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El PSC vol erigir el catalanisme federal i social en l'eix vertebrador del
país
Iceta presenta la ponència marc del congrés del juliol, en què apostaran per una direcció que
reflecteixi la implantació territorial
EMILI AGULLÓ. Barcelona

El PSC inicia avui, amb la reunió del consell nacional, la cursa cap a l'11è congrés, que se
celebrarà al juliol. El viceprimer secretari, Miquel Iceta, va presentar ahir la ponència marc del
partit, que ara se sotmetrà al període d'esmenes abans de l'aprovació. Els socialistes volen
bastir un projecte de país «vertebrat pel catalanisme federal», on el benestar social continuï
sent el «gran factor d'atracció». Segons Iceta, el PSC plantejarà el catalanisme «com a lloc de
trobada, però no de confrontació o divisió». I la llengua i la cultura, com un patrimoni de tots,
«el facin servir o no». El partit també abordarà el debat de renovació, tot i que «amb menys
angoixa que altres forces, pel bon resultat». La nova direcció reflectirà el pes d'altres territoris,
més enllà de Barcelona.
La proposta de ponència marc per al congrés és el document
de treball de 61 planes que precedirà el text definitiu, després
de les esmenes. El partit ha confiat la seva redacció a un equip
atípic, integrat majoritàriament per joves militants d'«una
generació diferent de la que va fundar el PSC», va destacar
Iceta. El procés arriba en un moment dolç, després que el
partit hagi aconseguit 1,7 milions de vots en les eleccions
generals, però malgrat que «no hi haurà grans canvis», el
viceprimer secretari del PSC explica que els objectius són la
«consolidació i implantació» per anar més lluny i «no adormir- + Miquel Iceta, ahir, en la
presentació de la proposta de
se en els moments d'èxit».
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TRIPLE AMBICIÓ.
Iceta va posar l'accent en les ambicions social, nacional i federal de la futura estratègia del
PSC. L'eix més desenvolupat serà el de les polítiques socials –ocupació, benestar, igualtat i
educació universal, entre d'altres–. Pel que fa a l'eix nacional, el dirigent socialista creu que
no és la prioritat, com palesa el triomf socialista del 9-M després de la «bromera sobiranista
que tot ho ofegava» arran de la manifestació de l'1-D pel dret a decidir.
CATALANISME NOMBRÓS.
En conseqüència, el PSC apostarà per una Catalunya «d'inclusió» i una llengua i cultura
catalanes que tothom comparteixi, encara que l'ús o el consum no siguin universals, però
que no serveixi per «dividir o confrontar». Les reformes territorial i electoral tampoc entren
en les «prioritats». Iceta va dir que representen «un catalanisme, ni el més gran ni el més
petit, potser el més nombrós».
APORTACIONS DIVERSES.
En l'elaboració de la ponència, encapçalada pel mateix Iceta, hi han participat diputats al
Parlament i al Congrés, com Rocío Martínez-Sampere, Meritxell Batet, Àlex Sàez i Francesc
Vallès; joves valors del partit, com Paco Aranda, Víctor Francos, Sara Jaurrieta i Raül
Moreno, i representants de la Fundació Rafael Campalans, com el director, Albert Aixalà i
Oriol Bartomeus. També han recollit aportacions de la Convenció pel Futur i Ciutadans pel
Canvi. I destacats membres de l'executiva, com José Montilla, hi han introduït esmenes.
EXPERIÈNCIA AL GOVERN.
Després d'una primera legislatura marcada per l'elaboració de l'Estatut, ara el PSC vol

potenciar i exhibir la seva vessant de partit de govern a la Generalitat, una aspiració
frustrada pels 23 anys de Jordi Pujol que havien limitat el projecte socialista als municipis i
les diputacions.
RELACIÓ AMB MADRID.
Sense trencar en cap moment la lleialtat al PSOE, els socialistes catalans vetllaran perquè es
compleixi «el decàleg de condicions» de José Montilla al govern de l'Estat, per aprofitar
l'oportunitat històrica de ser la veu destacada del catalanisme al Congrés dels Diputats.
ELS VALORS TERRITORIALS.
El PSC s'enorgulleix de l'increment del vot territorial, especialment en demarcacions com
Girona i Tarragona. La creixent implantació del partit «s'ha de veure reflectida en la nova
direcció», mitigant la tradicional preponderància de representants de l'àrea metropolitana de
Barcelona.
PRESIDÈNCIA.
Vacant des que Pasqual Maragall va plegar del càrrec, l'any passat, Miquel Iceta va recordar
ahir que correspondrà al candidat a primer secretari que participi al congrés decidir si preveu
que hi hagi president o no. La figura del president «no s'ha mantingut sempre», ja que es va
crear el 1983 quan Joan Raventós va cedir la primera secretaria a Raimon Obiols.

