Plural, votar a favor de la revisió, la
presa en consideració de la qual es votarà avui. “El PSOE està disposat a governar el canvi. Per això, estic disposat
a reconèixer i corregir algun error que
vam cometre en el passat més recent.
Em refereixo a la reforma de l’article
135 de la Constitució”, va admetre Sánchez. “Vaig respectar la decisió del pre-
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sense el vot dels espanyols. La reforma
va servir al PP per donar cobertura legal a les retallades en sanitat, educació
i pensions”. Així doncs, “com a actors
de la reforma, se’ns exigeix als socialistes grans dosis de responsabilitat en la
seva modificació”. I va anunciar que el
PSOE farà una redacció alternativa
d’aquest article, que serà la seva primePOLÍTICA

d’alguns sectors, però ho vaig fer convençut que en la política cal saber
afrontar les situacions que són menys
amables”. Fidel al seu estil, va evitar el
xoc: “Saben que tinc tant d’afecte i devoció al meu partit, i respecte per qui
el dirigeix, que faré un somriure”, va
assenyalar l’expresident del Govern
central.c
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lana Meritxell Batet: la cocapitapresenta com a “fill de la Constilitat és més “una qüestió simbòlitució, perquè va ser la primera vegada qualifica de “ceguesa” comparar “el ca” que no pas res per fixar a la Constique vaig poder votar”–, desgrana la que hi ha amb el que hi hauria d’haver tució o en una llei. El que sí que entra
proposta socialista de reforma fede- hagut”. Iceta, per al·lusions, pren la pa- dins de la “concepció federal”, va exral. En versió PSC: amb el reconei- raula: “No puc comparar el que va ser plicar, és que totes les estructures o
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que aparqui els partits. Això li permetria
presentar-se als comicis lliure d’unes sigles cremades: les de CiU, cert. Però, a
més, la proposta introdueix una lògica nova, més propera al que pensa el carrer –i
no només el sobiranisme– que a la clàssica disputa partidària per un mateix espai
electoral que sembla que abona Junqueras. ERC té motius de sobres per témer
una abraçada de l’ós convergent en un horitzó electoral extremament obert en el
qual forces anticasta com Podem esdevenen un imant que atreu votants de totes
les marques. Però ni Alex Salmond no va
aconseguir portar Escòcia a la independència malgrat disposar de majoria absolutíssima i un Estat que va acceptar de sotmetre’s a la prova de les urnes.
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