
O PSOE está em vias de implodir? 
 

Divulgamos uma análise do que se está a passar no Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), da 

autoria do catalão Andreu Camps (dirigente do POSI – Secção espanhola da IVª Internacional) e 

publicada no dia 25 de Outubro de 2017.  

 

 

Nuria Parlon – Presidente da Câmara de Santa Coloma de Gramenet, apresentando a sua candidatura à 

Direcção do Partido dos Socialistas da Catalunha, apoiada por numerosos presidentes de Câmara catalães 

– é uma das signatárias do Apelo contra a aplicação do Artigo 155. 

 
A Comissão Executiva do Partido Socialista 

Operário Espanhol (PSOE) – presidida pelo seu novo 

Secretário, Pedro Sanchéz – colocou-se ao lado da 

Constituição monárquica e do governo de Rajoy para a 

aplicação do Artigo 155 dessa Constituição 
(Comunicado do Posi de 21/10). 

É esta decisão que permite ao governo de Rajoy agitar 

a ameaça deste Artigo (é a reunião do Senado, de 27 de 
Outubro, que deve discutir e eventualmente adoptar essa 

medida). Ao mesmo tempo, esta decisão desorientou a 

maioria dos militantes do PSOE, arrastando 
momentaneamente com eles uma boa parte da classe 

operária. 

Contudo, a «união nacional» com o Partido 

Popular (PP) é muito precária. A 23 de Outubro, foi 
tornada pública a acusação do Procurador 

anticorrupção, mostrando o papel absolutamente 

corrupto do PP no caso Gürtel (1). A Presidenta do 
PSOE, Cristina Narbona, aproveitou logo esta ocasião 

para se demarcar do PP. 

Em simultâneo, e em particular na Catalunha, a maioria 

dos presidentes das Câmaras municipais socialistas das 
cidades operárias – tal como alguns dirigentes e 

responsáveis do PSOE muito conhecidos – 
pronunciaram-se, sob formas diferentes, contra a 

aplicação do Artigo 155. Foi o caso de Xabier Sabate, 

antigo Senador, ao exigir a Pedro Sanchéz uma consulta 

interna dos socialistas sobre esta questão de uma tal 
importância, que põe em causa os Estatutos do PSOE. 

Na Catalunha, das 948 Câmaras municipais 

existentes há 122 que são dirigidas por membros do 
PSC (2), os quais estão confrontados com os seus 

militantes e as populações sobre a questão da 

autodeterminação catalã. 
É necessário recordar que a quase totalidade das 

Câmaras municipais dirigidas por socialistas 

correspondem a municipalidades de maioria operária, 

onde a participação no referendo sobre a independência 
da Catalunha (realizado a 1 de Outubro) não ultrapassou 

20%. 

Por exemplo, em Santa Coloma de Gramenet, 
dirigida por Nuria Parlon (que acabou de se demitir da 

Comissão Executiva do PSOE), a participação no 

referendo foi apenas de 17,78%. 

Não existe nenhuma contradição entre, por um 
lado, o facto de uma boa parte dos trabalhadores da 

https://pous4.files.wordpress.com/2017/10/comunicado_posi_21_10_20171.pdf


Catalunha desconfiarem do Governo catalão (que aplica 
a mesma política anti-social que o governo de Rajoy e 

que não se opõe ao boicote organizado pelo aparelho de 

Estado para deslocalizar as empresas, porque está 

submetido ao capital financeiro) e, por outro lado, o 

facto destes mesmos trabalhadores serem contra 
qualquer medida repressiva do governo da Monarquia. 

Publicamos a seguir o Apelo dos presidentes de 

Câmara do PSOE. 

 

 

O Apelo dos presidentes de Câmara socialistas catalães 
 

Face ao anúncio da aplicação do Artigo 155 feito pelo presidente, Mariano Rajoy, após o Conselho de ministros do 
seu Governo, nós, presidentes de Câmara do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC) abaixo-assinados, declaramos 

o seguinte: 

1. Expressamos o nosso desacordo e a nossa rejeição mais radical no respeitante à aplicação do Artigo 155 e 

das medidas que dele decorrem, tornadas públicas esta manhã pelo governo do Estado. 
2. Pedimos que o PSC se oponha frontalmente a esta decisão e que, em nenhum caso, valide a sua 

implementação. O projecto dos socialistas catalães baeia-se no exercício e no constante reforço do autogoverno 

da Catalunha. De facto, a aplicação do Artigo 155 implica a suspensão do Governo e do Parlamento catalães, 
com consequências que seriam irreparáveis. 

3. Pedimos insistentemente ao Governo catalão que não tome nenhuma medida irreversível e unilateral, e que, 

por conseguinte, não faça qualquer declaração de independência. Não é o momento de tomar qualquer decisão 

que facilite a ruptura e o choque de comboios lançados de frente na mesma linha férrea, mas de voltar à 
legalidade estabelecida no próprio Estatuto da Catalunha. 

4. Pedimos insistentemente um adiamento do conflito, o qual deve passar pela negociação de uma solução 

política. Por todas estas razões é preciso apostar no diálogo. É indispensável fazer parar os relógios, não mudar 
qualquer condição prévia e sentar-se à mesa da negociação sem exclusivos nem linhas vermelhas. 

5. Consideramos que a retirada da imposição do Artigo 155 deveria implicar que seja possível uma reforma 

constitucional, com a participação de todos os grupos parlamentares do Congresso dos Deputados (Cortes), e 
que sejam iniciados igualmente os trabalhos na Catalunha para a elaboração de um novo Estatuto que seja uma 

resposta às aspirações da sociedade catalã. Todos os cidadãos e cidadãs da Catalunha merecem que todas as 

partes implicadas façam prova de grandeza política, reconhecendo com coragem os erros por todos cometidos, 

a fim de poder ultrapassá-los e evitar assim novos erros ainda mais graves.  

 
22 de Outobro de 2017 

 

Nuria Parlon, Presidente da Câmara de Santa Coloma de Gramenet 

Jordi Ballart, Presidente da Câmara de Terrasa 

Josep Mayoral, Presidente da Câmara de Granollers 
Ignaci Gimenez, Presidente da Câmara de Castellar del Valles 

Eduard Rivas, Presidente da Câmara de Esparreguera 

Silvia Penaque, Primeira-adjunta do Presidente da Câmara de Gerone 
Monserrat Badia, Presidente da Câmara de Castellbell i el Vilar 

Servan Casas, Presidente da Câmara de Mediona 

Josep Perpinya, Presidente da Câmara de Sant Just Desvern 

 

 

-------------------------------- 

(1) O caso Gürtel é a designação de um processo iniciado, em Novembro de 2007, pelo Ministério Público Anti-

Corrupção e denunciado pela Procuradoria em Fevereiro de 2009, visando uma rede de corrupção política 

ligada ao Partido Popular, que operava principalmente nas comunidades de Madrid e Valência. 

(2) O PSC (Partido dos Socialistas da Catalunha) está filiado no PSOE, ao nível estatal, apesar de ser um 

partido independente deste. 


