
 

 

NOTA DE PREMSA “ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA”  

 

El darrer cap de setmana va tenir lloc a Barcelona una trobada-jornada d'ESQUERRA 

SOCIALISTA DE CATALUNYA, en la qual es van abordar diferents espais de la 

dinàmica i acció del corrent des de la seva fundació al juliol del 1981. 

 

La reunió i sessió mantinguda per totes i tots els representants de la coordinadora d’ 

ESC al territori de Catalunya, va tenir un desenvolupament magnífic i una profunditat 

en els debats d'acord a les exigències del moment. 

 

En ella es va parlar de l'inici del corrent, en la seva primera època des de 1981 fins a 

la reactivació de la mateixa en el 2011, on es va fer referència a tots els congressos 

del PSC. En cadascun d'ells Esquerra Socialista va presentar, va difondre i va 

defensar els seus diferents documents, en molts casos alternatius a les polítiques 

aplicades pel PSC (Denúncia de la LOAPA, les nostres posicions en el procés del no a 

la OTAN, Federalisme defensat en les nostres tesis des del tercer congrés del PSC, la 

nostra oposició a PRIVATITZACIÓ del sector públic, contra l'abandó de les tesis 

Marxistes dins del PSC com a anàlisi i antídot al sistema capitalista que està destruint 

el benestar social, justícia social, fins i tot el propi Estat Social, etc.)  

 

També vam debatre sobre les nostres posicions actuals, i la nostra posició a l'últim 

congrés del PSC (XII congrés), que creiem que no ha conclòs totalment i que amb la 

convocatòria de les properes conferències, es donarà l'oportunitat de seguir 

aprofundint en la transformació i recuperació del socialisme al segle XXI. El partit ha 

patit una forta hemorràgia ideològica durant els últims temps perdent vots dia rere dia 

entre les classes socials més desfavorides, quan en un partit d'esquerres la nostra 

base és la classe treballadora, oblidada per l'obsessió de la centralitat. 

 

Ens reafirmem en:  

 

-  PROFUNDITAT DEMOCRÀTICA. Donar un pas més en l'aprofundiment de la 

democràcia actual, necessitem reformar les lleis actuals de participació democràtica, 

apropar-nos al ciutadà, fer-los partícips i potenciar la participació d'aquests en les 

institucions, per a una eficient recuperació ideològica i de funcionament, cal 

pronunciar-se i recolzar: una reforma democratitzadora de la Llei Electoral, per les 

llistes obertes; contra la concentració de càrrecs polítics i institucionals; per una 

renovació de càrrecs, evitant que els escollits puguin romandre en un mateix càrrec 



més de dos mandats, amb les excepcions acordades després de debat en els òrgans 

pertinents. 

 

-  ESTAT FEDERAL I REPÚBLICA. Respectem el dret a decidir, hem d'encapçalar la 

lluita per l'organització territorial i el desenvolupament d'un Estat federal i en aquest 

context, hem de col·locar en la capçalera del nostre full de ruta la proclamació de la III 

República, que sense ser un tema urgent, sí ha de ser un objectiu irrenunciable. 

 

-DRETS SOCIALS. Per avançar hem de fer una aposta inequívoca pels drets de les 

minories, per un laïcisme que fomenti la responsabilitat individual i social i amb una 

aposta per un creixement sostenible. També hem de col·locar en el frontispici del 

nostre ideari la solidaritat intergeneracional alhora que una actitud exigent però oberta 

amb la immigració. Hem de donar la batalla sense caserna a la discriminació, la 

pobresa i la marginació. D'igual manera la defensa dels drets dels més vulnerables ha 

de ser un dels nostres senyals d'identitat. 

 

- JOVENTUT. Més enllà d'aquestes qüestions bàsiques de la política catalana, si 

volem ser força política hegemònica hem de repensar com es connecta amb la 

joventut i com refem un discurs ideològic no dogmàtic però que il·lusioni i que lligui 

amb les noves realitats socials en un món post industrial i globalitzat.  

 

- DEMOCRÀCIA INTERNA. Es necessita un aprofundiment democràtic intern, i que el 

Consell Nacional recuperi i exerciti plenament, amb tot rigor i ètica, la funció de màxim 

òrgan de direcció del Partit Socialista de Catalunya entre congressos. I en 

conseqüència en els altres òrgans interns “Consell de federació” “assemblees de les 

agrupació” etc. La Comissió Executiva nacional i les altres han de recollir en el seu si, 

com a mínim, a un representant dels corrents (com Esquerra Socialista) existents dins 

del PSC, a fi que les posicions polítiques s'adoptin prèvia discussió i escolta de tots els 

punts de vista existents. D'aquesta forma ningú se sentirà exclòs i el Partit es farà més 

fort i cohesionat. 

 

- PRINCIPIS FEDERALISTES. Aplicació dels principis federalistes de llarg a llarg de 

tota l'organització: Les organitzacions o Agrupacions locals són el Partit en el seu 

àmbit, per tant han de triar amb tota lliberteu els seus representants a àmbits polítics 

superiors del Partit de forma lliure, respectant la part proporcional deguda a cada 

corrent minoritari existent en l'Agrupació, corresponent-li el dret a designar i controlar 

als seus representants als Ajuntaments i les polítiques que aquests defensen i 

apliquen en els mateixos. Quant a si tenir grup propi per part del PSC al Congrés, 

pensem és més important i prioritari tenir o recuperar un discurs propi, socialista, que 

no una nova estructura per repetir el mateix. 

