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Montilla pica l'ullet al sector catalanista i situa Molas de president
del PSC
El primer secretari dels socialistes completa el joc d'equilibris mantenint De Madre com a
vicepresidenta
O. A-ETXEARTE A. SERRANO. Barcelona

Els que no esperaven sorpreses del congrés del PSC van tenir-ne una. El primer secretari,
José Montilla, va proposar ahir l'històric dirigent del partit, actual vicepresident primer del
Senat, Isidre Molas, com a nou president dels socialistes. El gest és una clara picada
d'ullet al sector més catalanista del PSC, després de la marxa de Pasqual Maragall.
Manuela de Madre, que semblava que assumiria aquesta responsabilitat, es mantindrà
com a vicepresidenta. Montilla completarà avui la nova executiva, amb més presència de
dirigents territorials i valors nous, que es votarà en el ple. Ahir, ja va passar per les urnes
la ponència estratègica. El nou full de ruta del PSC, que ajorna la possibilitat de tenir grup
propi a Madrid, es va aprovar per unanimitat.
La presidència del PSC no quedarà vacant. Montilla ha impulsat
Molas, un dels fundadors del partit i representant del sector
més catalanista, a primera línia, com a president dels
socialistes. L'actual vicepresident del Senat agafa les regnes
d'una responsabilitat que després de la sortida de Pasqual
Maragall a l'octubre havia assumit Manuela de Madre. La
vicepresidenta del PSC, tal com va anunciar Montilla, es manté + El primer secretari del
PSC, José Montilla, en un
en el càrrec, tot i que algunes fonts la situaven a la
acte amb militants de la
presidència.
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En espera de conèixer-la completament, la composició de la
cúpula és un clar joc d'equilibris entre les dues ànimes del
partit: la catalanista i la forjada a l'àrea metropolitana, que deté el poder orgànic,
amb el primer secretari, José Montilla, i De Madre com a clars exponents. Juntament
amb Molas, reforçarà el pes del sector catalanista l'eurodiputat Raimon Obiols, que
liderarà la conferència nacional que els socialistes preparen per a l'any vinent i que,
més enllà dels militants, s'obrirà a la societat civil. L'elecció de l'històric dirigent
també entronca amb la voluntat amb què el PSC surt del congrés: disputar la
centralitat política a CiU, a la qual acusa de voler «monopolitzar» el catalanisme. Una
estratègia que els socialistes arrodoneixen amb l'argument que Convergència ha pres
una deriva sobiranista després del seu congrés.

EL LLEGAT
«És un gran honor», va dir Molas, que assumeix per al càrrec el llegat de Joan
Raventós, Raimon Obiols i Pasqual Maragall. Amb ells, va dir, coincideix «en gairebé
tot». El candidat a la presidència del PSC, amb De Madre al costat, va voler subratllar
que, per sobre de les diferències que conviuen en un partit «plural», l'important és
que «som catalanistes i socialistes per les mateixes raons». «Som diferents però
treballem junts», va reblar.
L'EXECUTIVA A LES URNES
Molas i De Madre seran ratificats avui, quan el ple voti l'executiva completa proposada
per Montilla, que mantenia la incògnita sobre la resta de noms. No s'auguren gaires
més canvis en el «gran equip» que preveu formar i que mantindrà el nucli dur, amb
Miquel Iceta i José Zaragoza. S'hi incorporaran dirigents territorials com ara el lleidatà
Àngel Ros i el tarragoní Josep Fèlix Ballesteros, i possiblement també valors nous,
com la diputada Meritxell Batet.

