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Política
El president valencià
planta Montilla, Antich i
Iglesias en l’homenatge
a Poblet pels 800 anys
del monarca català

Camps no
anirà als
actes pel
rei Jaume I

El conseller d’Innovació
retreu al president del
partit que no hagi
sotmès la proposta a
debat als òrgans interns

Huguet
censura
el 2014
de Carod

ElPSCesproposaprendreaCiU
l’hegemoniadelcatalanisme
MARCPlanteja en la ponència del congrés ser vist com l’opció natural a la Generalitat EIXOS Partint de la base
que no hi ha monopoli catalanista, ofereix “valors” socialistes FEDERALISMEAbandera l’Estatut i l’Estat plural

ELNOU
ESCENARI

El PSC es proposa aprofi-
tar que és el partit majori-
tari al govern de la Genera-
litat per usurpar a CiU l’he-
gemonia catalanista en les
eleccions al Parlament de
Catalunya, només trenca-
da en vots el 1999 per Pas-
qual Maragall. La ponència
de l’onzè congrés dels soci-
alistes catalans que es farà
al juliol admet que, malgrat
el predomini del PSC en
tots els comicis municipals
i generals, l’“allunyament
fins al 2003 del govern au-
tonòmic va dificultar l’ela-
boració i difusió d’un pro-
jecte propi per a Catalu-
nya”. En canvi, el
document considera que
l’experiència a la Generali-
tat “està posant les bases
perquè qualli un projecte
progressista del país pel
segle XXI, el projecte del
catalanisme social”.

El coordinador de la po-
nència, Miquel Iceta, va ad-
metre ahir que després
d’una primera legislatura
marcada pels vaivens de
l’Estatut, l’etapa de José
Montilla és “molt impor-
tant perquè els ciutadans
puguin comparar la idea de
país i les polítiques que
tenia CiU i les que té el
PSC”. L’objectiu és que ja
no sigui “estrany” que el
PSC sigui qui governi a la

Generalitat, després que
Jordi Pujol va aconseguir
una identificació amb la
seva persona i que “potser
en algun moment” ha dei-
xat els socialistes “com
aclaparats i acomplexats”.

La voluntat del PSC és
una opa a CiU, però també
a ERC, que ha tingut com
un dels arguments princi-
pals del pacte amb els soci-
alistes justament que aca-
barien prenent-li l’hegemo-
nia. El document socialista
està ple de referències a es-
devenir partit “hegemò-
nic”, mobilitzar “una àm-
plia majoria social” i a es-
devenir el “marc de
referència”. És a dir, que

s’identifiqui el PSC amb la
Generalitat, com passa als
ajuntaments i a l’Estat. Els
socialistes consideren que,
malgrat que en les elecci-
ons del 2006 van perdre
250.000 vots i cinc dipu-
tats respecte al 2003, els
1,6 milions de vots del 9-M
demostren que una majo-
ria de catalans consideren
que la centralitat del cata-
lanisme l’ha passat a ocu-
par el PSC perquè CiU –i
sobretot CDC– els han dei-
xat l’espai lliure amb la
proposta del dret a decidir
i la cursa sobiranista amb
ERC.

El PSC parteix de la base
que com que cap partit pot
“monopolitzar” el catalanis-
me, el que farà inclinar la
balança serà aconseguir
l’hegemonia dels “valors” de
l’esquerra i “dels socialistes
en particular”. Valors que es
resumeixen, a partir de la
tradició obrera i el socialis-
me liberal, en els inspirats
per la Revolució Francesa:
llibertat, igualtat i solidari-
tat. El PSC entén que cal su-
perar l’esquerra desorienta-
da pel discurs de “la dreta”
que amb la caiguda del co-
munisme parlava de crisi de
l’esquerra.

A la part dels valors, el
PSC hi afegeix l’aposta per
un catalanisme integrador
–també de la immigració
amb un sentiment de perti-
nença basat en l’ascensor
social–, que fuig de gradua-
lismes i que aposta pel fede-
ralisme que faci bandera del
nouEstatut iserveixiperfer
evolucionar l’Estat de les au-
tonomies a un de federal. ■

@ Al marge de
grans reptes
sobre els quals
socialment hi
ha una unani-
mitat que cal

afrontar –com la immigració,
l’educació i les infraestructu-
res–, el document dels socialis-
tes catalans apunten dos grans
reptes que ja estan sobre la

La importància de l’autosuficiència energètica i hidràulica
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taula, però que es perfilen com
dos grans temes que caldrà
abordar en un futur immediat:
l’energia i l’aigua. Malgrat que
la ponència no entra en ele-
ments conjunturals –ni de pac-
tes polítics ni de programa de
govern (que ara el PSC té com-
partit amb ERC i ICV a l’Ente-
sa)–, els socialistes deixen clar
que “Catalunya no pot hipote-

car el seu futur amb un model
energètic que malbarata els
recursos i resulta obsolet”, i
aposten per “garantir el submi-
nistrament elèctric de qualitat
amb les interconnexions neces-
sàries”. En el cas de la inter-
connexió elèctrica amb Fran-
ça, ERC i ICV s’hi tornaran a
manifestar demà en contra. El
PSC també defensa noves fonts

d’energia –eòlica o fotovoltai-
ca– “que potser tindran un
cert impacte paisatgístic”. I
sobre l’aigua es demana evitar
“demagògies territorials” Ca-
talunya endins, i alerta que Ca-
talunya “necessita uns deter-
minats nivells de subministra-
ment d’aigua que els recursos
naturals del país podrien no
poder oferir”.

El viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta, ahir a la seu del PSC ■ DIEGO IBARRA

El primer secretari del PSC, José
Montilla, en una executiva ■ EFE

La majoria dels participants
en l’elaboració de la proposta
de ponència marc del con-
grés, titulada La força del so-
acialisme catalanista i fede-
ral, són dirigents descone-
guts. Les úniques excepcions
són Miquel Iceta i l’exconse-
ller Joan Manuel del Pozo. La
resta són un exemple del re-
joveniment que el partit vol
que es percebi en el conclave
del juliol –on també hi ha
d’haver més pes terrorial–. Es
tracta de dirigents com Al-
bert Aixalà, Víctor Francos,
Meritxell Batet, Ferran Pe-
dret, Carles Prieto, Francesc
Vallès, Jaume Collboni, Rocio
Martínez, Paco Aranda, Raül
Moreno o David Fuentes.

L’11è congrés ha
de mostrar els
nous socialistes

Tian Riba
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