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LA CRISI DELS SOCIALISTES

ElPSCque ja
ha fet el pas i no
tem l’estat propi

Navarro vol alinear tots els socialistes en el no a la
independència, però una part del partit ja hi combrega

prequeMasescomprometia treba-
llar perquèmés enllà d’unamajoria
parlamentària hi hagi una “unitat
social”quetambésumil’empresari-
at català. Sense deixar el partit, ex-
consellers com Montserrat Tura,
Antoni Castells i Joaquim Nadal
tambéhan fet una crida perquèNa-
varro no presenti el PSC com el dic
decontenciódelsobiranisme.Lihan
demanat que no s’enroqui en unes
tesis més adreçades a satisfer el
PSOEquenopas a donar resposta a
la demanada ciutadana i que el pro-
gréssocialvagidebracetdelprogrés
nacional. També, en el cas deTura i
Castells, han participat en actes de
l’AssembleaNacional Catalana.

Navarro ignora els crítics

Navarro, per ara, ha ignorat aquest
sector sota el pretext que són una
minoria. I aquesta és l’estratègia
que aplicarà a l’executiva que ha de
valorardemàelgestdedesobedièn-
cia dels cinc diputats. Tant en l’úl-
tim congrés del PSC, en el qual Na-
varro va ser escollit primer secre-
tari, com en la votació per triar el
cap de llista per al 25-N, el sector
crític va quedar emmarcat en un
25%. Val a dir que la composició de
les estructures orgàniques del par-
tit beneficia la cúpula. Sigui comsi-
gui, elscríticsdifícilmentrecularan.
Ja va quedar clar en el consell naci-
onaldesprésdeldaltabaixdel25-N,
quan la direcció va rebre dures crí-
tiques.ONavarro trobauna fórmu-
la de convivència que passaria per
acceptar laconsultasenseexcuseso
la fracturaseràdefinitiva.Elprimer
round, a l’executiva de demà.e

L’EXCONSELLERREBEL
ErnestMaragall vaparticipar
en lamanifestacióde laDiada

ambaltres exconsellers.Després
vamarxardelPSC.TONIGARRIGA/EFE

Diagnòstic
“Elscrítics
sónmoltsmés
delsqueens
volenfer
creure”,avisen
fontsdelPSC

Automutilació absurda

E
l PSCésunpartit catalanista, i això vol dir que els seus quadres
i votants se senten molt lluny del PP i no són aliens als grans
canvis de fonsque s’hanproduït en els darrers anys. Per tant, la

preguntaperPereNavarro és: pot ser elPSCunpartit independentis-
ta?Seguramentno, i enaixò té raó.Peròpot ser antiindependentista?
Doncs tampoc, i aquí és on l’erra perquè ara està expulsant del partit
centenarsdequadres imilersdevotants.Ésunaautomutilació absur-
da, perquè la fórmulaper sobreviure enaquesta conjuntura ja està in-
ventada: és la quepractica ICV, és adir, consulta sí i sobre la indepen-
dència el quediguin elsmilitants.Això sí, el preuquehauria
depagar elPSCper lapau internaés el d’una forta crisi amb
el PSOE.Depèn, llavors, de qui vulguis coma companys de
viatge.OelPPoels partits catalanistes.
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E
n un moment d’alt risc
de fractura irreversible,
a can PSC no deixen de
repetir que sempre han
estat un partit plural.

Però l’inici del procés cap al dret a
decidirhaobert lacaixadels trons i,
quanhaarribat l’horademullar-se,
elqueeraunpartit calidoscòpicque
sempre havia prosperat a base de
jocsd’equilibris s’ha tornatunacri-
atura ingovernable a les mans de
Pere Navarro. Per molt que el pri-
mer secretari busqui el no uníson a
qualsevol consulta que no estigui
pactadaambEspanyaia la indepen-
dència, hi haunapart del partit que
s’ha emancipat quasi totalment de
les directrius de la direcció. “Si Na-
varroescoltés la veudel carrer imi-
résmésenllàde l’estructuraorgàni-
ca del partit, veuria que els crítics
sónmoltsmésdelsqueensvolenfer
creure. I això no vol dir que siguin
tots independentistes, sinó que no
els fa cap por que de la voluntat del
poble se’n derivi l’estat propi”,
alerten fonts del PSC.

Si bé el detonant de l’actual crisi
han estat els cinc diputats que es
vannegaravotarencontrade lade-
claració de sobirania, ja fa temps
que hi ha un PSC que ha fet la tran-
sició cap al dret a decidir sense ex-
cuses ique fins i totestariadisposat
a votar sí a la independència en un
referèndum.N’ésunclarexempleel
conjunt d’ajuntaments amb alcal-
des socialistes que formen part de
l’Associació deMunicipis per la In-
dependència.Und’aquestsmunici-
pis és Flix, on l’alcalde, MarcMur,
que forma part de l’executiva naci-
onal del PSC, s’ha declarat pública-
menta favorde la independènciade
Catalunya.

Independentistes a l’executiva

La sentència de l’Estatut vamarcar
un punt d’inflexió. Després de veu-
reque l’intentmésgrand’encaix fe-
deral de Catalunya a Espanya es
tancavaambungranfracàs, lacúpu-
la del PSC va entrar en estat de xoc
i no va reconduir una fragmentació
que s’ha anat consolidant. Molts
dels alcaldes i regidors crítics avui
amb la direcció es van anar allu-
nyant del partit a partir de lamani-
festaciódel 10de juliol del 2010 i de
les onades de consultes sobre la in-
dependència. Més enllà de l’àmbit
local, eldesencísambEspanyatam-
bé va quallar entre una bona part
dels consellers socialistes del tri-
partit,quevanestarenlaprimera lí-
nia de la batalla de l’Estatut i que
van participar en lamultitudinària
manifestació de la Diada.

El cas més extrem ha estat el de
l’exconseller ErnestMaragall, que,
desprésdedesobeir lesconsignesde
Navarro i afirmarqueestariadispo-
satavotara favorde l’estatpropi, va
acabar estripant el carnet del PSC.
Segons ha pogut saber l’ARA, en la
reunióqueaquestasetmanavaman-
tenir amb el president Artur Mas,
Maragall va posar el seu nou partit,
Nova Esquerra Catalana, a disposi-
ciódelprocésdeldretadecidirsem-

Crònica

Les veus del PSC
que PereNavarro
no ha pogut reconduir

Dissidents

Alcaldes i regidors
Molts alcaldes i regidors del PSC
handefensat el sí a la declaració de
sobiraniaihancriticat l’actituddela
cúpula del partit. A més, hi ha un
conjuntd’ajuntamentsambalcaldes
delPSCadherits a l’AMI.

Exconsellers
Ernest Maragall va acabar estri-
pantel carnet, peròaltresexconse-
llers comMontserratTura,Antoni
Castells i Joaquim Nadal han la-
mentat que el PSCdeNavarro hagi
perdut el seu lloc a la centralitat.

Els diputats díscols
Veientqueentrelamilitànciaespal-
paunsentimentquedistamoltdela
cúpula, ÀngelRos, Joan Ignasi Ele-
na, Marina Geli, Rocío Martínez-
Sampere iNúriaVentura vandeso-
beir el votdel partit alParlament.

Els crítics de l’executiva
Quatredelscincdiputatsqueesvan
negar a votar en contra de la decla-
ració de sobirania formen part de
l’executiva, però hi ha altres diri-
gentsa ladireccióquediscrependel
rumbdeNavarro.
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