Obiols veu afany electoralista en la Casa Gran de
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La Convenció pel Futur, la plataforma a l'entorn del PSC que ha treballat
des de principi del 2007 en la renovació del socialisme i el catalanisme,
es va cloure ahir cedint el testimoni a la Conferència Oberta dels
socialistes,

que

s'obrirà

al

gener,

pilotada

per

Raimon

Obiols.

L'eurodiputat va contraposar-la a la Casa Gran de Mas, on veu un afany
electoralista.

L'eurodiputat Raimon Obiols, a qui José Montilla va encarregar en l'onzè
congrés la supervisió de la Conferència Oberta del PSC, va reiterar, com
feia diumenge en aquest diari, que la iniciativa entra en competència amb
la Casa Gran del Catalanisme, impulsada per Artur Mas. Obiols
diferenciava, però, la iniciativa dels socialistes, pilotada per ell mateix,
sense «fitxatges estel·lars» i amb l'únic objectiu d'obrir «un diàleg» amb
la societat, de la del cap de l'oposició, moguda per «la lògica
aparatística» i de precampanya d'un «candidat a la presidència de la
Generalitat». Obiols insinuava que la descàrrega electoral del projecte
dels socialistes li permetrà «un nivell més alt de complicitats» que no pas
la de Mas.

L'eurodiputat feia la distinció en la jornada de cloenda de la Convenció
pel Futur, la plataforma impulsada pel sector més catalanista del PSC –
bàsicament sota l'empara de Nou Cicle–, que durant un any ha treballat
per la renovació dels supòsits del catalanisme i el socialisme i que ahir es

va clausurar formalment en un acte a la Universitat Pompeu Fabra. Obiols
n'era un dels màxims impulsors, juntament amb el conseller d'Economia,
Antoni Castells, que, tot i que no va participar en la cloenda, va saludar
els assistents.

La Convenció pel Futur cedeix el testimoni a la Conferència Oberta, que
es desenvoluparà al llarg de l'any vinent com un fòrum de debat que vol
tenir la participació de membres del PSC però també de persones
d'esquerres que no estiguin vinculades al partit. «Ens adreçarem a la
gent que se sent responsable de Catalunya», definia Obiols, i apuntava
que ho faran deixant clar que són «progressistes». Es tracta, com
reconeixia que també pretén la Casa Gran, «d'obrir portes i finestres i
convidar a dialogar».

Els dos grans àmbits temàtics del projecte seran la iniciativa social i les
noves formes de democràcia participativa que els presents en la jornada
d'ahir –Daniel Font, Josep Maria Balcells, Pia Bosch, Antoni Comín, Ferran
Mascarell i Joan Manuel del Pozo– van coincidir que cal que els partits
apliquin.

RENOVAR EL CATALANISME
A més de veure una oportunitat en la crisi –com subratllava Bosch–, una
de les qüestions en les quals van coincidir els assistents va ser que cal
posar al dia el catalanisme. Allunyant-se de la refundació «unidireccional»
de Mas, Obiols va reconèixer que «hi ha coses que s'hauran de reformular
en els anys que vénen». Mascarell parlava de la revisió del «catalanisme
històric» per donar lloc a «un nou catalanisme». I entre els tòpics que
s'han de desmuntar, apuntava l'exconseller, hi ha el de la unitat dels
catalans, sempre moguda per la «tàctica». Balcells i Comín posaven més

reptes sobre la taula, com ara la necessitat de reformar la llei electoral
perquè hi hagi llistes obertes i també que els partits celebrin primàries
obertes a tothom.

