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Opinió

24 de maig: dia d’eleccions
El darrer 24 de maig es van celebrar les eleccions
municipals  a  tota  Espanya  i  autonòmiques a  les
següents  comunitats:  Aragó,  Astúries,  Balears,
Canàries, Cantàbria, Castella la Manxa, Castella i
Lleó,  Extremadura,  Madrid,  Múrcia,  Navarra,  La
Rioja i la Comunitat Valenciana.

Estàvem  esperant  aquestes  eleccions  amb  unes
ganes i motivacions, que feia temps no es donaven,
ja  que,  segons  veiem  en  les  enquestes,  i
s’expressava  en  el  clima  social,  les  perspectives
d’un canvi en el mapa polític del territori era un
fet  possible.

Al  llarg  de la  democràcia  espanyola, hi  ha hagut
eleccions  amb  força  càrrega  simbòlica  com  les
generals de 1982, que, després de l’intent de cop
d’estat  de  Tejero,  van  guanyar  els  socialistes
liderats  per  Felipe  González,  amb  l’eslògan  del
“canvi”.

Els  últims  anys,  després  de l’inici  de  la  crisi  de
2007-2008, han estat anys durs per una bona part
de la població, tant al conjunt d’Espanya, com a
Catalunya. Les polítiques del desmantellament de
l’Estat del Benestar, dutes a terme pels governs,
tant  nacional  com  autonòmics,  majoritàriament
governats  pel  Partit  Popular,  afegint  altres
aspectes molt importants, alguns els enumerem a
continuació,  com:  l’augment  de  l’atur,  i  de  la
precarietat  laboral,  l’autoritarisme  de  la  “llei
mordassa”,  l’increment  de  les  desigualtats,  la
manca  de  sensibilitat  pels  col·lectius  més
vulnerables, la falta d’intel·ligència respecte a les
reivindicacions  de  Catalunya,  la  nul·la  capacitat
per abordar els temes mediambientals. 

La llista és molt llarga... però, a tot això, hi  cal
afegir  un  tema  que  ha  erosionat  greument  la
confiança  en  els  partits  que  han  tingut  greus
problemes  de  corrupció,  minimitzats  pels  seus
dirigents. És evident que el partit més afectat per
aquesta  corrupció  ha  estat  el  PP:  cas  Bàrcenas,
Gurtel, operació Púnica, Bankia, targes Black, els
casos  de  la  Comunitat  Valenciana  ...,  la
prepotència dels dirigents i candidats, que si bé no
han estat imputats, sí els seus col·laboradors més
propers,  calia  que tingués  una resposta  per part
dels votants.

Paral·lelament s’ha produït la mobilització de part
de  la  ciutadania  en  plataformes  que  expressen

sensibilitat  pels  temes  que  preocupen  als
ciutadans,  amb  persones  amb  un  nivell  ètic  i
intel·lectual  infinitament  superior  a  alguns  dels
polítics que ens han governat darrerament.

Aquestes eleccions han provocat canvis substancials
a  nivell  municipal  i  autonòmic,  noves  forces  han
irromput  en  el  panorama  polític,  o  han  ampliat
molt  la  seva  representació,  com  és  el  cas  de
Compromís a la Comunitat Valenciana. Representen
noves maneres de fer política, més democràtiques i
atentes a les necessitats de la ciutadania.

Els resultats han animat el panorama, i una cosa és
important: cal recuperar la il·lusió de que les coses
poden canviar en el sentit  de fer un projecte de
societat  més  democràtica  i  igualitària,  buscar
noves maneres d’afrontar els reptes del futur, amb
sensibilitat,  intel·ligència,  responsabilitat  social  i
mediambiental.

Tal  i  com  deia,  al  seu  article  en   el  diari
El  Periòdico  del  dia  28  de  maig,  el  catedràtic
d'economia  Antón Costas, entre d'altres reflexions
interessants, “per primera vegada en les eleccions
de  diumenge  passat  els  votants  espanyols  han
passat  factura  als  governants.  En  particular,  han
castigat  la corrupció i  els  resultats  socials  de les
polítiques  públiques  que  s'han  portat  a  terme
durant la crisi”. I feia la pregunta: “Per què ara els
espanyols  sí  que  han  castigat  la  corrupció  i  les
males polítiques i  no ho van fer  en les anteriors
eleccions municipals i autonòmiques?...La resposta
al perquè ara sí, i abans no, és perquè per primera
vegada  els  votants  han  trobat  partits  alternatius
que els han permès practicar el vot de càstig per
apartar del poder alguns governants”

Una altra opinió importat que apunta el professor
Costas  és  la  següent:  “L'examen  al  qual  se'ls
sotmetrà serà més exigent que el que van haver de
fer els governants dels vells partits. El resultat el
sabrem en la  revàlida  que hauran  de  fer  en  les
eleccions generals..., fins ara els  nous líders han
estat  predicant la  bona  nova  enfront  del  que ja
existeix.  Ara   hauran  de  complir  amb  el  que
prediquen”

Ens  apuntem a  aquesta  tesi,  saludem el  canvi  i
esperem amb atenció com es configuren els pactes,
tant  a  nivell  municipal  com  autonòmic,  que
donaran  els  nous  governs  a  les  institucions
municipals  i  autonòmiques.  També  esperem amb
atenció la concreció de les noves polítiques.


