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Política

Unió
defensa el
català de
Montilla

Josep Maria Pelegrí fa un
encès elogi dels que
s’esforcen a parlar en
català després de l’agra
polèmica entre CDC i PSC

La crisi
complica
la reunió
ZP-Rajoy

Els dos líders del PSOE i
del PP mantenen
missatges oposats, cosa
que s’estén també al
pacte per la justícia

El primer secretari del PSC, José Montilla, amb el candidat a nou president, Isidre Molas, i la vicepresidenta del partit, Manuela de Madre, ahir al Palau de Congressos ■ ACN

LaCasaGrandeMontilla
EQUILIBRIS El primer secretari del PSC premia el sector catalanista proposant l’històric Isidre Molas com a nou
president MÉSBASE Els socialistes convoquen una conferència per al 2009 per obrir més el partit a la societat
Mayka Fernández
BARCELONA

LA CRÒNICA

ELCONGRÉS
DELPSC
El líder del PSC, José Montilla, va començar ahir a dibuixar la seva Casa Gran
particular en la segona jornada de l’onzè congrés socialista, on va deixar clar que
el partit ha d’obrir-se més
encara a la societat per
poder eixamplar els seus
actuals suports electorals,
en una clara aposta per disputar-se el vot fronterer
amb CiU. Montilla, que avui
veurà com el conclave dóna
llum verda sense problemes a l’executiva que proposa i en la qual va estar
treballant ahir fins a altes
hores de la nit, ha optat per
enfortir la seva direcció donant joc a totes les sensibi-

litats del partit, després de
posar al dia també el debat
ideològic.
“A alguns els interessa
ser el pal de paller, i al PSC
el que realment l’interessa
és el paller, amb totes les
espigues, perquè es pugui
crear la xarxa de la Catalunya social, optimista, de
futur. No hi ha més Casa
Gran que la Catalunya dels
7,5 milions de persones.
És aquesta Catalunya a la
qual ens adrecem nosaltres”, va subratllar el primer secretari del PSC davant el plenari de la cimera socialista en una clara
crida a sumar l’espai moderat centrista.
Contra els últims pronòstics, Manuela de Madre
no es convertirà avui en
presidenta del PSC, ja que
ha declinat diverses vegades l’oferta de Montilla, tot
i que es mantindrà de vicepresidenta. El càrrec que

va deixar vacant Pasqual
Maragall el juny de l’any
passat tampoc quedarà
buit, però, i l’ocuparà Isidre Molas, l’històric dirigent catalanista i fundador del partit, que actualment és el cap al Senat de
l’Entesa Catalana de Progrés. En la seva primera
intervenció com a candidat a la presidència, Molas
va voler posar de relleu
que el PSC és un partit
plural i va tenir un record
especial per als seus antecessors Joan Reventós,
Raimon Obiols i Pasqual
Maragall. Alhora va apuntar la importància dels
equilibris dins del partit.

El DNI dels socialistes catalans
Ara que té 30 anys, el PSC ha
decidit definir-se, cosa que
fins ara no havia trobat la
necessitat de fer. Per això, el
congrés va aprovar ahir per
unanimitat una declaració
de principis –“el nostre petit
gran DNI”, segons va explicar el portaveu del partit,
Miquel Iceta– condensat en
poc més de dues pàgines i un
decàleg. El text, que recull la
voluntat del PSC d’autoproclamar-se com una formació
de “vocació majoritària” i
amb la voluntat de convertir-se en el marc central de
referència del catalanisme,

conclou que els socialistes
catalans es defineixen com a
demòcrates, progressistes i
d’esquerres, catalanistes, europeistes, feministes, ecologistes, gent solidària, gent de
pau, emprenedors, apassionats per la cultura i la creativitat. També afirma el text
que Catalunya és “una nació
amb un territori, una llengua,
una cultura i una història
pròpies que configuren una
comunitat nacional”, que la
integren “tots els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya amb
independència de l’origen i
de la llengua materna”.

La travessa interna
Sectors del PSC havien reclamat al primer secretari
insistentment en les últimes setmanes que després
de la sortida de Maragall
de la cúpula del partit,

totes les sensibilitats de la
formació –en especial les
més catalanistes, que havien anat de baixa– estiguessin representades a la
direcció. Alguns dirigents,
tal com va avançar l’AVUI,

havien apuntat el nom de
Molas com a successor a la
presidència.
Un altre dels noms que
van sortir per a la presidència en aquesta travessa
d’aquests sectors, el també

històric Raimon Obiols,
tindrà al seu càrrec un dels
nous projectes estrella:
obrir el partit a la societat
a través d’una conferència
l’any que ve que serveixi
per teixir complicitats
entre sectors progressistes. Així Montilla recull
l’embrió de debat que
havia suposat fins ara en
aquest sentit la plataforma
Convenció pel Futur i dóna
un premi de consolació important als quadres que
havien defensat amb insistència qüestions com la
veu pròpia a Madrid.
Montilla va solemnitzar
la convocatòria d’aquesta
convenció i el nom del successor de Maragall davant
els delegats, que avui hauran de votar la seva nova
direcció i que avui també
escoltaran els discursos
de clausura, amb Montilla
i José Luis Rodríguez Zapatero. ■

