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la Seguretat Social que assenyala 
que se’l va donar de baixa el gener 
d’aquest any i no el 2010. A més a 
més, l’exsenador del PP ha expli-
cat amb pèls i senyals a la justícia 
que va pactar una indemnització 
amb Cospedal, malgrat que ella es 
va entossudir a destacar que era 
una cosa que havien negociat els 
serveis jurídics del partit, sense 
oblidar l’episodi de «la liquidació 
en diferit». 
 I, ara, quan la secretària general 
sembla que ha abandonat el seu re-
tir mediàtic, que l’ha mantingut 
set setmanes lluny de l’habitual ro-
da de premsa del dilluns a Génova, 
la publicació dels detalls del suma-
ri l’ha enxampat a la Xina, en qua-
litat més de presidenta de Castella-
la Manxa que de dirigent del par-
tit, una doble cartera que un baró 
autonòmic assenyala com una de 
les arrels del problema.  H

Els populars 
estrenyen vincles 
amb el Partit 
Comunista xinès

33La secretària general del PP, 
María Dolores de Cospedal, firma 
avui un «memoràndum d’entesa»  
amb el Partit Comunista xinès 
amb la finalitat de facilitar la col-
laboració entre les dues organit-
zacions. Cospedal participa a 
Suzhou (Xina) en el quart fòrum 
d’alt nivell entre partits polítics de  
la Xina i Europa, que reuneix en 
aquell país asiàtic un centenar de 
dirigents de 26 organitzacions 
europees. El document serà 
subscrit per Cospedal i per Wang 
Jiarui, vicepresident de la Confe-
rència Consultiva Política del Po-
ble Xinès (el principal òrgan con-
sultiu del Govern xinès). El vices-
ecretari d’estudis i programes del 
PP, Esteban González Pons, tam-
bé intervindrà en una de les tau-
les de treball.

33La també presidenta de Caste-
lla-la Manxa ha aprofitat el viatge 
a la Xina per vendre les bondats 
de la seva comunitat als empre-
saris xinesos, als quals ha expli-
cat que en els primers mesos 
d’aquest any en aquesta regió les 
exportacions han crescut un 
17%. També es va comprometre 
a posar tot el seu afany per donar 
a conèixer «el vi i la carn» man-
xecs «en un país de tants consu-
midors potencials, com són els 
1.300 milions de xinesos».

33Cospedal va negar que Espa-
nya hagi arribat tard al gegant asi-
àtic «ja que queda molt terreny 
per ocupar». La dirigent popular 
ha mantingut els últims dies di-
verses reunions amb empresaris 
i cambres de comerç locals a 
Canton i Xangai, i dimecres aca-
barà el seu periple xinès a la capi-
tal, Pequín.

N
o és pessimisme, sinó ge-
nuí realisme: la consulta 
sobre el futur de Catalu-
nya només es produirà si 

els que la impulsen, tots, demostren 
intel·ligència, coratge i generositat. 
A més, encara que Catalunya, que té 
al davant un Estat poderós, actués 
amb tot l’encert, no hi ha res que li  
asseguri que se sortirà amb la seva. 
Si ho fa bé, potser els catalans acon-
segueixin decidir el seu futur; si no, 
el fracàs està assegurat.
 En una confrontació d’aquest ti-
pus –fort contra feble–, aquest úl-
tim només pot sortir victoriós si està 
al seu millor nivell, no comet errors 
i sap aprofitar les debilitats i contra-
diccions del Goliat de torn. Tinc la 
sensació que, encara que certament 
Espanya es mou com un gegant mi-
op i impulsiu en tot el que es refereix 
a Catalunya, aquesta està cometent 
massa fallades.
 No pot ser que alguns –des del 
Govern, des de Convergència, des 
d’Unió– donin arguments als que, 

 Tampoc és raonable que altres 
forces polítiques continuïn, mal-
grat la situació desesperada del pa-
ís, aferrant-se al polsegós manual de 
la tàctica i la politiqueria, i incapa-
ces de vèncer la temptació del bene-
fici partidista immediat. Però pot-
ser el pitjor és la pressió que sobre 
el Govern i, molt especialment, so-
bre el president Mas estan intentant 
exercir alguns poderosos catalans. 
En aquest grup es barregen els grans 
cognoms amb aquells altres indivi-
dus que gràcies a les seves habilitats 
–de diferent naturalesa– i a la bona 
sort han aconseguit situar-se en una 
posició privilegiada.
 Sigui com sigui, aquest grup es-
tà entossudit a avortar el compro-
mís de Mas i CiU amb els catalans i, 
per descomptat, a doblegar la volun-
tat de la ciutadania. És una operació 
absolutament censurable, però no 
sembla que sentin cap objecció èti-
ca per fer el que estan fent, a vegades 
fins i tot de forma pública. Per des-
comptat, tampoc se senten culpa-

bles per estar regirant-se durament, 
en sintonia amb els poders polítics i 
econòmics de Madrid, contra un ho-
me, Artur Mas, a qui més d’un deu 
importants favors.
 Les divergències polítiques i 
l’hostilitat d’aquest grup de pode-
rosos erosiona la posició catalana, 
el David d’aquesta història. No obs-

