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El futur del socialisme
Després de 38 anys de democràcia, ens trobem en un moment de canvi irreversible que
obliga a reflexionar de manera oberta i profunda sobre molts aspectes del nostre futur.
Perquè La crisi econòmica de la darrera dècada dels darrer anys ha estat el detonant d’un
efecte dominó que encara no s’ha aturat i que ha comportat successivament una crisi global
de la societat, dels seus valors i principis ideològics, de les institucions democràtiques i de
l’estructura dels partits polítics.
És evident que l'esquerra europea en general, va acceptar un estat de coses, i va assumir
valors que no li són propis forçada per la pressió del capitalisme financer, renunciant a
programes i propostes pròpies, realitzant polítiques vicàries dictades per el poder econòmic,
en ares a un possibilisme i pragmatisme, que li ha fet oblidar els seus veritables fites en post
de l'IDEAL d'una societat més justa, i ha acceptat la gestió del dia a dia, és a dir de la realitat
existent, renunciant a canviar-la.
Una crisi política que L'esmentada crisi doncs, ha agitat de manera particular els
posicionaments socialdemòcrates – a Catalunya, a Espanya i a la major part d’Europa–,
perquè, tot i la criticitat que històricament havia caracteritzat al socialisme, en aquesta
ocasió no hem sabut anticipar-nos, primer, ni adaptar-nos, després, al canvi tan absolut que
s’estava produint en l’economia - societat-política; generant en aquest procés de regressió la
frustració i desencís de la vella classe treballadora que, emmirallada pel “somni de la classe
mitjana”, inclús ens va encoratjar a posicionar-nos en el centre - esquerra; fins el dia en que
tot es va ensorrar, i nosaltres, acusats de corresponsables del fracàs i de no estar al costat de
les classes mes desfavorides els treballadors –ara sí, treballadors-, ens vam veure desplaçats
pels populismes, que ocupen ara els posicionaments crítics que vam abandonar pensant que
arribaria el dia en que deixaríem de ser treballadors per convertir-nos en aquells mateixos
petit burgesos que durant dècades havien estat al focus de la dialèctica socialista.
El resultat final és que el miratge de la classe mitjana s’ha trencat i ha estat suplantat per dos
discursos decimonònics però revolucionaris –el de la revolució proletària de l’extrema
esquerra i el de la revolució nacionalista de la dreta emmascarada-, que, tot i no tenir més
contingut que la pura utopia idealista, han captat l’atenció d’una classe treballadora òrfena
d’un discurs socialdemòcrata clar, concret i, sobretot, convincent.
És evident que davant d'aquesta falta de discurs de l'esquerra socialista, i en un entorn de
crisi econòmica global propiciada pels interessos i especulacions del capital, ha possibilitat

un brou de cultiu perquè hagin sorgit populismes de tota índole, com a valors refugi i
identitaris , per a gran part de la societat. Però aquests valors són de curt abast i de caràcter
excloent.
El socialisme en general, i el PSC en particular, han tancat un cicle històric: el d’una societat i
una democràcia que, després de trenta anys de progrés ininterromput, impulsat per la
llibertat i pel creixement econòmic, ha esgotat el seu model, basat en la legitimitat
parlamentària i el consens, per deixar pas a una nova forma de fer política, de caràcter més
directe i assembleari, nascuda precisament de l’esquerra i ocupant un espai on el PSC no
estava posicionat amb prou fermesa.
L'allunyament del partit dels seus votants tradicionals i les seves necessitats, darrere d'un
possibilisme i pragmatisme econòmic, ha fet que hagi deixat de ser un referent d'esquerres,
(una esquerra moderada no radical -socialdemòcrata-), però al cap i a la fi esquerra .
Fruit d'aquesta evolució, el partit ha perdut el seu relat i projecte original com a defensor de
certs valors, que l'han allunyat del carrer i ha possibilitat el naixement a la seva esquerra de
moviments que han agafat la bandera de les sensibilitats i demandes; d'altra banda, - justes
demandes - d'una classe social maltractada per la crisi, i a la qual el partit no ha sabut donar
resposta.
Probablement per tot això –els resultats electorals són inequívocs, a Espanya, a Catalunya i
als municipis-, al socialisme i al PSC li ha arribat també l’hora de tornar als seus orígens, a les
seves fonts, per recordar que la seva base ideològica i social es troba en la defensa dels
valors de la classe treballadora, d’aquells només podem progressar amb l’esforç individual i
col·lectiu, l’educació i el suport del propi grup social al que pertanyem; i al que sempre
pertanyerem, encara que, en ocasions la falsa il·lusió de la classe mitjana ens hagi fet
confondre benestar amb ascens social.
Hem d'analitzar en profunditat les causes que ens han conduït a aquest declivi, i que si no es
renoven anirem cap a la desaparició i a la irrellevància.
És el moment de renovar-se o morir; i tinguem ben clar que, si no ens renovem, morirem.
El PSC a les circumstàncies actuals ha de mostrar-se com a exemple de RESISTÈNCIA, entesa
com la conservació i garant dels valors propis del socialisme democràtic i de consecució d'un
IDEAL igualitari i de justícia social, en contraposició al liberalisme i populisme d'altres
opcions.
I ha de tenir RESILIÈNCIA, entesa com la capacitat d'aguantar situacions adverses, sense
caure en la desesperança.
El PSC ha de recuperar el discurs inicial de l'esquerra, sense perdre'ns en propostes buides
de contingut i passar a l'acció, mitjançant polítiques que comencin a canviar l'estat actual de

