
            

        
          Socialistes de València 
 
 
 
Benvolgut company,  
Benvolguda companya,  
 
  En primer lloc, permet-me agrair-te molt sincerament la teua col·laboració en 
les recents eleccions europees, especialment si has sigut interventor o has 
contribuït activament de qualsevol altra forma (organització, voluntari, 
apoderado...).  
 
  Sé que, com a mi, t'haurà fet mal el resultat perquè no ha sigut ni bo ni 
satisfactori. La nostra il·lusió era gran i els esforços que hem realitzat han sigut 
molts. Malgrat que són unes eleccions molt peculiars i difícils d'extrapolar, ens 
haguera agradat ser mereixedors de la mobilització i la confiança de molts més 
ciutadans i ciutadanes.  
 
  No obstant això, no anem a donar-li a la dreta -el nostre adversari- la 
satisfacció de desmoralitzar-nos o enfrontar-nos. Ben al contrari, ens queda 
molt per fer junts i és el moment de redoblar els nostres esforços per a liderar 
un canvi d'esquerres que la ciutadania ha exigit clarament en estes eleccions.  
 
  La ciutadania ha reclamat en les urnes la defensa de l'estat de benestar, la 
igualtat o un treball digne i el rebuig de les polítiques neoliberals d'austeritat 
que estan causant tant de patiment. Tot això coincidix amb la nostra visió i els 
nostres objectius, es tracta ara de que els socialistes siguem capaços de 
recuperar la seua confiança i d'estar a l'altura de les seues esperances.  
 
  No hi ha dreceres ni miracles ni messies, ni espai per a temptacions 
demagògiques o populistes. La batalla que s'està lliurant no permet la menor 
frivolitat. En la nostra ciutat hi ha més de 93.000 desocupats i desocupades, 
més de 10.000 famílies sense cap tipus d'ingressos i cues creixents en els 
centres de caritat per a poder menjar. Especialment les famílies treballadores, 
necessiten alternatives serioses, rigoroses i reals. 
 
  D'altra banda, el resultat ha revelat que el Partit Popular, per primera vegada 
en molts anys, patix un desgast sense precedents i ha perdut la seua majoria 
absoluta i la seua hegemonia social a València. El PP ha patit una de les 
majors caigudes d'entre totes les grans ciutats a Espanya i s'ha afonat, de colp, 
25 punts quan la mitjana ha sigut de 12'7 punts.  
 
Estem insatisfets però som la força majoritària de l'esquerra i els actuals 
resultats obrin un nou escenari de canvi i la possibilitat real d'encapçalar un 
govern progressista a València, que tants valencians i valencianes necessiten i 
anhelen. 
 



Com saps, estem promovent entre tots, un canvi de la cultura del nostre partit 
que oriente els nostres esforços, no tant cap a nosaltres mateixos, sinó a 
connectar cada vegada amb més ciutadans i ciutadanes, a escoltar-los, a 
dialogar, a teixir aliances i, en definitiva, a representar dignament les seues 
esperances. Només avançarem treballant dia a dia, barri a barri, carrer a carrer 
amb els valencians i valencianes.  
 Et demane que continuem lluitant junts per a recuperar la confiança, tant dels 
que s'han abstingut, com la dels que s'han decantat per refugiar-se en altres 
opcions per a manifestar el seu rebuig de la situació actual.  
 
  D'altra banda, el nostre company Alfredo Pérez Rubalcaba ha decidit 
convocar un congrés extraordinari per al pròxim mes de juliol i donar per 
conclosa la seua etapa com a secretari general del PSOE. A més a més, i com 
va decidir el nostre Comité Federal, el pròxim mes de novembre triarem -en 
eleccions primàries obertes- al nostre candidat a la presidència del Govern 
d'Espanya procediment que, com he reiterat, espere que s'amplie a València.  
 
  Comença així una nova etapa per al nostre partit que ha de servir-nos 
d'impuls per a tornar l'esperança als nostres conciutadans i conciutadanes, 
perquè recuperen la confiança i albiren un nou temps de creació d'ocupació, 
millora de la qualitat de vida, avanç de la igualtat, recuperació dels serveis 
públics i governs més honrats, participatius i transparents a tots els nivells.  
 
  No volguera que esta fora una comunicació en una sola direcció. Si desitges 
fer alguna consideració o reflexió, pose a la teua disposició el meu compte de 
correu electrònic la direcció del qual és joancalabuig1@gmail.com per a 
respondre personalment qualsevol escrit que em remetes.  
 
  Moltes gràcies de nou per la teua militància socialista i per contribuir 
activament a l'esperança de milers de valencians i valencianes.  
 
Un abraç, 
 

                 
 
   Joan Calabuig Rull       
     Secretari General 
          PSPV-PSOE València 
 


