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Castells i Obiols lideren un
fòrum de renovació del PSC
| Els promotors de Convenció pel Futur exclouen entrar en la pugna pel poder i neguen que constitueixin
una tendència dins el partit | Iceta saluda la creació de la plataforma, que començarà amb un acte el dia 12
I. Carbó
BARCELONA

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, i l’eurodiputat
i exprimer secretari del PSC
Raimon Obiols són els principals caps visibles de la plataforma Convenció pel
Futur, un fòrum de debat
que es va presentar ahir amb
l’objectiu d’obrir un procés
de reflexió i generació de propostes per a la renovació ideològica de l’esquerra catalana, obert a diverses sensibilitats i aportacions de caràcter
progressista.
La Convenció iniciarà la
seva activitat el 12 de juliol,
amb un acte a la Universitat
Pompeu Fabra, i s’allargarà
fins al 2008, en paral·lel amb
el congrés del PSC. Obiols,
però, va voler deixar molt
clar que la Convenció “no té
cap pretensió sobre el congrés del PSC”, que no són
“una tendència de partit” i
que volen “separar la discussió política i de les idees de
qualsevol pugna de poder”.
D’altra banda, Castells sí
que va mostrar la seva convicció que el debat de la plataforma pot ser “una contribució” al congrés del
PSC, perquè l’objectiu és
formular propostes que permetin “ampliar el projecte
d’esquerres que vol ser majoritari”, i que és “imprescindible” posar al dia quan
s’està al govern, mantenint
el compromís amb la realitat nacional de Catalunya i
l’autogovern.
Juntament amb Castells
i Obiols, són promotors de
la Convenció pel Futur l’eurodiputada Maria Badia,
els diputats al Parlament

Apunts
almarge
El batlle de Martorell
presidirà l’Associació
Catalana de Municipis
El nou alcalde de Martorell,
Salvador Esteve (CiU), es perfila com a nou president de l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques (ACM), en substitució del fins ara alcalde d’Amposta, el també convergent
Joan Maria Roig. El relleu es
produirà el 29 de setembre a
l’assemblea de l’entitat municipalista, formada per ajuntaments governats majoritàriament per CiU però també per
ERC. Després de sis anys com
a president de l’ACM, Roig
haurà de deixar el càrrec, ja
que el 27-M va cedir el testimoni al capdavant de l’alcaldia d’Amposta i els estatuts de
l’entitat municipalista obliguen que l’associació la presideixi un alcalde.

La Generalitat dóna
155.000 euros a les
víctimes catalanes

Raimon Obiols i Antoni Castells ahir al costat de Pia Bosch en la presentació de la Convenció pel Futur ■ JOSEP LOSADA

Pia Bosch, Daniel Font i
Antoni Comín (Ciutadans
pel Canvi), l’exdirigent del
PSUC Manolo Gómez
Acosta i l’exsecretari general de CCOO José Luis
López Bulla.
Tots ells van insistir ahir
en el propòsit obert i plural
del debat, amb els reptes
d’afrontar la separació
entre política i ciutadans, el
funcionament dels partits,
el catalanisme al segle XXI
i el futur de l’esquerra. Pia
Bosch va plantejar el repte
de generar “noves idees basades en els vells principis”,

mentre que Antoni Comín
va marcar com un repte de
la Convenció ser capaços de
posar idees valentes i propostes agosarades sobre la
taula, a partir de l’obligació
de l’esquerra de renovació
permanent.
El PSC “saluda” la Convenció, segons una carta
del portaveu del partit, Miquel Iceta, divulgada ahir.
Per Iceta, “hi ha una coincidència bàsica amb els
seus impulsors” i pot esdevenir “una contribució decisiva al debat productiu
que necessitem”. ■

CpC prioritzarà la tasca cívica
Ciutadans pel Canvi (CpC),
que celebra avui la seva vuitena convenció anual a Pineda de Mar amb el lema Nous
temps, nous canvis, apostarà
per aprofundir la dimensió cívica per damunt de la política. S’apartarà així de la pretensió de convertir-se en partit polític, una de les opcions
que en diversos moments els
components de la plataforma
s’havien plantejat. L’expresident de la Generalitat Pas-

HORARI
D’ESTIU
SERVEI AL LECTOR

qual Maragall té previst assistir a la convenció de la plataforma que va néixer el 1999
com un instrument de suport
a la seva candidatura a presidir el govern català.
L’exdiputada Carme Valls és
l’actual presidenta de l’associació, que manté un acord de
coalició amb el PSC, vigent
fins al 2010. La formació té
cinc diputats al Parlament,
tot i que l’anterior legislatura
en va arribar a tenir onze.

La Generalitat va atorgar ahir
una subvenció de 155.000
euros a l’Associació Catalana
de Víctimes d’Organitzacions
Terroristes, una escissió de
l’AVT. La subvenció és compartida pels departaments d’Interior i Justícia i serà per garantir el suport tècnic i psicològic
a víctimes i familiars.

Un error del PSE fa
aprovar la liquidació
dels comptes bascos
Un error del PSE-EE en la votació a la cambra basca va fer
que ahir s’aprovés la liquidació
dels pressupostos bascos entre
1998 i el 2004. El secretari general dels socialistes guipuscoans, Mikel Buen, es va confondre i va permetre que amb 33
vots a favor i 31 en contra el
projecte prosperés. Es van abstenir els diputats d’EHAK i no hi
eren ni la popular María San Gil
ni la d’Aralar Aintzane Ezenarro, informa Eduard Mas.

Comuniquem als nostres
subscriptors i lectors que l’horari
del Servei al Lector del 2 al 27 de juliol
(inclòs) serà de 9 a 15 hores
de dilluns a divendres.

EL MES D’AGOST ESTARÀ TANCAT.