les coses, pas a pas, amb un IDEAL clar a aconseguir, però en etapes capaços de ser assolides
i convèncer així a la societat que un canvi a millor és possible.
Renovem el nostre discurs Aquest discurs renovat, ha de ser coherent amb la nostra
tradició i amb els nostres valors, subratllant allò que veritablement afecta, interessa i
preocupa a la societat, als nostres militants, simpatitzants i votants: parlem de treball,
d’educació, de salut, de benestar social, de progrés; i enfrontem-nos, sense complexes, als
populismes revolucionaris i nacionalistes.
Construïm el nostre propi discurs en funció de les nostres pròpies idees, sense anar a remolc
de ningú, ni a Catalunya, ni a Espanya.
I fem-ho apropant-nos a la gent, fent proselitisme, a través del territori, de la comunicació i
de les xarxes; convencent amb un llenguatge i amb un missatge més humà, directe i eficaç,
amb menys artificis polítics i més contingut social.
No professionalitzem la política; no fem de la retòrica parlamentària un fi en si mateix sinó
un instrument per canviar i millorar la societat. Perquè aquest és el veritable sentit de la
socialdemocràcia.
Situar-nos de nou en missatges clars d'esquerra catalanistes i federalista, amb propostes que
contemplin la solució dels problemes quotidians de la gent.
Hem mantingut un discurs ambigu i erràtic, no hem tingut un relat propi; i els partits
independentistes han imposat el seu discurs únic sense oposició ni contrast del nostre partit.
I la història ens demostra la rapidesa amb què es normalitza l'odi. El que comença per
mossegar-se la llengua, a fi a la "convivència política" o per delicadesa social, aviat es
converteix en connivència o en complicitat amb alguna cosa molt pitjor. I abans que un es
vulgui donar compte, ja és massa tard.
No hem sabut combatre les mentides d'aquest relat i imposar el nostre discurs federalista,
hem d'incidir i fer pedagogia de la proposta federal que defensem.
Ens calen líders territorials que assumeixin la modernitat i els canvis socials que s'han
produït.
Cal una renovació a fons del partit de càrrecs orgànics i institucionals, que possibilitin la
posada en marxa d'un nou projecte il·lusionant, que actuï com a palanca de canvi de la
societat donant resposta als problemes que aquesta té plantejats. També és necessària la
unificació dels missatges
Seduir i emocionar - il·lusionar amb idees, buscar icones que tinguin una connexió emocional
amb les persones

Situar-nos de nou en missatges clars d'esquerra catalanistes i federalista, amb propostes que
contemplin la solució dels problemes quotidians de la gent.
Reconstruir el discurs socialdemòcrata, recuperar les bases treballadores i renovar la manera
de fer política per atreure a les noves generacions: aquests són els grans objectius de futur
del PSC.
El PSC i el Maresme
Quin paper li correspon al PSC Maresme en aquest procés de reconstrucció? La resposta a la
pregunta no és menor, i està directament relacionada amb la manera com entenem –o
millor, hauríem d’entendre- l’organització i l’acció política del nostre partit: des de baix o des
de dalt i des de dins o des de fora.
Con formato: Subrayado

