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Quan es va suar socialisme

Maragall diu que té la intenció de
parlar amb Zapatero de les inversions
Després de la polèmica sobre la metodologia per xifrar la inversió en infraestructures
que li correspon a Catalunya segons l’Estatut i que
allunya CiU, ERC i ICV del suport als pressupostos
de l’Estat perquè consideren que el govern espanyol ha variat el criteri per invertir menys, el president Pasqual Maragall va dir ahir que té «intenció»
de parlar-ne amb Rodríguez Zapatero. / EL PUNT

EL PUNT | Divendres, 15 de setembre del 2006

● Barcelona.

Piqué vol crear la conselleria
d’immigració com han fet a Madrid
El programa electoral del PP inclourà la
creació de la conselleria de la immigració, a l’estil
de les que ja hi ha a Madrid i a les Balears, governades pel PP. Josep Piqué va fer aquest anunci ahir a
Girona, en l’acte de proclamació del cap de llista
per a les comarques gironines. Enric Millo serà el
cap de llista i la presidenta gironina Concepció Veray, la segona. Manel Ibarz tancarà la llista. / S.G-A
.

● Girona.

SOS racisme acusa Montilla d’«abonar
el medi de cultiu de la xenofòbia»
● Barcelona. SOS Racisme va acusar ahir el candidat

del PSC, José Montilla, d’«abonar el medi de cultiu
de la xenofòbia» en considerar que va parlar «amb
poc rigor» i va generar «alarma social» animant «a
la competència pels recursos entre ciutadans en
funció del seu origen» en unes declaracions a Catalunya Ràdio. Montilla va opinar que «la societat catalana està pràcticament al límit de la seva capacitat
d’acollida» i que «els catalans podem perdre serveis». L’Associació per la Regularització sense
Condicions i la Federació d’Entitats Llatinoamericanes també van criticar-lo. / EL PUNT

Saura es compromet a impulsar un
pacte nacional per la inclusió social
El president d’ICV, Joan Saura, va reunir-se ahir amb la taula del Tercer Sector Social
–formada per organitzacions sense ànim de lucre
que treballen en l’àmbit social–, i es va comprometre a impulsar un pacte nacional per la inclusió si la
federació està al govern. Un 18% de la població està en risc de pobresa i exclusió. / O.A-E.

● Barcelona.

Ernest Maragall cessarà com a
secretari del govern el dia 22

José Montilla commemora el 30è aniversari del primer míting del PSC
MANUEL CUYÀS / Barcelona
● Els candidats s’han de

presentar amb un projecte
de futur i amb un gruix de
passat. Dimarts, José
Montilla va parlar del demà en la conferència que
va fer a l’espai Winterthur
de l’Illa Diagonal. Ahir, a
la seu central del PSC, va
evocar el passat del partit
pel qual és candidat a presidir la Generalitat.
Resulta que el 22 de
juny d’aquest 2006 va fer
trenta anys del cèlebre míting en què es va «suar socialisme», segons expressió de Joan Colomines,
llavors socialista i ara independent després d’haver
militat a CDC. El míting,
multitudinari, va omplir el
Palau Blaugrana i va ser el
primer autoritzat a Catalunya després de la mort de
Franco. A la taula i davant
els micròfons, «suant socialisme», hi havia Joan
Reventós, Alexandre Cirici, Maria Aurèlia Campmany... Històrics de la política i la cultura del país.
Ahir no era ben bé 22 de
juny, però Montilla, que el
dia que feia 30 anys de
l’efemèride era ministre i
ara ja és candidat, sap el
que es fa i com es combina
l’agenda. La seu del PSC
tampoc és el Palau Blaugrana. Segons com es miri,
podria haver semblat que
el míting que anàvem a
commemorar ahir a les set
de la tarda no tenia res a
veure amb el passat del

ERC aspira a ser la segona força
parlamentària a Girona
● Girona. ERC buscarà el consens de totes les forces
gironines per intentar solucionar qüestions com ara
la immigració i les infraestructures. Ho va assegurar el cap de llista republicà per Girona, Pere Vigo,
durant la presentació oficial de la candidatura. ERC
afronta les eleccions amb voluntat de convertir-se
en la segona força de les comarques gironines. Ara
n’és la tercera en vots, darrere de CiU i el PSC. / .PA
.

