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POLÍTICA
El dilema del socialisme català

Els joves del 
PSC obren el 
debat de les 
primàries

JOSE RICO
BARCELONA

D
e tots els exàmens que ha 
de superar el PSC per des -
pertar de la letargia i recu -
perar la força perduda, 

l’experiment de les primàries ober -
tes per escollir el candidat socialista 
a les pròximes eleccions catalanes 
serà clau per atraure i tornar a mobi -
litzar el deprimit electorat progres -
sista. La direcció no sembla tenir 
pressa en un procés que reobrirà el 
pols entre el líder, Pere Navarro, i 
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, pospo -
sat en l’últim congrés del partit. 
L’executiva ha encarregat la redac -
ció del reglament a una comissió 
que l’ha d’haver enllestit a la tardor. 
Però un sector del PSC ha passat al 
davant i ha presentat a la cúpula del 
partit un document amb propostes 
perquè el procés sigui totalment 
obert, sense censos ni limitacions i a 
doble volta.
 El moviment el capitanegen una 
dotzena de joves militants, adscrits 
a l’ala catalanista del PSC i que ocu -

pen o han ocupat càrrecs a la direc -
ció del partit o a la Generalitat, du -
rant els anys del tripartit. Entre ells 
destaquen la portaveu adjunta del 
grup socialista al Parlament i exse -
cretària del Govern de la Generali -
tat, Laia Bonet; el director de la Fun -
dació Rafael Campalans, Albert Ai -
xalà; els membres de Ciutadans pel 
Canvi Toni Comín i David Elvira, i 
Carles Rivera, excap de gabinet de 
l’exconseller Antoni Castells. De 
l’executiva, a més a més de Bonet, 
també subscriu el document la se -
cretària de medi ambient, Jordina 
Freixanet.
 Sota la premissa que «les primàri -
es que es guanyen són aquelles de les 
quals es parla», aquest grup d’afiliats 
adverteix que el PSC només sortirà 
enfortit d’aquest procés si, més enllà 
de la competició entre candidats, 
aconsegueix marcar el seu territori i 
assentar-se com a alternativa de go -
vern, una de les seves carències en 
l’actualitat, que ha donat oxigen a al -
tres alternatives d’esquerra. «Les pri -
màries no són només normes. Si no 
obrim un procés de participació dins 
i fora del partit, no complirem l’ob -
jectiu», afirma Bonet.
 
OBERTES A TOTS /  Però el document, ti -
tulat Per les millors primàries ciutada -
nes, esbossa unes bases per a aquest 
reglament que, en molts casos, dife -
reixen dels plans que estudiava la 
cúpula del PSC per delimitar el pro -
cediment. Per exemple, els joves mi -
litants aposten perquè puguin parti -
cipar en les primàries tots els cata -
lans de més de 17 anys, amb dues 
úniques condicions: la firma d’una 
«declaració de principis de l’esquer -
ra» i una «mínima i simbòlica» apor -
tació econòmica. Rebutgen explíci -
tament la creació de censos previs.
 Legalment, el partit no pot acce -
dir al cens electoral ni als padrons, 
però l’executiva sospesava la confec -
ció d’un cens propi, al qual es po -
guessin inscriure els no militants ni 
simpatitzants que volguessin votar 
el candidat socialista. El sector cata -
lanista s’oposa a aquesta possibilitat 

Militants del 
sector catalanista 
exigeixen un 
procés del tot obert

Rebutgen censos 
previs i reclamen 
que la votació 
sigui a dues voltes

Imatge de 
l’última reunió de 
l’executiva del PSC, 
el 16 de juliol passat.

perquè entén que dificulta la partici -
pació més enllà de les fronteres del 
PSC. «El repte és que el lideratge no 
surti només dels vots dels delegats 
del partit, sinó també dels ciuta -
dans», defensa Bonet.
 Tot i que els promotors de la pro -
posta rebutgen entrar en el debat so -
bre els possibles aspirants, sí que ad -
voquen per fixar uns requisits que 
permetin «diversos perfils de candi -
dat». A parer seu, n’hi hauria prou de 
reunir 25 avals de càrrecs orgànics, 
25 de càrrecs institucionals o 500 fir -
mes de militants, amb la possibili -
tat, fins i tot, que un afiliat pogués re -
colzar més d’un aspirant. Així, se -
gons Bonet, les primàries es regirien 
per una «mentalitat nova» que evita -
ria l’excessiva in�uència de «lògi -
ques internes o de partit».
 Però la principal disjuntiva que 
el partit haurà de resoldre és si l’elec -
ció es porta a terme a una o a dues 
voltes. Els joves catalanistes defen -
sen amb fermesa la doble votació, 

J  Davant el risc que, com 
mostren les escasses 
experiències d’aquest tipus 
registrades a Espanya (com  
la del PSOE el 1998), les 
primàries puguin agreujar la 
divisió del PSC, en lloc d’enfortir-
lo, els joves del sector 
catalanista que han impulsat el 
document volen que els 
candidats firmin un doble 
«compromís ètic». En primer lloc, 
per recolzar el procés fins al 
mateix dia de les primàries. I 
després de la votació, sobretot, 
per garantir que no qüestionaran 
el resultat, ni la legitimitat del 
vencedor.

