també que els nivells de renda i
d’accés als béns i serveis provoquen profundes desigualtats que convé combatre, des d’una
proposta que atregui la majoria. Que hi hagi més igualtat d’oportunitats és bo pel conjunt de
la societat i no tan sols per qui més directament se’n beneficiï.
En les propostes polítiques, caldrà fugir dels manuals i estereotips, innovar, investigar,
provar; parar atenció a problemes concrets, tant si en sabem o no la resposta. I caldrà
incorporar com a pròpies les mesures eficaces per a la millora de l’economia, de les
llibertats, dels serveis públics… per més estranyes que semblin a la nostra tradició. I,
organitzativament, caldrà fer el possible perquè la capilaritat del socialisme democràtic
permeti la detecció i actuació sobre aquests problemes, que eixampli la seva base
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ideològica i organitzativa i que s’obri al conjunt de progresistes de Catalunya, amb la
màxima credibilitat possible.
El PSC del Maresme
La federació del PSC al Maresme ha de fer possible aquesta capilaritat, doncs, al conjunt de
municipis i barris de la comarca, fent que les seves agrupacions, els seus grups municipals i
els seus referents locals proporcionin el el seu àmbit la capacitat d’aglutinar i de donar
respostes que ara li cal al socialisme democràtic. Ajudant, doncs, a enfortir-se, a traçar
aliances, a encertar en la diagnosi i l’acció política. El PSC ha de ser, doncs, una “caixa
d’eines” de les agrupacions que, amb una diversitat organitzativa molt gran, precisen
d’instruments de formació, d’assessorament, de coordinació de polítiques comunes, de
trobada i acompanyament mutu. Sempre al darrere de les agrupacions.
Això no exclou, ben al contrari, que els espais comuns que ofereixi el PSC del Maresme els
permetin d’intervenir en la política general del Partit. Vulguem o no, els socialistes som, a
les nostres ciutats i pobles, els referents del Partit, del nou partit plural, àmpliament
representatiu, obert i sensat que n’ha de quedar, del procés que vivim. No en podem estar
al marge.
Per això caldrà responsabilitats més clares, equips de treball més diligents, menys
acumulació de càrrecs dels principals dirigents, programes de treball amb terminis (anuals?)
i indicadors ben definits.
Els reptes
Com a reptes organitzatius, ens plantegem els següents
1. Incrementar significativament la militància, en termes quantitatius; la militància activa, en
termes qualitatius; i rejovenir la seva edat mitjana.
2. Incrementar significativament els resultats electorals i la presència municipal del PSC.
3. Potenciar el debat polític profund i participatiu en la dinàmica pròpia de les agrupacions
locals i el conjunt del Maresme, obrint-nos a interlocutors locals de fora del partit que vulguin
sintonitzar amb nosaltres.
4. Consolidar els grups municipals i les agrupacions locals amb un discurs propi, innovador,
valent, aliat dels sectors progressistes i resolutiu.
5. Promoure plans de comunicació de les agrupacions i grups municipals, tant pels aspectes
interns com per a la projecció pública en tots els mitjans formals i informals.
6. Prioritzar la formació política del conjunt dels militants del Partit al Maresme.
7. Refer la “diàspora” socialista recuperant exmilitants
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