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El PSC ja ha començat la seva contraprogramació. Raimon Obiols va 

esbossar ahir alguns dels eixos sobre els quals treballarà la Conferència 

Oberta del PSC, que es posarà en marxa al gener. I ho va fer marcant 

distàncies amb la Casa Gran d'Artur Mas i carregant les tintes contra 

alguns aspectes de la iniciativa de CDC. No obstant això, Obiols va 

acabar admetent que els dos projectes tenen força a veure: busquen una 

obertura a la societat. A l'acte hi va assistir el viceprimer secretari del 

PSC, Miquel Iceta. El conseller d'Economia, Antoni Castells, s'hi va passar 

a saludar els oradors. 

 

L'eurodiputat va aprofitar l'acte de cloenda de la plataforma Convenció 

pel Futur, que ha servit d'embrió per al nou projecte del PSC, per 

anunciar que la conferència que prepara no tindrà una lògica electoral 

sinó que buscarà dissenyar una estratègia clara per a les properes 

dècades: una reformulació de la "causa comuna sobre plantejaments 

unitaris". 

 

Obiols es va mostrar crític amb les refundacions unipartidistes del 

catalanisme, en clara al·lusió a la que pretén impulsar Mas amb la Casa 

Gran. Prèviament, l'exconseller de Cultura Ferran Mascarell va proposar la 



"refundació" del "catalanisme històric" per donar lloc a un "nou 

catalanisme". 

 

Àmbits d'atenció 

 

La realitat emergent de les noves fórmules de deliberació democràtica 

com a complement dels partits i la iniciativa social, segons Obiols, seran 

dos àmbits d'especial atenció a la Conferència. L'eurodiputat va 

assegurar que no anirà a buscar "fitxatges estel·lars" i que s'adreçarà a 

la gent que se sent responsable del país, a través de l'activitat 

professional o intel·lectual. La Conferència la formaran en un 50% gent 

del PSC i l'altre 50% gent que vulgui parlar amb els socialistes. 

 

L'eurodiputat va destacar "el coratge del PSC" per exposar-se a un 

diàleg "a camp obert" quan no passa per la "catarsi d'oposició" sinó que 

governa i en un moment no gaire propici per a grans sinergies entre la 

societat civil i la política. En aquest sentit, Obiols va criticar el discurs 

pessimista del centredreta nacionalista. Per ell, hi hagut gent que no ha 

pogut suportar que governin les esquerres a Catalunya. 

 