 

- DES D'ABAIX, CAP AMUNT. Hem de fer que la democràcia interna funcioni de forma 

intensa i les decisions flueixin de forma ordenada i eficient d'a baix cap amunt. Cal 

regular de forma racional el sistema d'elecció per primàries, que és un bon sistema poc 

regulat i menys estructurat. És fonamental que les bases entenguin que són el punt de 

partida de la política i de l'acció del seu partit. El debat entre militants és necessari, 



però no suficient. A dia d'avui, necessitem les aportacions d'aquells que formen el 

nostre entorn ideològic més proper.  

 

- ECONOMIA SOCIAL I BANCA PÚBLICA. D'altra banda i atès que la situació de crisi 

actual en gran part ve ocasionada per la irresponsabilitat de les entitats financeres, 

hem de treballar, sabedors de les nostres limitacions, per una banca d'Estat que actuï 

amb criteris de servei públic. D'aquesta manera, es podria dirigir el crèdit en cada lloc 

cap a on realment convingui. Posar fi a l'especulació irresponsable i els beneficis 

insaciables del capitalisme, que són l'origen de la crisi que ha arruïnat a la classe 

treballadora. Arrossegant tot el que troba al seu pas. Amb aquesta fórmula ajudaria a 

acabar amb el caos que avui impera en el sistema financer mundial. 

 

- ALA ESQUERRA. Ens pronunciem per arribar a acords amb sectors ideològics afins 

a fi d'articular i comparèixer en el proper XIII Congrés com una forta ala esquerra i fem 

una crida als militants socialistes del PSC a organitzar-se i participar amb o al costat 

d'Esquerra Socialista de Catalunya en l'elaboració de textos polítics i la seva defensa 

en les Agrupacions a fi contribuir a l'actual descompensació del PSC i que el Partit 

tingui majoritàriament un discurs d'esquerra i socialista. 

 

- PRIMÀRIES. Participació del nostre corrent ESQUERRA SOCIALISTA DE 

CATALUNYA, de forma activa, coherent i responsable en tot el procés de primàries 

des de la nostra cohesió dins del PSC, per a la presentació d'un candidat que 

garanteixi la reconstrucció Socialista, els valors del Socialisme democràtic, que sigui 

conseqüent amb el que s'ÉS, el que es PENSA i el que es FA.  

 

- REARMAMENT DELS VALORS DEL SOCIALISME. Començant un nou període, on 

hem de ser el punt de partida del rearmament del socialisme democràtic a Catalunya. 

Hem d'arribar a acords i resolucions que ens marquin el camí a seguir a curt i mig 

termini. Ara bé, les solucions als problemes complexos mai són senzilles ni ràpides; en 

conseqüència hem de ser conscients que el camí serà llarg i no exempt de dificultats. 

Sent aquesta l'única manera per aconseguir que el PSC sigui el partit hegemònic de 

l'esquerra a Catalunya i com tal una alternança de poder real a la dreta nacionalista. 

 

Va concloure la jornada en Assemblea d’ESC, on es va acordar la següent composició 

territorial del corrent d'ESQUERRA SOCIALISTA DE CATALUNYA. 

 

Comissió Permanent de la coordinadora d'Esquerra Socialista de Catalunya del 

PSC  

 

Antonio Ruiz (Portaveu d’ESC i Conseller nacional del PSC) 

 

Pau Sanromán (Coordinador-Portaveu d’ESC, membre de la permanent de IS-PSOE i 

Conseller nacional del PSC) 

 

Alberto Domínguez (Membre de l’executiva de Sants del PSC) 

  

Joan Julibert (Conseller de Federació de Barcelona del PSC i membre de l'executiva 

de l'agrupació de Ciutat Vella del PSC) 



 

Joan López (Conseller de Federació del Valls Oest del PSC i membre de l'executiva 

de l'agrupació de Sant Cugat del Vallès)  

 

 

Coordinadora territorial de l'Esquerra Socialista de Catalunya del PSC  

 

Alfredo Aloisio (Federació de Barcelona del PSC, Agrupació de Gracia) 

 

Alejandro Caballero (Secretari d'acció de l'executiva nacional de  JSC, i de la 

Federació de Tarragona del PSC) 

 

Ana Maria castell (Federació Comarques Gironines del PSC, Agrupació de Sant Feliu 

de Guixols) 

 

Víctor Cerveto (Conseller de Federació del Maresme del PSC i Regidor de 

l’Ajuntament de Canet de Mar) 

 

Daniel Cots (Federació del Baix Llobregat del PSC, Agrupació de Cornellà) 

 

Paco Gálvez (Agrupació de Sant Feliu de Guíxols, Federació  Comarques Gironines 

del PSC, Girona) 

 

Fernando Ize (Federació Comarques Gironines del PSC, Agrupació de Sant Feliu de 

Guíxols) 

 

Américo Ologaray (Conseller Federació del Vallès Oest del PSC i membre de 

l'executiva de l'Agrupació de Sant Cugat del Vallès) 

 

Jordi Torrejón (Federació del Baix Llobregat del PSC, Agrupació de Gavà) 

 

 

Barcelona, 20 de maig de 2013 

 

Pau Sanromán,  

Coordinador-Portaveu Esquerra Socialista de Catalunya 

Tel. 645995437 e-mail pau.sanro@gmail.com 


