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QUALITAT DEMOCRÀTICA I REFORMA DELS PARTITS POLÍTICS 

Fundació Campalans, 7 de maig de 2016 

 

 

Volem viure en una societat democràtica. O, millor dit, volem 

viure “en” democràcia, amb la resta de persones que ens 

envolten.  

Sabem que el sistema democràtic és el millor que els humans 

hem sabut inventar, tot i les seves limitacions i la seva necessitat 

permanent de renovació, per tal d’evitar que es rovelli. 

Sabem, i ho hem dit amb insistència, que el vot individual, lliure i 

secret, és el principal – no l’únic – requeriment del sistema 

democràtic.  

Però també sabem, i amb la mateixa insistència ho hem 

recordat, que aquest requeriment és la condició indispensable, 

però no suficient, per al bon funcionament del sistema.  

A més del vot, hi ha d’haver un sistema de representació que 

sigui reconegut pel conjunt dels ciutadans.  

Hi ha d’haver mecanismes de responsabilitat compartida entre 

els conjunt dels ciutadans i els seus representants.  

Hi ha d’haver transparència en la presa de decisions.  

Cal que hi hagi consciència de la complexitat dels interessos 

diversos que han de poder conviure i que cal dirimir els conflictes 

buscant solucions que atenguin a això que anomenem l’interès 

general que, per cert, no és gens fàcil de determinar. 
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Què vol dir viure en democràcia?  

Vol dir viure en un marc de llibertat on un mateix és capaç de 

prendre decisions individuals i col·lectives, atenent els propis 

interessos i anhels, i tenint en compte també els de la resta de 

conciutadans. 

La política ha perdut, i molt, prestigi. Molts parlen de “recuperar 

el prestigi de la política” com a condició per una recuperació de 

la qualitat democràtica del nostre país.  

Sí, és una qüestió de prestigi, ... però va molt més enllà.  

Es tracta de saber com funciona millor la vida en comú, la 

societat i quins instruments necessita...  

Més que de prestigi, hem de parlar de recuperació de la 

confiança.  

És la pèrdua de confiança en la capacitat real de la política per 

identificar, elaborar i dur a terme les decisions que la nostra 

societat necessita. Com es treballa per lluitar contra les 

desigualtats creixents a la nostra societat sense intervenir en les 

regles de joc del món de les finances internacionals?, per 

exemple. 

Una pèrdua de confiança que és, entre d’altres coses, la 

conseqüència del desnivell dramàtic entre la capacitat 

d’influència de la política respecte dels mercats financers.  

Mentre l’economia i les finances juguen en el terreny de la 

globalització, amb la rapidesa que permet l’eclosió de les 

tecnologies de la comunicació, l’acció política es segueix definint 

en àmbits domèstics o, com a molt, regionals.  
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És clar que hi ha elements més locals en la crisi de confiança de 

la política. La corrupció que esquitxa els partits polítics n’és un de 

molt rellevant.  

I, en l’àmbit europeu, la incapacitat de les autoritats 

comunitàries i dels Estats membres de dotar-se de procediments 

més democràtics en el desenvolupament del projecte europeu, 

n’és un altre.  

Aquesta crisi de confiança en la política ha permès construir un 

estat d’opinió contrari al paper dels partits polítics, que no són 

percebuts com instruments de participació, ni com agents de 

canvi, ni com a models de conducta.  

No hi ha, al meu parer, democràcia sense partits polítics.  

No hi ha bona salut democràtica sense confrontació de models 

socials, de projecte de país, d’alternatives econòmiques, entre 

les quals els ciutadans i les ciutadanes puguin escollir.  

La democràcia necessita els partits polítics. 

Però, amb la mateixa claredat hem de dir que els partits polítics 

han de ser capaços, com a organitzacions col·lectives, de 

repensar el seu funcionament.  

Cal que ho facin tots els partits polítics, però especialment els 

progressistes. I en particular, el PSC. 

Un partit progressista ha de ser un lloc de trobada de persones 

actives socialment, que afegeixen una perspectiva global al seu 

compromís voluntari amb una causa social.  
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No pot ser, només, una plataforma de coordinació de l’activitat 

institucional d’un conjunt de càrrecs electes i representatius.  

Tampoc no pot ser, només, una agregació de causes individuals, 

sectorials o territorials sense una visió comprensiva del conjunt 

de la societat, els seus interessos i les seves contradiccions.  

Ni pot ser, tampoc, una plataforma comunicativa per a crear 

titulars, influències o modes més o menys efímeres. No ha de ser 

una organització que es mogui, només, en el curt termini. 

Sabem bé què no ha de ser. 

Sabem, una mica menys, què ha de ser. 

Però sabem molt menys com aconseguim reformar els partits 

actuals: és a dir, quin és el pla i quin el procés de reforma dels 

partits polítics, en el marc d’una política de regeneració 

democràtica. 

Certament necessitem una nova regulació de les organitzacions 

polítiques al nostre país. No està de més recordar que el gruix de 

la vigent llei de partits polítics és prèvia a la Constitució ! 

Hem d’establir unes regles de joc que garanteixin el paper dels 

partits polítics com a instrument de participació dels ciutadans 

en la gestió dels afers col·lectius.  

Això vol dir, garantir el seu funcionament democràtic, el 

procediment transparent d’elecció de candidats i dirigents, el 

codi deontològic intern i el finançament net i conegut de la seva 

activitat, entre d’altres coses.  
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Ho hem de fer amb urgència, amb rigor, però també amb la 

flexibilitat necessària per a que puguin conviure diferents models 

de partit polític que responguin, també, a diferents models de 

societat.  

La millora de la qualitat democràtica del nostre sistema polític 

necessita aquesta nova regulació dels partits polítics.  

Però aquest canvi tampoc no és suficient.  

Ens cal abordar d’altres aspectes: la regulació electoral, la 

retribució dels electes, l’activitat professional de les persones 

que durant uns anys han esdevingut representants de la 

ciutadania i que han de poder reprendre una activitat 

professional, el paper dels mitjans públics de comunicació, la 

formació democràtica dels nois i joves, els mecanismes de 

participació popular en les iniciatives legislatives, la interlocució 

amb els moviments socials, ... 

I també és fonamental adaptar la organització interna i els seus 

recursos humans i materials a aquesta nova era. No ens serveix 

ja el model  construït amb l’arribada de la democràcia fa ja 

gairebé 40 anys.  

En fi, proposar una agenda de millora de la qualitat democràtica 

implica entendre que els problemes i insuficiències del nostre 

sistema polític conformen un tot complex, tan complex com 

complexa és la nostra societat.  

Ens convé, doncs, abordar aquesta agenda en el seu conjunt, i 

treballar per construir un consens, el més ampli possible, entre 

les diverses forces polítiques.  
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De tot això vol parlar aquest seminari. No serà la d’avui la única 

trobada per posar fil a aquesta agenda de millora de la qualitat 

democràtica. Avui ho treballarem i en seguirem parlant. El nostre 

propòsit és que aquesta sigui una de les qüestions centrals de 

l’activitat de la Fundació.  

Per això agraeixo als ponents la seva contribució i a tots vosaltres 

que hi participeu. 


