
Veltroni llança la tovallola al perdre Sardenya 
• El líder del Partit Democràtic dimiteix i accelera la crisi de la formació 

progressista 

• El triomf de la dreta i les divisions internes precipiten la renúncia 

 

ROSSEND DOMÈNECH 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 18.02.09 

 

Just 16 mesos després d'haver estat elegit amb el 75,63% en unes 

eleccions primàries, Walter Veltroni va dimitir ahir com a secretari del 

Partit Democràtic (PD) i va provocar un terratrèmol polític de difícils 

previsions per a aquesta formació. Veltroni va prendre la decisió després 

de conèixer-se la derrota electoral del PD en les eleccions autonòmiques 

del cap de setmana passat a l'illa de Sardenya, on els conservadors han 

aconseguit el Govern regional amb el 51,9% dels vots. 

 

Tots els analistes subratllaven des de feia mesos les dificultats de 

Veltroni per donar al nou PD una identitat política pròpia, a causa de 

l'oposició interna i de les hostilitats d'una part de la direcció, entre els 

quals hi ha Massimo D'Alema, excap del Govern i exlíder del difunt Partit 

Comunista Italià (PCI). 

 

"Per molts sóc un problema, de manera que estic disposat a anar-me'n", 

havia afirmat Veltroni ahir al matí, encara que l'executiva del partit va 

rebutjar la dimissió. Veltroni va tornar a presentar-la després a la tarda. 

"Ja n'hi ha prou de fer-nos mal; me'n vaig per salvar el projecte del PD", 

va afirmar. El dimissionari explicarà avui més àmpliament la seva decisió, 

que, segons alguns, podria provocar una rebel·lió de la base popular del 

partit que va participar en les eleccions primàries. 



 

ALS VESTIDORS 

El PD va néixer a finals del 2007, però les eleccions generals anticipades 

del 2008 van impedir que acabés el procés de constitució dels òrgans 

directius i que se celebrés el primer congrés, previst per al pròxim 

octubre. La dimissió del secretari general ha enxampat el PD encara als 

vestidors, de manera que no hi ha res decidit sobre com s'ha de 

procedir, especialment amb unes eleccions europees previstes per al mes 

de juny i, abans, unes eleccions municipals a Florència i Bolonya, dues 

ciutats bastió dels progressistes. 

 

Uns creuen que el congrés hauria d'anticipar-se per elegir un nou 

secretari general i altres opinen que l'assemblea constituent ha d'elegir 

un secretari provisional fins que se celebri el congrés. 

 

"Veltroni és l'única síntesi possible", va dir Remete Realacci, de l'equip 

del secretari dimitit, en referència a les diverses ànimes o corrents que 

conviuen dins del partit. "El centreesquerra ha de ser reconstruït", havia 

declarat tan sols ahir al matí Massimo D'Alema, fent una clara referència 

a la necessitat de reintegrar al PD els dos partits comunistes que van ser 

eliminats de l'escena política en les generals del mes d'abril passat. 

Durant la campanya electoral per a les eleccions de Sardenya, D'Alema 

havia visitat l'illa en companyia de Pierluigi Bersani, exministre de 

Romano Prodi, presentant-lo ja com una alternativa a Veltroni. 

 

Les crítiques a Veltroni i també els pals a les rodes contra la seva política 

moderada i en contacte directe amb els electors ja eren tan evidents 

durant els últims mesos que Massimo Cacciari, alcalde de Venècia pels 



progressistes, va comentar que "aquests mesos, tots els líders del PD 

estan demostrant que no estan a l'altura". 

 

"La culpa és de tot el grup directiu", van opinar ahir diversos analistes 

després de conèixer-se la dimissió de Veltroni, apuntant a "la identitat, 

no clara, del nou partit", en què conviuen excomunistes, liberals i 

catòlics. Antonio di Pietro, líder d'Itàlia dels Valors, a l'oposició, va 

comentar amb el seu to habitual que el PD "ha sigut derrotat perquè no 

és ni carn ni peix i no sap encara si és femella o mascle". 