David no 
es pot  
equivocar

MARÇAL

Sintes

Un grup poderós està 
entossudit a doblegar 
la voluntat de la 
ciutadania

per exemple, volen mostrar l’Exe-
cutiu d’Artur Mas com un organis-
me dividit i desorientat. Els proble-
mes d’Oriol Pujol, que l’han obligat a 
deixar la secretaria general de CDC, 
juntament amb les ambicions per-
sonals d’alguns, no afavoreixen la 
unitat d’acció imprescindible.

tant, Mas, per a qui els resultats del 
25-N van suposar un cop bastant 
dur,  hauria de saber –i això és trans-
cendental– que és el dipositari de 
l’esperança no solament dels elec-
tors de CiU, sinó de molts altres ca-
talans, que confien en el seu liderat-
ge i desitgen amb totes les seves for-
ces que no defalleixi.

L’ESTRATÈGIA DEL PRINCIPAL PARTIT DE L’OPOSICIÓ

La direcció del PSOE fixa avui la 
seva ruta per a la reforma federal 

JUAN RUIZ SIERRA / ROSA PAZ
MADRID

L
a reunió de l’executiva del 
PSOE que tindrà lloc avui 
no serà de tràmit. Alfredo 
Pérez Rubalcaba té pensat 

traslladar a l’òrgan de govern del 
partit una de les grans apostes din-
tre de la renovació ideològica en 
què estan immersos els socialistes: 
la seva reforma constitucional, o al-
menys les línies generals, per anar 
de l’actual Estat autonòmic a un al-
tre de caire federal.
  El secretari general, segons fonts 
de la direcció del PSOE, vol que la 
modificació defineixi clarament 
quines són les competències esta-
tals, però també pretén delimitar 
els fets diferencials de les comuni-
tats, com la llengua en el cas cata-
là, que donarien a aquests territo-
ris unes atribucions que no tindri-
en d’altres. 
 El document que es discutirà 
aquest matí, però, no és definitiu. Hi 
han treballat l’exministre Ramón 
Jáuregui i el mateix Pérez Rubalca-
ba, i les propostes es nodreixen dels 

Els socialistes eviten 
abordar la Corona 
dintre de la seva 
renovació ideològica

Vol delimitar
les competències 
estatals i també 
els fets diferencials

suggeriments que han aportat els 
socialistes andalusos i valencians, 
però encara ha de passar pel filtre 
de tots els barons.
  La iniciativa serà discutida en el 
consell territorial del 12 de juliol 
que ve. Encara que es troben en mi-
noria, hi ha líders autonòmics que 
no acaben de veure amb bons ulls 
una aposta federal que és, en part, 
una resposta a l’auge sobiranista 
que viu Catalunya.
 Els crítics amb aquesta proposi-

ció temen que el PP pot aparèixer da-
vant de l’opinió pública com l’única 
formació garant de la Constitució, i 
que això faci malbé les seves expec-
tatives electorals. Però Pérez Rubal-
caba i la majoria del PSOE, així com 
el PSC, argumenten que el federalis-
me és l’única via per solucionar l’ac-
tual crisi territorial.

NEGOCIACIÓ CATALANA / Jáuregui i el 
diputat del Parlament Miquel Ice-
ta són els principals negociadors 

del nou protocol de relacions en-
tre el PSOE i el PSC, després que els 
socialistes catalans votessin fa un 
parell de mesos al Congrés a favor 
del dret a decidir, diferenciant-se ai-
xí del seu partit germà per prime-
ra vegada des que tots dos compar-
teixen grup en aquella cambra. Les 
converses transcorren amb una cer-
ta lentitud, però les dues parts es 
mostren convençudes que arriba-
ran a un acord en què no estarà in-
closa la possibilitat d’una consulta 
a Catalunya.
 La idea passa per subscriure el 
pacte abans del consell territorial 
del juliol, que serà la cita orgànica 
socialista més important abans de 
la conferència política de l’octubre, 
quan el PSOE, que continua sent cas-
tigat pels seus votants tradicionals, 
vol plasmar el seu «nou rumb».

CANDIDATS / En el conclave, tot i ai-
xò, no s’hi abordarà la reforma de 
la Corona, segons expliquen fonts 
de la cúpula del partit, tot i que part 
de les bases i alguns diputats pressi-
onen perquè es tracta un assumpte 
que és motiu d’acalorada discussió 
entre els ciutadans.
 L’executiva socialista d’avui, fi-
nalment, té lloc després que hagi 
tornat el debat sobre la candidatu-
ra a les generals, en què els noms de 
Patxi López i Eduardo Madina so-
nen amb força malgrat que cap dels 
dos ha transmès la seva voluntat de 
fer un pas al davant. Però aquesta 
mena de qüestions no es discutei-
xen en l’òrgan i seria molt estrany 
que la tendència es trenqués aques-
ta vegada. H

33Rubalcaba, ahir, en un acte amb membres de Moviment per la Pau.
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