De baix a dalt
Com a principi fonamental, el PSC s’ha organitzat estatutàriament amb una visió federal de
la seva estructura i gestió, tot delegant en el seus òrgans comarcals, nacionals i sectorials la
construcció articulada, l’engranatge, del discurs socialista comú.
En la pràctica, però, aquesta construcció de baix a dalt no sempre s’ha produït amb la
direccionalitat i transparència demanada per la nostra base militant i social; fet que, en
darrera instància, s’ha traduït en una pèrdua de sintonia i credibilitat del discurs socialista,
entre els votants i, el que és més preocupant, entre els propis militants i simpatitzants.
Massa sovint, la federació comarcal s’ha malentès com una corretja de transmissió dels
debats i discursos parlamentaris entorn el sobiranisme, convertint les federacions i les
agrupacions, de manera tàcita, en un satèl·lit dels òrgans nacionals; quan, tot el contrari són
els posicionaments nacionals i parlamentaris de política general els que han de recollir els
sentiments de la política real que es posa de manifest als municipis.
Con formato: Subrayado

De fora a dins
Des de sempre els partits polítics volem transformar la societat segons els nostres principis i
valors essencials. Però des de fa pocs anys estem assistint a una demanda inversa, per part
de la societat, de transformació dels partits polítics, sens dubte originat per la crisi
econòmica. És a dir, la crisi econòmica ha destapat, una crisi d’identitat nacional a la
societat, però també ha destapat la crisi democràtica interna dels partits i, en conseqüència,
de les administracions públiques.
El moviment 15M va ser un clam a aquest respecte i els socialistes, sota sospita des de
llavors, no podem ser aliens a aquest reclamació si volem recuperar la confiança i, per tant,
el vot de molts ex simpatitzants.

Així doncs si Si volem que la societat esque el nostre partit es construeixi de fora a dins i de
baix a dalt, i que l’ideari polític no ens vingui donat per una democràcia teledirigida, hem de
reconstruir el nostre partit i el nostre discurs de fora a dincs i de baix a dalt, sobre la base de
la nostra major força: el municipalisme.
I en aquesta línia, hem de reflexionar sobre l’existència real, social, no política ni
administrativa, d’una comarca tan heterogènia i plena de singularitats com el Maresme, i
això fa que les seves necessitats no siguin homogènies, hem d'identificar-les i promoure
solucions i respostes individuals partint de les necessitats reals dels municipis.
El nostre discurs polític en cada un d'ells ha d'estar basat en la realitat local, i adaptat a la
recerca de solucions o transformació d'aquesta realitat com un vestit a mida.
Si ho fem, probablement arribarem a la conclusió de que el Maresme, com un tot territorial,
social i polític no existeix; i que els únics posicionaments i discursos reals que podem
construir són els que neixen amb la suma dels denominadors comuns que puguen trobar en
les necessitats, demandes i expectatives de la gent treballadora a la que representem.
La comarca, com a realitat social, i la política comarcal, només existeixen en la mesura en
que són capaces d’aglutinar els sentiments de la població que hi viu; la resta són línies i
mapes abstractes en un món, i un país, globalitzats.
La política entesa com el mitjà de canvi de l'entorn, ha de situar-se segons els assumptes a
tractar en els nivells corresponents de l'organització del partit com a tal.
Per tant, l’àmbit de reflexió, treball i acció política del PSC Maresme no hauria de ser ni
Catalunya, ni tan sols la comarca –àmbits que corresponen a la política
parlamentària/nacional- sinó la realitat social de la trentena municipis que la composen, i on
hi ha prou –massa- feina a fer com per robar-li temps i energies amb debats estèrils,
idealistes o en els que simplement treballen els òrgans nacionals i els representants
parlamentaris.
De baix a dalt, la política és construeix des dels municipis; i aquests han de ser la prioritat de
la federació comarcal, que ha de buscar els possibles eixos d’una política comuna a tots els
pobles i ciutats, i posar a l’abast de les agrupacions locals les estratègies i els mitjans
compartits per materialitzar el discurs ideològic en acció política real i efectiva.
Hi haurà assumptes que s'han de tractar a nivell nacional i d'aquí ha d'emanar un discurs i
missatge únic per a tot el partit.
Hi haurà altres que hauran de substanciar a nivell comarcal, i serà la Federació la que hagi de
articular i proposar solucions, i iniciatives davant les instàncies que corresponguin
(Parlament, Diputació, Consell Comarcal, etc ..)

