
Els vells capitans del PSC deixen pas a joves i 

dones 
• Els socialistes renoven aquesta tardor la meitat de les direccions 

territorials 

NEUS TOMÀS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 17.10.08 

 

La generació X, formada per persones d'uns trenta anys que han 

començat a accedir als espais de poder, s'obren pas també als partits, 

fins i tot en aquells com el PSC on el control estava en mans dels 

anomenats capitans, el grup de dirigents territorials que a mitjans dels 

90 van encapçalar la rebel.lió contra l'aleshores primer secretari, Raimon 

Obiols. Ara, 14 anys després, aquests capitans ja són generals, el primer, 

el president, José Montilla. I la vella guàrdia, distribuïda entre despatxos 

de la seu central del partit i de les diferents administracions en mans 

socialistes, ha decidit donar el relleu als joves i les dones foguejats en la 

política municipal. 

 

En els congressos territorials que el PSC celebra aquesta tardor, es 

renovarà la meitat dels seus quadros dirigents. Molts d'ells van coincidir 

a les joventuts del partit. Alguns ja tenen despatx a la Generalitat, però 

la majoria són regidors. El secretari d'organització, José Zaragoza, explica 

que es tracta d'aprofitar lideratges que ja són sòlids i posar-los al 

capdavant de les federacions del partit. "Els canvis no es faran en funció 

d'equilibris, sinó a partir de gent nova", assegura. 

 

NOMS AMB FUTUR 

 



Pràcticament es renovarà la meitat dels secretaris d'organització, i entre 

els nous primers secretaris destaquen l'alcaldessa de l'Hospitalet de 

Llobregat, Núria Marín, que ja ha substituït a la federació del partit el seu 

antecessor a l'ajuntament i ministre de Treball, Celestino Corbacho. 

També ha ascendit Paco Bustos, regidor a Sabadell i germà de l'alcalde, i 

ara responsable de la federació del Vallès Occidental. 

 

D'aquí a una setmana es portarà a terme un dels relleus més destacats, 

ja que el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Carles Martí, substituirà 

Joan Ferran, un dels capitans més destacats, al capdavant de la 

federació de la capital. 

 

Altres noms que el PSC vol promocionar són el de l'alcalde de Montbui, 

Teo Romero, que controla la federació de l'Anoia; el de Viladecans (Baix 

Llobregat), Carlos Ruiz, o el d'Alfarràs (Segrià), Klever Esteve. En alguns 

casos s'ha optat per mantenir l'equilibri actual encara que fos canviant 

els papers. És el que s'ha fet a Girona, on el partit segueix en mans del 

tàndem que formen dos consellers de la Generalitat, Joaquim Nadal i 

Marina Geli. En aquesta província el PSC té grans esperances dipositades 

en l'alcaldessa de Salt, Yolanda Pineda, que va ser una de les noves cares 

que Montilla va incorporar a la seva executiva després de l'últim congrés. 

 

ELLES TAMBÉ MANEN 

 

En els últims quatre anys, un 45% dels nous afiliats al PSC són dones. I 

aquesta presència també es nota a les direccions territorials. El partit 

designarà set dones per ocupar una secretaria d'organització. Entre elles 

destaquen Ester García, a la federació del Vallès Oriental; Mila Arcarons, a 



la de l'Alt Penedès-Garraf; María José Beltrán, a la de les Terres de l'Ebre, 

i Mònica Lafuente, a Lleida. 

 


