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COMARQUES

SISÈ CONGRÉS DEL PSC DE GIRONA  Els socialistes gironins van donar ahir un ampli suport a l’intercanvi de papers proposat per Joaquim
Nadal i Marina Geli, de manera que ja són primer secretari i presidenta respectivament. Tots dos van assegurar que són «complementaris i
intercanviables», desmentint així els rumors sobre la seva tensa relació, i van dir que prendran les principals decisions de «forma col·legiada».

Joaquim Nadal i Marina Geli són reescollits
líders del PSC gironí amb un 93% de suport
 Pujol seguirà com a secretari d’organització, Casassa portarà política municipal i Quintanas s’encarregarà d’Implantació
ANIOL RESCLOSA
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El sisè congrés del PSC de Girona va anar segons el guió previst i
Joaquim Nadal i Marina Geli van
ser reescollits líders del partit amb
un suport majoritari: més del 
dels vots. I també, tal com s’havia
apuntat, es van intercanviar els papers, de manera que Nadal és el
nou primer secretari i Geli n’és la
presidenta. A la resta de càrrecs de
la Comissió Executiva, poques cares noves: Esteve Pujol continuarà com a secretari d’organització,
Narcís Casassa s’ocuparà de la política municipal i Josep Quintanas
torna a l’executiva per encarregarse de la secretaria d’Implantació,
Acció Electoral i Finances. L’alcalde d’Olot, Lluís Sacrest, serà el
nou president del Consell de Federació en substitució de Joan Armangué.
Tant Geli com Nadal van voler
esborrar qualsevol dubte sobre la
seva relació (ja que s’havia dit que
no passava pel millor moment) i
van assegurar ser «totalment complementaris i intercanviables».
Nadal, però, va voler explicar el per
què de la seva decisió de convertir-se en primer secretari i, per
tant, exercir un control més directe
sobre el dia a dia de la federació gironina: «És al partit a qui li dec
molt del que ha estat la meva vida
els últims  anys», va indicar, i recordant totes les persones que hi
han treballat (algunes de les quals
ja no hi són), va considerar que
«després de  anys de militància,
ara estic en condicions de tornar
al partit bona part del que m’ha donat en tot aquest temps». Nadal
també va voler fugir de personalismes i va atribuir al partit totes les
victòries aconseguides: «Sense ell,
el pes personal val el que val, però
no val per aconseguir una alcaldia:
ni la de Girona, ni cap altra», va assenyalar.
El nou primer secretari va aclarir que tant ell com Geli continuaran amb les seves tasques al
Govern català i es va mostrar il·lusionat amb la nova etapa del partit a Girona: «Continuem liderant
el projecte amb una executiva
més àmplia i segurament de més
difícil gestió, però també amb més
energia i gent jove», va explicar. En
aquest sentit, va destacar que la
nova executiva té una estructura
una mica diferent, amb novetats
com una secretaria de Turisme, a
càrrec de Glòria Plana, o una oficina de bones pràctiques, de la
qual s’encarregarà Magda Casamitjana.
Els dos líders del PSC van deixar clar que, malgrat l’intercanvi de
càrrecs, continuaran col·laborant

Marina Geli i Joaquim Nadal, en primer terme, al finalitzar el congrés d’ahir, que va tenir lloc a l’Auditori de Girona.
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ELS ALTRES DISCURSOS

LA BENVINGUDA
Pagans reclama més finançament
L’alcaldessa de Girona, Anna
1 Pagans, va mostrar la seva
«preocupació» per l’anunci de l’Estat
de congelar les aportacions econòmiques als ajuntaments. «Estem en una
situació de risc i cal un nou marc de finançament adequat», va indicar.
LA NOVA PRESIDENTA
Geli es mostra agraïda
La fins ara primera secretària
2 es va mostrar agraïda pel suport rebut i va destacar la necessitat
de tenir una pluralitat d’idees dins del
partit, l’impuls de l’Eurorregió i la necessitat de convertir-se en la formació que ocupa la centralitat política a
Catalunya.

estretament l’un amb l’altra, tal
com han estat fent fins ara. «Jo
sempre he estat un pas enrere,
però ella sempre m’ha fet la deferència de compartir les decisions
i ara serà el mateix, però al revés»,
va explicar Nadal.
«Volem desmentir una mica la
dualitat entre el president i el primer secretari, perquè ara ens arramangarem tost dos», va afegir. I
va concloure assegurant que el
dia a dia l’assumirà ell, però «les
grans decisions polítiques i el
compromís amb el partit i el territori les seguirem assumint de
forma col·legiada».
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A l’esquerra, Geli saluda l’auditori. Al mig, Nadal, durant el discurs. I a la dreta, la primera fila del congrés.

Zaragoza emplaça CiU a deixar d’estar
«emprenyada» i entrar al Govern espanyol
 Creu que seria positiu

per a Catalunya, ja que
s’afrontaria el finançament
amb més força
LAURA FANALS | GIRONA

El secretari d'organització del
PSC, José Zaragoza, va ser present al congrés gironí i va emplaçar CiU a «canviar la dinàmica de rebequeria i emprenyamenta» i entrar al govern de l’Estat, per ajudar a afrontar la crisi
econòmica. «Des d'aquí faig una
crida a Convergència i Unió perquè entri al govern d'Espanya, ara
és el moment d'entrar-hi, de negociar i arribar a acords», va afirmar. En aquest sentit, va considerar que seria positiu per a Catalunya perquè es podria afron-

tar la qüestió del finançament
amb més força. Lamenta, però,
l'actitud que han tingut els convergents, i especialment Artur Mas,
fins ara.
«Ens trobem amb una actitud
negativa i de rebuig a qualsevol
diàleg amb Zapatero, cosa que
només porta conseqüències negatives», va criticar. «En comptes
d'ajudar a l'estabilitat està jugant a
la inestabilitat, no posant-se a fons
ni en la política catalana ni l'espanyola», va indicar, i va afegir que
l'estratègia convergent de votar
en contra dels pressupostos «és totalment equivocada».
Pel que fa al congrés gironí, Zaragoza va destacar el pes que ha
tingut sempre Girona dins l'organigrama del PSC, i va recordar la
rellevància que aquest té dins del
partit. «La representació humana
dins de Girona al partit excedeix,

de molt, al que representa territorialment, ja que la presència de
consellers gironins al Govern és
molt gran», va indicar. A més, va
destacar que el famós «l’estil gironí de fer política» s’ha convertit en
un model de referència per a la resta de territori. Finalment, també va
recordar que Joaquim Nadal «va
donar la cara» pel partit quan va ser
necessari i es va convertir en l’únic
candidat gironí a la presidència de
la Generalitat. «Si ara som aquí, és
gràcies a ell», va afirmar.
Nombrosos convidats
El congrés d’ahir va comptar amb
convidats d’altres partits polítics,
com Josep Carrapiço (ERC), Carles Puigdemont (CiU) o Lluís Postigo (ICV), així com representants
de sindicats i organitzacions, com
Fausto Martí (Foeg) o Pere Tubert (Mifas), entre altres.

