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era un “encàrrec” de la direcció del
partit, i va fer una convocatòria de
premsa per comunicar que “inaugu-
rava” avui al matí la constitució
d’aquest moviment, cosa que va ser
rebutjada pels organitzadors, que
van fer públic el seu “malestar” per-
què el primer secretari es limitarà
a fer una “salutació” com a convidat,
igual que Joan Ridao, d’ERC; Joan
Herrera, d’ICV, i Jordi Miralles,
d’EUiA, entre d’altres.

Tot això passa després que dijous
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, rebut-
gés públicament la petició de crear
una comissió d’investigació sobre
sanitat, com ha fet la direcció del
PSC, i que ja va provocar les queixes
de l’exconsellera Marina Geli a
l’executiva de dilluns, queixes que
Navarro ahir seguia negant mentre

feia una crida a acatar els acords de
l’executiva. La decisió de crear una
comissió d’investigació es va pren-
dre després que el grup parlamenta-
ri del PSC hagués acordat demanar
una compareixença per explicar la
gestió de sanitat del tripartit, però la
direcció va optar per la comissió
d’investigació per visualitzar un en-
duriment de l’oposició, encara que
això pugui provocar problemes a
Marina Geli o a l’exalcalde de Reus,
Lluís Miquel Pérez.

Tura vol instruments d’estat
Lesdiscrepànciestambécomencena
ser ideològiques, perquè cada cop hi
ha més dirigents que reclamen un
discurs més obertament catalanista,
que es desacomplexi amb el tema del
pacte fiscal i assumeixi debats com el
dret a decidir, com va fer ahir la Fun-
dació Rafael Campalans, que dirigeix
Miquel Iceta, en unes jornades que
PereNavarroesvanegarainaugurar,
molest per la seva convocatòria.

Finalment les va inaugurar
Montserrat Tura, una de les seves ri-
vals directes a les primàries, que va
dir sense embuts que Catalunya “vol
i necessita instruments d’estat”. En
canvi, a la mateixa hora, a Catalunya
Ràdio Navarro insistia en el seu dis-
curs de la por, davant una possible
Catalunya independent, i assegura-
va que seria “més pobra”. Només va
faltar que Iceta clogués les jornades
d’ahir remarcant que al Parlament
ja hi ha majoria suficient (CiU, ERC
i ICV-EUiA) per convocar una con-
sulta sobiranista, perquè la “polifo-
nia mal afinada” de la qual parlava
Navarro s’acabi convertint en una
olla de grills.e
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Pere Navarro s’excusa ex-
plicant que el PSC és una
“polifonia mal afinada”,
però cada dia té més solis-
tes i fins i tot corals que no

segueixen la partitura del carrer Ni-
caragua. Navarro explica que porta
la L de conductor novell, que enca-
ra està en pràctiques, però els seus
companys de partit, inclosos alguns
membres de la direcció, consideren
que sis mesos després del congrés
que el va escollir primer secretari hi
ha coses que, com a mínim, tronto-
llen. L’última enquesta del CEO, que
demostra que la majoria de l’electo-
rat socialista no el coneix, ha acabat
de disparar les alarmes.

Orgànicament, Navarro ha de fer
front avui a la creació d’un nou mo-
viment crític, Avancem; al malestar
dels dirigents històrics com Marina
Geli i Àngel Ros per la petició d’una
comissió d’investigació sobre sani-
tat, i a la sempre descontrolada fede-
ració de Barcelona del partit, en què
el seu primer secretari, Carles Mar-
tí, es permet el luxe de qüestionar
l’estratègia política que està seguint
Navarro. La federació s’oposa a con-
sensuar amb CiU el pacte fiscal i re-
butja frontalment el projecte d’Eu-
rovegas, mentre que la direcció pre-
feria mantenir-se en una posició
més ambigua perquè el número 2 del
partit, l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, no veu malament un pro-
jecte que podria fer disminuir l’atur
a la ciutat que governa. Un altre diri-
gent de Barcelona, el portaveu soci-
alista a l’Ajuntament, Gabriel Colo-
mé, va assegurar dijous que el par-
tit està en “encefalograma pla”.

També la constitució d’Avancem
va ser motiu de polèmica ahir ma-
teix quan Navarro va assegurar que

LA “POLIFONIA” AL PSC AUGMENTA
Els dirigents socialistes Laia Bonet, Albert Aixalà, Montserrat Tura i Miquel Iceta ahir a la primera fila de les Jornades

de la Fundació Rafael Campalans, en què van debatre sobre autogovern, federalisme i dret a decidir. L’exconsellera
va obrir la jornada remarcant que Catalunya “vol i necessita instruments d’Estat”. CRISTINA CALDERER

EL FUTUR DE L’ESQUERRA

El PSC de Navarro s’esquerda
Sis mesos després del congrés que el va nomenar primer secretari, la dissidència interna augmenta

Un xarampió que
s’ha de passar

Fer el seguiment, com a pe-
riodista, del PSC era una
de les coses més avorrides

que hi havia els últims anys. A la
quarta planta de la seu del carrer
Nicaragua, José Montilla, José
Zaragoza i Miquel Iceta cuina-
ven les grans decisions amb poc
marge per a la sorpresa. L’execu-
tiva escoltava i discutia poc. Les
coses els anaven bé a Barcelona i
a Madrid, i les crítiques eren tan
extemporànies com impercepti-
bles. La seu es va bunqueritzar.
El desastrós cicle electoral que
va acabar el 20 de novembre del
2011 ha fet esclatar l’olla a pres-
sió. L’aparell no controla com
abans, a les executives hi ha es-
broncades i mala bava i prolife-
ren veus i capelletes crítiques.
Pere Navarro ha de gestionar la
“pluralitat” i encarrilar (mai de-
fugir) el necessari debat intern.
És un xarampió que el PSC ne-
cessita passar.
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Les patates calentes del líder socialista

Els sectors crítics
El moviment Avancem i la federa-
ció de Barcelona són, ara com ara,
els dos pols orgànics d’oposició a
Navarro. A més, hi ha crítics com
Montserrat Tura, Marina Geli, Àn-
gel Ros i Ernest Maragall.

El pacte fiscal
Navarro es juga bona part de la seva
supervivència com a líder polític en
el consens sobre el pacte fiscal a Ca-
talunya i en l’intent d’aconseguir
que el PSOE no posi entrebancs al
PSC quan es discuteixi al Congrés.

Eurovegas
El lobi del Baix Llobregat pressio-
na Navarro per evitar una oposició
frontal al projecte d’Adelson abans
que se’n coneguin els detalls. Però
nombrosos dirigents del PSC i la
federació de Barcelona s’hi oposen
frontalment.

La comissió de la sanitat
La decisió de Navarro de promou-
re una comissió d’investigació so-
bre sanitat ha obert una fractura
amb els dirigents històrics del tri-
partit i, concretament, amb l’ex-
consellera Marina Geli i l’exalcal-
de de Reus Lluís Miquel Pérez.

Polèmica
Navarro va
rebutjar obrir
les jornades
sobre el dret
a decidir de
la Campalans
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