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Escàndol per un film
sobre un guàrdia gai
+ EL DIRECTOR de la Guàrdia Ci-
vil i la Policia, Joan Mesquida, va
ordenar ahir als serveis jurídics
que analitzin la pel.lícula Clandes-
tino, en què apareix un agent gai
que manté relacions amb un acti-
vista de la kale borroka, per si hi
ha un delicte o és ofensiva per a
la institució. L’AVT i associacions
de guàrdies han criticat amb du-
resa la cinta.

Rosa Aguilar insinua
que abandonarà IU
+ L’ALCALDESSA de Còrdova,
Rosa Aguilar, va anunciar ahir
que es replantejarà el seu futur
dins d’IU si després de la celebra-
ció de l’assemblea federal no
s’aconsegueix l’objectiu de «re-
construcció d’un projecte que ha
de ser plural i de convocatòria a
la societat». Segons el seu parer,
és l’última opció d’IU perquè, si
«s’agonitza», és millor «no viure».

Més anys de presó
per a l’etarra ‘Lola’
+ L’AUDIÈNCIA NACIONAL ha
condemnat l’etarra Dolores
López Resina, Lola, a 20 anys de
presó per guardar armes i explo-
sius en un pis de Santander quan
formava part del comando Mugar-
ri. El tribunal l’ha absolt, en can-
vi, d’altres delictes, entre els
quals hi ha el de pertinença a
ETA, perquè no es recollien en
l’ordre d’extradició de França.

El PSC accelera la renovació
davant el repte de vèncer CiU
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Hi haurà cares
noves per «rejovenir»
la direcció del partit
al congrés del juliol

L’
ambició de José Luis Ro-
dríguez Zapatero per bus-
car una majoria electoral
més àmplia, obtinguda

en part el 9 de març passat, ha con-
tagiat els socialistes catalans, que ac-
celeraran la posada a punt de la seva
maquinària amb l’objectiu, segura-
ment més complicat que el del seu
referent estatal, de superar CiU a les
pròximes eleccions al Parlament.

Encara falten gairebé tres anys
per a la cita electoral amb els nacio-
nalistes, però el congrés que el PSC
farà el mes de juliol vinent servirà
per executar una insòlita renovació
interna, si es fa cas del moment en
què es produirà, just pocs mesos des-
prés d’un resultat electoral, el de les
generals, sense precedents des de
1982. Amb tot, sobre el partit pesa la
llosa dels comicis autonòmics del
2006, on, malgrat haver salvat el tri-
partit, van patir una davallada de
més de 200.000 vots.

Per això la ponència marc del
congrés, presentada ahir, parla
d’un «nou PSC» que ha de sorgir de
la cita del juliol i que tindrà la res-
ponsabilitat d’erigir-se com a «eix
vertebrador de Catalunya». Un text

que, com a primera novetat, ha estat
elaborat per una trentena de joves
dirigents, gairebé desconeguts per la
ciutadania, entre els quals hi ha di-
putats, regidors i càrrecs intermedis
en ajuntaments, el Parlament i la
Generalitat, aglutinats al voltant de
la Fundació Campalans, el laborato-
ri d’idees del PSC.

PARTIT JOVE / Aquesta presència ju-
venil no és intranscendent si fem
cas de les intencions dels socialistes
catalans, explicitades pel seu porta-
veu, Miquel Iceta, que passen per
«rejovenir» el partit per posar en re-
lleu que «és alguna cosa més que

quatre cares conegudes». L’estratègia
consisteix a iniciar un canvi genera-
cional en les cares públiques del
PSC, especialment entre els porta-
veus, i això suposa, d’alguna mane-
ra, passar pàgina respecte a la gene-
ració que va fundar el partit ara fa
30 anys.

«La renovació és necessària per
parlar al país des d’una ambició: so-
cial, nacional i federal», va justificar
Iceta després de matisar que aquest
procés es farà «amb tranquil.litat i
sense angoixes», amb l’últim resul-
tat electoral com a salvavides. La
ponència marc, de 60 pàgines, rea-
firma l’aposta del PSC pel catalanis-

me social, el municipalisme i el fe-
deralisme com a principi d’articula-
ció territorial a Espanya.

GOVERN DECISIU / Però a més de la re-
novació interna, el portaveu socialis-
ta va reconèixer que la possibilitat
de desbancar CiU com a força més
votada dependrà, en bona mesura,
del paper que desenvolupin a la Ge-
neralitat. «Aquesta legislatura és
molt important perquè els ciuta-
dans puguin comparar una manera
d’entendre i de governar el país, que
era la de CiU durant els seus 23 anys
al Govern, i la dels socialistes cata-
lans», va remarcar Iceta. H

SAMUEL ARANDA

33 Carme Chacón recull la cartera de diputada del PSOE, ahir al Congrés.