SUPORT TANCAT 
AL VENCEDOR

la promesa

33  El president del grup socialista 
al Parlament, Joaquim Nadal, va 
desafiar ahir tots aquells que criti -
quen el lideratge de Pere Navarro al 
capdavant del PSC a presentar-se 
a les primàries de les quals sortirà 
el candidat d’aquest partit a la pre -
sidència de la Generalitat. «Totes 
les veus que intenten posar un in -
terrogant sobre Navarro el que fan, 
en el fons, és mostrar els seus pro -
pis prejudicis», va assegurar ahir 
Nadal en una entrevista concedida 
a l’agència de notícies ACN. A pa -
rer seu, la celebració de primàries 
hauria de servir com a «revulsiu» i 
ser «un procés que ajudi a clarificar 
i enfortir els lideratges». «Que hi ha -
gi més d’un candidat» enriquirà el 
partit, va afegir.

33  Nadal també es va referir a la ne -
cessitat que el PSC assumeixi el vi -
ratge cap a postulats més indepen -
dentistes que ha experimentat el 
mapa polític de Catalunya i va con -
siderar que el partit hauria de reco -
llir aquesta realitat, encara que fos 
de manera «minoritària». «El debat 
no és independència sí o no. És 
molt més obert», va afegir l’excon -
seller ,  que va assegurar que dins 
dels socialistes catalans «hi ha sen -
sibilitats que se senten pròximes a 
l’independentisme o que, com a 
mínim, pensen que ningú hauria de 
tenir por de parlar del dret a decidir 
o del dret a l’autodeterminació». 
«No podem quedar-nos fora de 
l’escena política catalana», va sub-  
ratllar.

Nadal desafia els crítics amb Navarro a 
presentar una candidatura alternativa

El dilema del socialisme català
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Parlem ara
de primàries

E n la situació socialment i 
econòmicament crítica 
que vivim en l’actualitat, 
molts ciutadans no només 

esperem trobar respostes als nostres 
problemes, sinó també participar en 
la generació d’una verdadera alter -
nativa. Les primàries a les quals s’ha 
compromès el PSC han de servir per 
articular aquesta alternativa al vol -
tant d’unes persones i d’un projecte. 
Han de servir per mobilitzar els ciu -
tadans d’esquerres del nostre país.
 Estem compromesos amb la re -
novació. A fons. I no hi ha marxa en -
rere, per incert i complex que sem -
bli el futur per al PSC. El pas que 
vam fer, col·lectivament i democrà -
ticament, en el 12è congrés celebrat 
a finals de l’any passat no és una es -
tació d’arribada. És de sortida. El 
Nou PSC no es culmina amb una re -
novada direcció. El Nou PSC no pot 
ser una etiqueta que corre el risc de 
caducar ràpidament per la força 
dels fets. Ha de ser una actitud per -
manent de democratització políti -
ca, una agenda de canvis i reformes 
–inajornables– i un procés perma -
nent d’actualització de la nostra 
oferta electoral i programàtica. És a 
dir, el que és nou s’aconsegueix no 
per ser diferent, simplement, sinó 
per fer les coses de manera diferent, 

per innovar. I avui, innovar en de -
mocràcia és fer caure envans, trans -
cendir la política analògica i dialo -
gar amb una ciutadania que no es 
conforma a parlar una vegada cada 
quatre anys.
 Estem en un dilema. La urgència 
per avançar en aquesta renovació 
permanent hauria de ser compresa. 
És lògic que, estant tan malament 
(en termes de credibilitat, confiança 
i suport electoral), la demanda de 
canvi (i de resultats) sigui exigent… 
i també urgent. No podem defrau -
dar-la amb l’argument del poc 
temps transcorregut des del nostre 
congrés. Perquè el que no ens sobra 
és temps.
 El mes de desembre del 2011 ens 
vam comprometre amb una renova -
ció en tres àmbits: d’equips, de pro -
jecte i de lideratge. Vam intuir que 
els electors –els que tenim i els que 
hem perdut– ens demanen que ac -
celerem aquest procés o correm el 
risc de situar-nos en la irrellevància 
política. Les «primàries ciutadanes» 
–elecció de candidat oberta a afili -
ats, simpatitzants i també ciuta -
dans– se’ns presenten com la gran 
oportunitat, potser l’última, per in -
terioritzar la demanda de canvis 
alliberant un procés de participació 
generós, un debat profund i una 
elecció radicalment democràtica. 
Altres països, com per exemple 
França, Itàlia i els Estats Units, ja les 
han posat en pràctica i amb resul -
tats molt satisfactoris.

