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Salvador Illa, ahir, en el congrés extraordinari celebrat al CCIB de Barcelona, en el seu primer discurs després de ser proclamat dissabte primer secretari del PSC ■ ACN

Illa reivindica la idea d’“un sol
poble” per arribar al govern
a Ofereix el camí “segur” del PSC per assolir una Espanya federal que reconeix “difícil” a El nou

líder situa Moret en la vice primera secretaria clau i dos homes de confiança a la sala de màquines
Xavier Miró
BARCELONA

Amb el record de la figura
i un esbós del pensament
del president Josep Tarradellas va començar el ple
d’ahir del congrés extraordinari del PSC. Com a “tarradellista” s’autodefineix
el nou líder, Salvador Illa,
que ahir va voler reivindicar el Catalunya, un sol
poble que van compartir
les forces democràtiques
de la Transició per evitar
la divisió entre catalanoparlants i castellanoparlants. Una idea de la qual
també neix la immersió
lingüística en català per
no separar per raó de llengua els alumnes a l’escola.
En el seu primer discurs després de ser proclamat dissabte a la nit primer secretari, Illa va presentar ahir el PSC com el
partit de la “convivència”
a Catalunya i la “fraternitat” amb Espanya. Així

mateix, amb referència a
la polèmica lingüística, va
reivindicar el paper del
PSC en la creació del model d’escola catalana, va
prometre que el partit no
“fallarà” en aquest afer i,
en un dels moments més
aplaudits del seu discurs,
va llançar –tant en català
com en castellà– “un missatge clar als que volen
dividir-nos per la llengua:
no ho aconseguireu. Un
sol poble”.
Mostrant la seva sintonia total amb Pedro Sánchez i el PSOE, Illa va reivindicar que el PSC “no ha
fallat ni a Catalunya ni a
Espanya” en la darrera dècada del procés independentista, que considera un
període de “divisió, retrocés i empobriment econòmic”. Davant d’això, el líder català ofereix “un altre
camí, alternatiu, ample,
segur”, que alhora reconeix difícil, per tal de fer
possible una Espanya fe-

deral que garanteixi més
autogovern i un finançament just, i de la qual Catalunya torni a ser el motor.
Illa va prometre recórrer
aquest camí amb respecte
a totes les idees, explícitament les dels independentistes, però va situar la
línia vermella en l’extrema dreta.
El congrés va aprovar
ahir per un 95,4% dels
vots –746 sís de 782 vots
emesos– la seva proposta
d’executiva, que, formalment, dilueix el paper de
número dos en crear cinc
vice primeres secretaries.
A la pràctica, l’alcaldessa
de Sant Boi de Llobregat,
Lluïsa Moret, serà la mà
dreta d’Illa com a vice primera secretària d’organització i acció electoral, en
una relació de crossa que
fonts del PSC comparen
amb el paper que tenia Eva
Granados, ara portaveu
socialista al Senat, com a
vice primera secretària

La resta de la nova executiva

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A més dels dos homes de
confiança d’Illa a les secretaries d’organització i política
municipal, la nova executiva
tindrà 44 secretaries més,
un nombre amplíssim que té
l’objectiu de picar pedra per
“ser-ne més”, en paraules
d’Iceta, entre els sectors socials i les comarques de Catalunya on el PSC ha perdut força en l’última dècada. Entre
aquestes secretaries, repeteix a acció institucional l’alcalde de Cornellà, Antonio
Balmón, però la renovació suposa la marxa d’Assumpta
Escarp, Joan Francesc Marco,

Enric Casas i Jordi Terrades.
Èlia Tortolero serà la nova
portaveu i Illa recupera l’alcaldessa de Santa Coloma
de Gramenet, Núria Parlon,
per a polítiques de seguretat;
Sònia Guerra serà a polítiques feministes; Ferran Pedret, a millora de l’autogovern; Francesc Trillas, a economia i hisenda; Sílvia Paneque, a transició ecològica;
Raúl Blanco, a indústria i
energia; Laura Ballarín, a política europea; Raúl Moreno,
a polítiques socials, i Carlos
Prieto i Víctor Francos, a acció i anàlisi electoral.

