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El passat 27 de gener l'Agrupació Socialista de Xirivella aprovava una resolució de
suport a la formació d'un govern progressista i estable que presentava el següent
argument:
“......hem d'actuar amb responsabilitat, amb serietat i deixar a un costat les
qüestions de caràcter intern i orgànic que en absolut estan en l'agenda de la
ciutadania. De nosaltres i de la nostra història s'espera molt més que l'espectacle
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Lluny d'açò, l'espectacle s'ha fet més gran, els problemes orgànics s'han empitjorat
i l'ocorregut en l'últim Comitè Federal situa al Partit en una situació dramàtica i
posa en evidència, una vegada més, la deriva del nostre partit des de fa més d'una
dècada.
Els diagnòstics sobre aquest tema són molts però tots coincideixen en un mateix
argument: la socialdemocràcia no ha sabut trobar solucions als nous problemes i
s'ha anat allunyant dels ciutadans mentre abraçava solucions més properes a la
dreta liberal, alhora que es mostra inútil en la seua labor principal de la
redistribució de la riquesa. És necessari, per tant, una postura clara en molts dels
seus plantejaments. Als problemes d'ideari s'han unit els problemes interns de
control del poder, que impregnen l'organització de dalt a baix a través de fórmules
estatutàries consentides que aspiren al manteniment en l'organització d'aquells que
interessen.
La crisi del socialisme és per tant cosa comú en tota Europa, però a Espanya ha
arribat al seu cim en una lluita intestina pel control del poder a compte de la
formació del govern de la nació que ha desencadenat la dimissió del Secretari
General, Pedro Sánchez.
És cert que l'actuació del Secretari General no està exempta d'errors com també és
cert que va arribar al poder gràcies als que hui l´han defenestrat. De la mateixa
manera caldria reconèixer que, a pesar que han hagut molts obstacles en el camí, és
innegable la seua progressió política i la seua obstinació, quasi numantina, per
desallotjar al Partit Popular de la Moncloa. Cosa que no li han posat gens fàcil ni
dins del propi partit ni els partits amb els quals s'havia d'efectuar el pacte.
Però gens de tot açò justifica l'esdevingut en el Comitè Federal. Hi ha fórmules
com la moció de censura quan no es comparteix l'actuació d'un secretari general,
però de cap manera es pot segrestar la democràcia més encara quan el que es
pretén en última instància és una abstenció per a facilitar un govern de Mariano
Rajoy. Aquestes postures són encara més incongruents quan es mantenen per part
dels qui en les comunitats governen en coalició, com és el cas del govern del
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Botànic presidit pel nostre President Ximo Puig.

Per tot açò, l'Agrupació Socialista de Xirivella i Joventuts Socialistes acorden:
1.- Manifestar el seu més absolut rebuig a tot l'esdevingut en el Comité Federal del
passat 1 d'octubre.
2.-Sol·licitar que la decisió de recolzar o no un govern del PP siga presa per tota la
militància, articulant-se els mecanismes necessaris mitjançant la convocatòria de
tots els òrgans que corresponga o es convoque amb les degudes garanties una
consulta directa.
3.- Sol·licitar la convocatòria del Comité Nacional en la qual es donen les
oportunes explicacions per part del Secretari General de la seua dimissió de
l'Executiva Federal i dels valencians i valencianes membres del Comité Federal en
relació a la seua participació en la convocatòria del mateix.
4.- Sol·licitar la convocatòria d'un Congrés extraordinari, l'endemà d'estar
constituït el govern, en el qual partit fixe posicions ideològiques clares que ho
tornen a connectar amb la ciutadania i recuperar així espais electorals que en
aquests moments no troben resposta en els nostres plantejaments. Sol·licitem
també que aqueix Congrés aborde les qüestions orgàniques que permeten
processos realment democràtics que eviten els controls sobre les agrupacions.
5.- Que en cas de convocatòria de noves Eleccions Generals, s'arbitren els
mecanismes oportuns perquè la confecció de les candidatures al Congrés i al Senat
s'efectuen pel procediment de primàries per a tots els llocs de les mateixes. Que
aquests mateixos mecanismes democràtics i participatius en l'elaboració de les
llistes es traslladen a les candidatures autonòmiques i locals, així com a altres
òrgans de representació interna.
6.- Que la present resolució es faça pública i s'envie als òrgans pertinents.

Xirivella, 5 d'octubre de 2016