Nebrera diu que la llei de política
lingüística porta al monolingüisme
La catedràtica de dret constitucional i
número 2 del PP a Catalunya, Montserrat Nebrera,
va dir ahir que Catalunya s’ha vist abocada al monolingüisme. En unes declaracions en el programa
L’Oracle, va dir que la llei de política lingüística ha
obert la porta al monolingüisme. / EL PUNT

● Barcelona.

PSC. Segons la pàgina
web d’aquest partit, la història del PSC comença dos
anys més tard, el 1978,
quan és PSC-PSOE i ha
conclòs el procés d’unificació del PSC-Congrés de
Joan Reventós, el PSCReagrupament de Josep
Verde i la federació catalana del PSOE de Josep Maria Triginer. Si l’any zero
és el 1978, on se situa el
míting socialista del 1976,
la demostració de força
que va propiciar la unifica-

ció? Sort que la Fundació
Rafael Campalans, artífex
principal de l’acte d’ahir,
domina història i prehistòria i pot presentar un llibre
i un DVD que demostra
que hi ha vida socialista
abans del web oficial.
Raimon Obiols va explicar durant l’acte que
aquell míting, que ell anomena «de la Llibertat», va
reunir gent d’edats i matisos ideològics diversos.
Tots, però, d’esquerres
perquè tothom era llavors

d’esquerres. En aquest míting se situa l’origen de la
posterior il·lusió que el
primer govern postelectoral de la Generalitat seria
socialista o no seria. Va trigar vint-i-cinc anys a serho i ara Montilla –que no
va suar socialisme aquell
dia de fa trenta anys perquè era fent el servei a València i en aquell moment
militava al PSUC– intenta
que no hagi quedat en un
període tripartit i migpartit
de només tres anys.

La Generalitat estrena seu a Madrid

● Barcelona. Ernest Maragall deixarà el seu càrrec de

secretari del govern en una reunió extraordinària
del consell executiu el dia 22. El PSC aprovarà les
seves llistes el dia 21, i Ernest Maragall ha acceptat
formar-ne part després que José Montilla li ho proposés en una reunió que van mantenir dimecres. La
seva incorporació a la candidatura socialista és incompatible a ser alt càrrec del govern. / EL PUNT

Imatge del míting, el 22 de juny de 1976. / COLITA / FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS

Maragall tria
«Els
apunyaladors»

NÚRIA RIBAS / Madrid

Més moderna i espaiosa
i, sobretot, molt més cèntrica. El president Pasqual
Maragall, acompanyat pel
primer secretari del PSC,
José Montilla, i pel delegat
de la Generalitat a Madrid,
Santiago de Torres, artífex
del canvi, va inaugurar
ahir la nova delegació de la
Generalitat a Madrid. La
nova seu està en ple carrer
d’Alcalá, al bell mig de la
capital, just davant del Círculo de Bellas Artes, lloc
de trobada d’intel·lectuals
i artistes madrilenys. La
representació política i
cultural de Catalunya a
Madrid deixa l’antic i petit
local al carrer Montalbán,
també cèntric però per on
els madrilenys no acostumen a passejar, i es fon en
el mateix edifici on, des
del juny del 2005, es troba
la llibreria Blanquerna,
●

Pasqual Maragall va
aprofitar per visitar la llibreria Blanquerna, i de
tots els llibres que s’hi ofereixen va optar per comprar-ne tres, un dels quals
és de doble lectura i d’interpretacions malèvoles:
Els apunyaladors, de l’italià Leonardo Sciascia. Al
costat hi tenia José Montilla. Maragall es va decantar per aquesta novel·la del
1976 que narra una història d’intrigues polítiques
–com les que va viure la
delegació a Madrid durant
la negociació de l’Estatut,
una de les utilitats que ha
tingut– que comença amb
l’apunyalament de 12 persones a Palerm.
●

Pasqual Maragall, amb Santiago de Torres. / K. RODRIGO / EFE

també de la Generalitat.
Ha calgut una inversió de
gairebé 220.000 euros per
poder inaugurar el que
Maragall, ahir, va qualificar de «la casa de tots». El
President va ressaltar la
iniciativa de Catalunya en
la construcció «d’una Espanya on coexisteixen diferents nacions, tot i que
hàgim pagat la patenta

d’haver estat els primers».
La Generalitat va inaugurar la seva delegació l’any
1985. Dos anys abans ja hi
havia una seu encara no
oficial dirigida per Frederic Roda. El van succeir
Francesc Sanuy, Josep
Gomis, Francesc de Paula
Caminal, Manuel Royes i
Santiago de Torres, actual
delegat.

