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Ciutadans pel Canvi plega
La plataforma de suport a Maragall es dissol un cop acabat el cicle
Toni Comin i Carme Nin de CpC en una fotografia d'arxiu. Foto: Q.S./ND

Ciutadans pel Canvi decidirà la seva dissolució, a la XII Convenció
(http://www.pelcanvi.org/convencio2011/) que la plataforma maragallista celebra a Sant Boi
aquesta tarda. Així ho apunten des de la Junta Rectora de CpC, que no amaguen la unanimitat
entorn la idea d'haver esgotat el model electoral i polític que representaven. Ara bé, la dissolució
formal no s'esdevindrà fins el mes de desembre quan es convoqui un conclave extraordinari de
l'associació amb aquest efecte.
L'assemblea de l'associació civicopolítica, nascuda el 1999 com a plataforma de suport a la
candidatura de Pasqual Maragall, es convoca recuperant un lema inspirat en les seves arrels:
"Una altra manera de fer política". Tot i que la convenció també té a l'ordre del dia debatre sobre
les noves modalitats de participació política pels temps que corren, el punt principal serà decidir la
liquidació de la formació.
De fet, la convocatòria convida obertament als associats "analitzar, debatre i definir sense por i
amb valentia la viabilitat de l'associació a l'actual context sociopolític" i a parlar obertament del que
s'identifica com "el final d'un cicle polític". Entre els convidats a la convenció s'hi trobaran la
portaveu adjunta del PSC al Parlament, Laia Bonet; la portaveu parlamentària d'ICV-EUiA, Dolors
Camats i el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres.

Acord in extremis per allargar les relacions amb el PSC
La realitat política havia deixat molt esllanguit el protagonisme de CpC. De fet, just abans de les
eleccions al Parlament, CpC va signar 'in extremis' un acord polític amb el primer secretari del
PSC, José Montilla, que va posar fi a onze anys de coalició electoral però que va perllongar per
dos anys les relacions entre les dues formacions, amb el contingut polític d'una reforma federal de
la Constitució per garantir la cohesió social, així com per "construir ponts d'entesa mutu entre
Catalunya i la resta d'Espanya de forma definitiva i sostenible en el temps".
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