I finalment els assumptes locals propis de cada municipi han de ser tractats a nivell local, i les
agrupacions s'han de veure recolzades en les seves accions i propostes.
Els reptes
Algunes dades sobre el nombre de militants ens situen en la veritable realitat del partit.
A nivell nacional els 18.000 militants del PSC, sobre el cens electoral (5.100.000) representen
el 0,36%.
A l'any 2008 la xifra de militants del Maresme sobre el cens electoral de la comarca era del
0,4%, aquesta xifra ha caigut actualment i no arriba al 0,25%. El grau de penetració del PSC
en el teixit social és molt baix .
A més de les causes apuntades com declivi del partit socialista i formant part d'aquestes ha
estat l'abandonament de les agrupacions de militants i la perduda de la vida de partit que
permeti connectar a unes agrupacions amb altres.
No hi ha una motivació doncs per implicar-se en l'entorn i més no hi ha hagut respostes
clares per part de la direcció del partit als problemes que la societat actual té plantejats, no
hi ha relat ni argumentació coherent que pugui atraure militants o possibles votants a les
nostres files .
I com a conclusió, doncs, els reptes polítics de la Federació PSC Maresme no poden ser altres
que els de les seves agrupacions i els seus municipis:
Hem de començar reforçant les agrupacions, i renovant la militància, intentant captar gent
jove amb un discurs atractiu i efectiu, i això passa per una implicació en els assumptes i
temes del municipi, en el qual es visualitzin les propostes i iniciatives del PSC.
En una primera etapa per enfortir agrupacions amb pocs militants, hauríem de fer una
reagrupació de les mateixes implicant a diversos municipis que per proximitat i problemes
més o menys del mateix tipus, poden realitzar una acció conjunta, de fet això ens donaria
una visió més àmplia de cara a la proposició de solucions mancomunades, més operatives i
amb una optimització de recursos.
Aquest reptes els podrien resumir en el següent decàleg:
1. Incrementar la militància, en termes quantitatius; la militància activa, en termes
qualitatius; i rejovenir la seva edat mitjana.
2. Potenciar el debat polític profund i participatiu en la dinàmica pròpia de les
agrupacions locals.

3. Liderar l’agenda política progressista municipal, amb un discurs propi, innovador,
clar, concret i empàtic amb la gent treballadora, amb l’objectiu d’ampliar la nostra
base social.
4. Prioritzar la reflexió i l’acció política Municipis - Maresme - Catalunya, i fer-ho per
aquest ordre, es a dir de baix a dalt
5. Incrementar la presència mediàtica a nivell local i a les xarxes socials del discurs i
dels representants socialistes. Fem un us adequat de les mateixes, amb missatges
fruit de la reflexió i l'anàlisi.
6. Crear nous mecanismes de gestió i organització interna que garanteixin la
direccionalitat ascendent de les idees i propostes, i la transparència descendent dels
processos de rendició de comptes, decisió i participació.
7. Establir dins la Federació noves dinàmiques de treball intern que afavoreixin un
apropament i contacte permanent amb i entre les agrupacions locals.
8. Reforçar les agrupacions i els electes locals amb millors eines de suport,
assessorament i formació, orientades a una estratègia tranversal comuna i coherent
amb els objectius municipalistes de la comarca.
9. Incrementar la representativitat política local: alcaldes, regidors, governs.
10. Ser capaços d’influir de manera efectiva en l’organització i l’acció nacional del PSC.
Hi ha més objectius, més ambiciosos i d’abast territorial més ampli, però difícilment es
podran assolir sense haver acomplert primer aquests com a requisit previ per
aconseguir una posició social i política prou ferma

