Presentació
Katz i Mair (1995) parlaven de l’evident necessitat de tenir partits polítics en les
democràcies representatives modernes. De fet, tot i l’existència i
desenvolupament de mecanismes de democràcia directa o participativa, els
partits continuen sent el centre de l’activitat política formal. En aquest sentit, i
atesa la importància dels partits polítics com a organitzacions, en aquest
monogràfic s’ha volgut posar èmfasi en un aspecte rellevant al qual no es presta
molta atenció: el funcionament intern dels partits polítics.
Els articles que podreu llegir han estat escrits per membres de l’OPCAT,
l’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, projecte vinculat al Departament
de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. En l’article
escrit per Tània Verge i Sergi Lostao s’exposa quina és la naturalesa i
objectius de l’Observatori, així com la relació amb el projecte internacional del
que adopta la metodologia, el Political Party Database Project (PPDB). L’article
d’Albert Garrigós posa en relació alguns dels aspectes que ha explorat
l’OPCAT en el marc català amb el de la resta de països inclosos al PPDB, com són
els recursos interns dels partits polítics, la freqüència amb què celebren els seus
congressos i el nombre de suborganitzacions que tenen.
Pel que fa als lideratges dels partits, posem el focus en els mecanismes de
selecció dels líders i candidats a través de l’article d’Andreu Paneque. També
ens fixem en el tractament de la qüestió de gènere que duen a terme els partits
polítics en la confecció de les llistes electorals, la selecció de càrrecs interns i allò
específic que disposen els seus estatuts amb l’article de Federica Giardina.
Així mateix, analitzem les semblances i diferències entre partits en el disseny de
l’estructura orgànica d’aquests en l’article de Sergi Lostao. Per últim,
exposem el marc legal al que els partits estan sotmesos pel que fa a la
transparència i quina és la seva situació en l’article de Gerard Pasanau.
Finalment, entrevistem a en Marc Guinjoan, doctor en Ciències Polítiques i
Socials, i investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona en el
grup de recerca Democràcia, eleccions i ciutadania. Especialista en sistemes
electorals i estratègies de partit.
La nostra voluntat és que el conjunt d’articles pugui servir com una aproximació
a alguns dels elements fonamentals per entendre el funcionament intern dels
partits polítics. No volem deixar passar l’oportunitat de recordar que l’OPCAT és
un projecte obert, on tota la informació, tant la més acadèmica com la més
divulgativa, està a l’abast de tothom qui la vulgui consultar. En aquest sentit, us
animem a visitar la nostra web i a treure’n el màxim profit.
L’equip de l’OPCAT
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