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ElPSCqüestionaque
Bonosiguielpròxim
presidentdelCongrés
| Chacón es desmarca del dirigent socialista i sosté que el seu
pensament és minoritari al PSOE| Iniciativa demana al partit
de Montilla que no voti l’exministre per presidir la cambra
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El PSC ha rebut com un
gerro d’aigua freda les últi-
mes declaracions del socia-
lista manxec José Bono, en
què qüestionava l’Estatut i
afirmava que el concepte
de nació és un invent. Els
socialistes catalans es van
desmarcar ahir del dirigent
manxec, que ha tornat a la
política activa amb l’oferi-
ment de José Luis Rodrí-
guez Zapatero de presidir
el Congrés si el PSOE gua-
nya les eleccions.

La ministra d’Habitatge i
candidata del PSC als comi-
cisgenerals,CarmeChacón,
va qüestionar que Bono
acabi presidint la cambra i
va atribuir la ideologia de
Bono a un “pensament mi-
noritari” al PSOE. “José

Bono no és precisament el
meu ídol. Torna a la política
per guanyar un escó per To-
ledo. Ho respectem, però no
passa d’aquí”, va manifestar
en una entrevista a RAC 1.
La portaveu adjunta del
PSC al Parlament, Carme
Figueras, va afegir que la
possibilitat que l’exministre
Bono presideixi el Congrés
en la pròxima legislatura és
una “hipòtesi”.

Els socis del PSC al go-
vern català van carregar
contra l’extitular de Defen-
sa i, des d’Iniciativa, es va
demanar als socialistes que
no votin Bono com a presi-
dent del Congrés. El porta-
veu dels ecosocialistes al
Parlament, Jaume Bosch,
va instar Zapatero a fer-se
enrere sobre la determina-
ció de fer-lo president del
Congrés i va fer el PSC co-

responsable de les críti-
ques de Bono a l’Estatut.

Nadal i el sentit del vot
També ERC va criticar
l’exministre. El portaveu
parlamentari i candidat als
comicis del març, Joan
Ridao, va lamentar que la
targeta de presentació de
Zapatero en aquestes elecci-
ons sigui “l’espanyolisme
cutre de Bono”.

Per la seva banda, el con-
seller socialista Joaquim
Nadal va assegurar des del
fòrum Tribuna Barcelona
que el PSC està “més a
prop que mai” d’expressar
el sentit del seu vot al Con-
grés en el cas que fos neces-
sari. Tot i així, Nadal va re-
marcar que de moment no
està previst que els socialis-
tes catalans tinguin grup
propi a la cambra baixa. ■

El president de la Generalitat,
José Montilla, va reiterar ahir
la crida als seus socis perquè
donin el vistiplau als pressu-
postos de l’Estat del 2008,
que ja va llançar dimarts a la
reunió de govern i va explicar
ahir l’AVUI. Sense citar Es-
querra, el mandatari català
va afirmar que “algunes for-
macions polítiques potser es
poden permetre el luxe de dir
que no als millors pressupos-
tos de la història”, però “Ca-

Montilla insta els socis a aprovar el pressupost
talunya no, perquè cal soluci-
onar problemes que arrosse-
guem des de fa molts anys”.
Durant la presentació del nou
llibre del portaveu del PSC,
Miquel Iceta, Catalanisme fe-
deralista, al Palau de la Vir-
reina, Montilla va deixar clar
que no es pot “perdre més
temps” i va instar els que han
vetat els pressupostos al
Senat a “actuar amb sentit de
país”. “Els demano seny i res-
ponsabilitat”, va sentenciar.

Més contundent va ser amb
CiU, a qui va acusar de perju-
dicar amb el seu veto els inte-
ressos dels ciutadans de Ca-
talunya i de ciutats governa-
des precisament per la
federació nacionalista, com
ara Vic. El president català va
recordar a la federació que
estan posant en perill “les
polítiques d’integració dels
immigrants” o “la recerca,
que perdran les partides pre-
vistes”, informa Xavi Tedó.
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