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ANÀLISI DE RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT 2010

Fa poc més de tres mesos que van celebrar-se les eleccions al Parlament de Catalunya, i les anàlisis encara
se succeeixen. Sens dubte, la contundent victòria de la federació nacionalista de Convergència i Unió (CiU)
enfront de la resta de partits, i sobretot, del seu principal adversari, el Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC), posa sobre la taula una evidència: Catalunya ha canviat, i les esquerres no han estat capaces de traçar
una línia d’actuació clara i contundent que convencés els electors; els 62 diputats de CiU, davant dels 28 del
PSC, ho posen de manifest.

Què va passar, doncs, el 28 de novembre? O, més ben dit, per què es va deixar de votar socialista? Per què
el PSC va perdre gairebé una tercera part dels electors del 2006 (225.000 sobre 796.000)? Conscients de la
importància d’aquests resultats, aquest número de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC dedica el seu bloc
central a fer una anàlisi de la derrota, des d’òptiques molt diverses, i intenta donar unes pinzellades de quin
ha de ser el disseny de futur, tenint en compte també que d’aquí poc més de dos mesos se celebren les elec-
cions municipals.

En primer lloc, Isidre Molas, president del Partit dels Socialistes de Catalunya i de la Fundació Rafael
Campalans, traça un interessant recorregut polític, social i econòmic del paper dels Estats a Europa, eviden-
ciant que avui les opcions electorals són més líquides i menys pètries, com a resultat d’una societat cada cop
menys identificada amb la concepció clàssica dels partits polítics.Article de lectura obligada, sens dubte, com
també ho és el del director de la revista, Oriol Bartomeus, que desgrana les causes del fort retrocés socia-
lista en les eleccions catalanes, uns comicis fortament condicionats per la important crisi econòmica que
vivim, i el seu evident efecte d’erosió sobre els governs. La crisi condiciona, sí, però no és l’única causa.
Bartomeus planteja quin és l’escenari amb què ens trobem i apunta quins són els botons a prémer per tor-
nar a posar la maquinària en marxa.

Per la seva banda, Gabriel Colomé, fins fa poc el director del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) i profes-
sor de Ciència Política de la UAB, es fa valer d’indicadors pre-electorals per evidenciar que aquesta era una
derrota previsible, i que les tendències estaven ja molt marcades mesos abans de celebrar-se els comicis.
Hem cregut interessant també oferir en aquest bloc un estudi sobre l’abstenció, i el seu comportament en
els diferents tipus d’eleccions. En el seu article, la llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració,
Marta Luque, i el professor de la UAB i investigador de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS),
Robert Liñeira, evidencien que l’abstenció diferencial i el vot dual són els elements que configuren el gran
canvi electoral que es produeix a Catalunya entre els dos nivells electorals, l’autonòmic i el general.

I, per últim, una mirada crítica del periodista David Miró, que qüestiona el funcionament actual del sistema
de partits, tot apuntant a la necessitat no només de reinventar-se, sinó més aviat a refundar-se de nou.

Renovació i nous inicis. Deia Willy Brandt que la permanent capacitat per generar nous inicis dels socialisme
democràtic forma part del seu codi genètic. El PSC ha de renovar el seu projecte polític, ha de ser capaç d’aglu-
tinar majories i de guanyar la batalla dels valors i les idees.Aquest és ara el repte. Cristina González i Buil
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