única a la direcció de Miquel Iceta. De fet, amb majoria d’alcaldables, les cinc
vice primeres secretaries
tenen l’objectiu de projecció exterior de cara a les
municipals del 2023. Així,
el candidat de Barcelona,

Jaume Collboni, ocuparà
la de política municipal i,
a recer de Moret i Collboni,
Illa nomena el nou secretari d’organització, José Luis Jimeno, i el de política municipal, Joaquín
Fernández, homes de la

seva confiança directa que
ja estan fent la feina interna des que el líder es va
centrar en la candidatura
a la Generalitat.
Mà dreta d’Illa al Parlament, la diputada Alícia
Romero és la vice primera
secretària d’acció política, mentre que Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell, s’encarregarà de la
d’igualtat i acció social, i
la presidenta del Congrés,
Meritxell Batet, de la de
millora de l’autogovern i
programes.
El president espanyol,
Pedro Sánchez, va cloure
el congrés dels socialistes
en una mostra més de la
simbiosi amb el PSC d’Iceta i Illa. Després de guanyar el 14-F però no poder
trencar la majoria independentista, Illa necessita el 2023 un PSC més
fort en les municipals i
tornar a guanyar en les espanyoles perquè Sánchez
pugui repetir a La Moncloa i ell tingui possibilitats de ser president de la
Generalitat. Amb relació
a la llengua, Sánchez no
es va estar de denunciar
de manera ambigua
“qualsevol tipus d’assetjament, vingui d’on vingui”,
i va reivindicar la cogovernança entre l’Estat i les
autonomies, així com la
bona nota de l’estat de les
autonomies en la gestió
de la covid-19. ■
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S’activa el consell
que dona veu a la
Catalunya exterior
a Dimecres se’n presenta l’esquelet i es reuneix el ple amb

l’objectiu de fer-la participar de les polítiques públiques
Jordi Alemany
BARCELONA

El 27 de juliol el govern va
aprovar la creació del Consell de la Catalunya Exterior (CCE) amb el compromís de posar-lo en funcionament abans d’acabar
l’any, i aquest dimecres,
l’endemà d’una primera
sessió de presentació interna, se’n farà una d’institucional a la Generalitat
que suposarà el tret de sortida a l’òrgan que vol implicar la comunitat catalana de l’exterior en les polítiques públiques. Ja sigui
atenent i ampliant les demandes de serveis, detectant noves comunitats,
fent funcions d’assessorament, proposant accions a
l’exterior o col·laborant en
la projecció de la imatge
internacional, entre altres
tasques que ja es començaran a definir en aquest
primer ple, en què s’establiran els principals reptes
i el procediment de treball.
La consellera d’Acció
Exterior i Govern Obert,
Victòria Alsina, explica
que el CCE era un dels objectius pels quals es va

crear la direcció general i
que els permet tenir recursos i evidenciar que una de
les potes de l’acció del departament havia de ser la
comunitat de mig milió de
catalans a l’exterior, de la
qual ella tenia una bona
“radiografia”, ja que n’havia format part deu anys,
en part com a delegada del
govern als Estats Units.
Explica que havien
existit altres òrgans molt
burocràtics o no prou representatius i, per això, el
CEE no va destinat només
als casals, sinó també “a
les comunitats virtuals”,
i s’hi conviden entitats
“significatives en l’articulació del que passa a fora”,
com l’ANC, la Plataforma
per la Llengua i Òmnium,
entre d’altres, per “ser
més omnicomprensius”.
Funcionarà amb grups
de treball continuats, té
vocalies de tots els departaments, d’entitats i institucions, del municipalisme i representants de
les comunitats catalanes,
que s’han dividit en les
d’Europa, l’Amèrica del
Sud, l’Amèrica del Nord i
la resta del món. ■

Canvis als casals i mapa del talent

sos departaments. El tercer
eix serà pensar “com es poden modernitzar alguns casals catalans” per tenir poder
d’atracció canviant el model
de subvencions i donant premis per incentivar determinades activitats o beques, o
perquè tinguin persones alliberades, explica Alsina. El
quart eix és l’elaboració d’un
mapa del talent català a l’exterior, no perquè retorni, sinó
per oferir oportunitats a distància, incorporar aquestes
persones a les polítiques de
la Generalitat o construir projectes en xarxa com a catalans al món. I el darrer serà el
foment de la col·laboració
publicoprivada per a l’acció
exterior.
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La creació del CCE és el primer dels cinc grans eixos que
el departament desenvoluparà durant el 2022, aprofitant
que el pressupost creixerà
un 28%. Tots estan interrelacionats, ja que el consell ha
de servir per desenvolupar el
segon eix: augmentar la cartera de serveis perquè sigui
útil mentre són fora, en matèria de llengua i cultura, entre
d’altres, o per poder-la oferir
quan venen a Catalunya, a
més de colònies per als infants i el carnet de biblioteques, que ja s’ofereixen. Ho
articularan a través de les demandes que els arribaran des
del consell, però també de les
delegacions a l’exterior i del
que vagin pensant als diver-

La consellera Victòria Alsina, en un viatge a Londres el mes passat ■ ACCIÓEXTERIOR

