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Primàries, un element democratitzador i de dinamització política 
 
El concepte d’eleccions primàries no és nou. Com a concepte, és aquella 
acció que bàsicament es centra en l’elecció d’un/a candidat/a d’un partit 
o coalició a l’hora d’afrontar una comtessa electoral.  
Les eleccions primàries han estat presents com a base de tria política en 
territoris com els Estats Units, on no sols s’utilitzen per a celebrar les eleccions 
presidencials sinó també per escollir representants, senadors, alcaldes i 
governadors.  
Per contra, els països de l’Europa han fet servir durant l’últim segle XX i el 
que portem del XXI els processos de caire partidista, com son els Congressos 
o Assemblees, que normalment triaven els seus candidats o líders de tres 
formes bàsicament:  
1.- A través de les elits del partit (diputats, càrrecs públics, direccions o 
barons de l’organització) 
2.- Mitjançant delegació, on es fa una tria indirecta a través de delegats del 
Congrés o Assemblea representativa 
3.- De forma Assembleària, on tots els militants/afiliats, o fins i tot els 
simpatitzants clarament identificats, poden triar directament als seus 
candidats 
Esta realitat s’ha vist superada amb la crisi de credibilitat política de les 
institucions i dels seus dirigents, els quals han d’abordar nous sistemes de 
participació que impliquen a la ciutadania en la presa de decisions i en la 
tria dels seus dirigents o futuribles càrrecs públics. 
Açò ve donat per la transformació que la força/partit/coalició està 
experimentant en els últims anys, on la classe política o els polítics són vist 
com un problema i no com una eina generadora de solucions, ja que, tot i 
no decaure en gran quantitat la militància interna, les direccions volen 
reformar o re definir els lligams amb les seues bases electorals. 
Que fer, com actuar? 
Esta pregunta ha estat formulada per moltes i diverses formacions polítiques, 
encara que la solució o els mètodes a emprar han estat ben diferents en 
relació a la conjuntura interna, maduresa o moment electoral pertinent. 
El canvi de la decisió horitzontal front la vertical, pot suposar en alguns 
casos una davallada o un enfortiment de la pròpia organització, tot 
depenent de quins siguen els plantejaments de normalització que s’empren 
a l’hora de fer la tria o decisió. 
A la Coalició Compromís hem optat en les Normes de funcionament de la 
coalició amb les “Eleccions Primàries”, una opció capdavantera al País 
Valencià front les tries tradicionals i presidencialistes que fan altres partits de 
l’esquerra valenciana i de la dreta. 
Les primàries fan que la tria o presa de decisions en temes importants 
tinguen una grau de democratització elevat i contribueixen d’una manera 
clara a dinamitzar políticament els aparells dels partits o coalicions, ja que la 
tasca i la responsabilitat és de tots i cadascun dels elements de la formació, 
des de l’últim militant o simpatitzant del poblet més menut, fins el líder més 
carismàtic de la ciutat més important del País. 
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Esta fórmula incideix en dos aspectes que, actualment foment part de l’adn 
dels parits que conformen Compromís, que no són altres que la participació 
i la transparència. 
Ara bé, les primàries poden ser una oportunitat de rellançament del 
projecte i d’enfortiment de l’organització, o per contra, mal dutes i 
concebudes, poden ser un element que deteriore les relacions i segmente 
la pluralitat. 
En esta tessitura, les primàries es poden definir en diversos cercles de 
participació: 
Primer Cercle: Adreçat a les persones que són militants de quota dels partits 
o de la coalició. 
Segon Cercle: Ampliar la participació a les persones que són simpatitzants o 
col•laboradores assídues de la formació política. 
Tercer Cercle: Trencar l’àmbit partidista i formalista de pertànyer a la 
formació política i eixamplar les primàries a la ciutadania en general. 
Ací, en la tria de quina modalitat, en quin reglament es fa per poder  
conduir amb èxit el procés, i quins mecanismes utilitzem per poder engegar 
i il•lusionar a molta gent en la participació, són els elements clau per 
aventurar-se amb garanties en un procés de Primàries. 


