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Iceta es postula
per ser el candidat
del PSC el 27-S

Rubalcaba veu
‘irreversible’
l’aposta federal

Denuncia que
Catalunya porta
‘quatre anys perduts’
i insisteix que
no hi haurà consulta
si no és legal i acordada
EFE

El primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, presentarà la seva candidatura a la presidència de la Generalitat a les eleccions del 27-S, a fi
d’impulsar un acord negociat amb
el Govern central que reconegui
Catalunya com a nació i blindi el
seu autogovern. En la seva intervenció ahir, davant el consell nacional del PSC, Iceta anuncià la
seva candidatura per optar a les
primàries d’aquest partit i poder
ser elegit cap de llista i candidat a
la presidència de la Generalitat.

Segons el primer secretari del
PSC, el 27 de setembre «decidirem entre quatre anys més d’embolics sense resultats o quatre
anys de recerca de solucions justes i d’amplis acords», perquè
«cada dia hi ha més gent que reconeix que no hi haurà solució»
al repte sobiranista que planteja
Catalunya «sense diàleg entre
governs».
Iceta recordà que quan va ser
elegit primer secretari del PSC
ja va dir que estava disposat a assumir les seves responsabilitats
«amb totes les conseqüències i
fins al final».
«Certament serà una campanya ben diferent de totes les que
hem viscut –va anticipar–, però tinc moltes ganes de fer-la,
de defensar els nostres plantejaments, i tinc autèntica passió
per demostrar que hi ha un camí millor per a Catalunya», manifestà Iceta. «Portem quatre

L’exsecretari general del PSOE
i exministre Alfredo Pérez Rubalcaba veu «irreversible» l’aposta federal dels socialistes, i assegurà que serà present en el
programa que presenti el partit a les generals de tardor. En un
acte de Federalistes d’Esquerres, al costat del periodista Antonio Franco, Rubalcaba afirmà que amb l’adopció del federalisme s’ha trencat «un tabú
semàntic, un anatema» fins fa
uns anys, i ara s’expressa en un
document que advoca per un
desenvolupament constitucional en una línia federal, en
al·lusió a la Declaració de Granada. Segons Rubalcaba, ara,
després dels resultats de les
municipals, hi ha «possibilitats
reals» que el PSOE guanyi les generals, i espera que això faci
que més forces polítiques vegin
en el federalisme una sortida a
l’encaix territorial.
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El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, presentà ahir l’informe polític
en el marc del consell nacional del partit. FOTO: MARTA PÉREZ/EFE
anys perduts sense cap nova
competència, cap nou projecte,
cap inversió potent, cap avenç,
i no hem obtingut ni un pacte
fiscal ni una consulta que serveixi per arreglar el problema

que tenim», assenyalà el precandidat socialista.
«No hi haurà consulta si no és
legal i acordada», assegurà Iceta
abans de preconitzar que «la millor forma d’organitzar la diver-

sitat nacional en un estat democràtic membre de la UE és el federalisme», que passa, apuntà,
«per negociar una profunda reforma constitucional i sotmetrela a referèndum».