de lideratges; i finalment, haurien 
de portar-se a terme en dues voltes 
per reforçar el candidat guanyador 
i incentivar la participació –partici -
par per votar un candidat amb op -
ció de quedar segon només té sentit 
en processos a dues voltes– i facili -
tar l’agregació de ciutadans al vol -
tant d’una opció a la segona volta.
 Estem segurs que la comissió del 
PSC, oberta a experts externs, encar -
regada de definir les regles del joc i 
que té previst entregar la seva pro -
posta per ser acceptada pel consell 
nacional del PSC, estarà a l’altura de 
les circumstàncies. Mentre arriben 
les regles, obrim el debat, alliberem 
l’energia democràtica amb discussi -
ons sense límits. Un debat que no és 
una altra cosa que l’oportunitat i la 
necessitat de construir un lideratge 
social i polític fort. Sense aquest li -
deratge, no podrem seguir constru -
int el Nou PSC.
 Les eleccions primàries que es 
guanyen no són només les que ele -
geixen un candidat determinat. Si -
nó les que generen un debat en la so -
cietat, les que sembren política per 
després recollir nous polítics i polí -
tiques al servei de la construcció de 
noves majories i aliances socials i, 
abans de res, al servei d’una societat 
devastada per la crisi econòmica 

més dura que es recorda. La llista de 
desa�aments del PSC és realment 
molt llarga, titànica. Probablement, 
no tindrem gaires més ocasions com 
aquesta.
 Abordem ara el procés de primà -
ries parlant de com les farem. Si vo -
lem unes primàries obertes i ciuta -
danes, comencem per fer del procés 
de les regles del joc un procés obert 
i també ciutadà. Això és exemplari -
tat. Fem-lo contrastant models i op -
cions. Fent un exercici de transpa -
rència i proximitat per compartir 
amb els electors progressistes les 
fórmules i les regles que puguin fer 
de les primàries, realment, el pri -
mer gran pas per tornar a ser útils a 
la societat. Només així podrem re -
presentar-la bé i, eventualment, tor -
nar a liderar els seus desitjos de més 
desenvolupament, justícia social i 
autogovern. Només així comença -
rem a esbossar i construir la nova 
política. Amb més debat, més demo -
cràcia, més primàries. Parlem ara 
de primàries.
 Sobre la nostra proposta per a les 
primàries ciutadanes, vegeu la pàgi -
na web www.araprimaries.cat

Tribuna 

Article �rmat per 13 militants del 
PSC: Laia Bonet, Oriol Bartomeus, 
Toni Comín, Albert Aixalà, Jordina 
Freixanet, Carles Rivera, David 
Elvira, Jaume Bellmunt, Cristina 
González, Marta Junqué, Helena 
Royes, Eduard Sanjosé i Marcel Ga -
barró.

 No podem fallar. Hem de fer les 
millors primàries, no només les pos -
sibles, és un compromís del tot ine -
ludible. Les resolucions del nostre 
congrés són clares i diàfanes. No po -
dem perdre aquesta oportunitat 
amb una oferta formal de primàries 
que no respongui a la responsabili -
tat política amb què hem d’encarar 
aquest procés. Volem les primàries 
com un estímul per recuperar el de -
bat polític amb la ciutadania i, a 
partir d’aquí, oferir un lideratge 
que sintonitzi i interpreti aquesta 
demanda de renovació. Una deman -
da que correm el risc seriós que aca -
bi apagant-se lentament per culpa 
del cansament.

 Les primàries ciutadanes, per ser -
vir verdaderament l’objectiu de la 
reobertura del partit a la societat, 
haurien de complir una sèrie de 
condicions: haurien de ser obertes a 
tothom i sense censos previs; hauri -
en de comptar amb unes regles del 
joc aprovades per una convenció 
oberta a tots els militants; haurien 
d’estar supervisades per una alta au -
toritat independent de la direcció 
del partit; haurien de garantir que 
el millor candidat s’esculli en les 
eleccions primàries (i no pas abans) 
i, per tant, els requisits per a la pre -
sentació de candidats haurien de 
ser senzills i haurien de permetre 
que s’hi reflectissin diferents tipus 

El Nou PSC no pot ser 
una etiqueta que corre 
el risc de caducar 
ràpidament

Les que es guanyen 
són aquelles primàries 
que generen un debat 
en la societat

33  Mesa electoral  8  Primàries del PSC de Barcelona el 2011.

JONATHAN GREVSEN

RICARD CUGAT

sempre que cap candidat superi 
el 50% dels vots a la primera. Ar -
güeixen que això reforçaria el 
vencedor de cara als comicis al 
concentrar-se el vot, incentivaria 
la participació i atrauria més 
l’opinió pública. La direcció del 
PSC contraposa a aquest punt 
l’argument del doble cost que 
haurien de suportar les malpara -
des arques del partit.

SENSE RESPOSTA /  El document ja 
ha arribat a les mans de Navarro i 
del president de la comissió que 
elaborarà el reglament, Celestino 
Corbacho, però els seus impul -
sors encara no han rebut respos -
ta. El seu objectiu és que la pro -
posta serveixi com a base per als 
treballs de la comissió, que ja s’ha 
reunit en dues ocasions, però que 
no tornarà a fer-ho fins al setem -
bre. Les regles del joc han d’estar 
aprovades a finals d’any, però el 
debat ja ha començat. H


