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El PSC passa a «l'ofensiva»
Eva Granados, Jaume Collboni, Joaquim Nadal, Pere Navarro i Xavier Sabate, aquest dimarts al Parlament
Foto: Patri Mateos

Aquest matí més de dures hores de reunió del grup parlamentari socialista amb el nucli dur del
PSC han servit per ratificar la purga (http://www.naciodigital.cat/noticia/46303&passaact=1)
ordenada ahir pel líder del partit, Pere Navarro, en el braç més institucional del partit. Una reunió ha
estat descrita per diversos membres dels 28 diputats del PSC "d'intensa", de "dura" i "marcada
per situacions personals complexes" que ha servit per planificar els canvis en la segona fila del
grup parlamentari com els portaveus a les comissions i les responsabilititats dels diputats.

De fet, just acabada la reunió, fonts de la direcció del partit definien la situació com revisar les funcions
de la força de xoc del PSC per "passar a l'ofensiva i fer una oposició clara i nítida. "Hi ha consellers
que viuen massa bé", apunten membres de la cúpula socialista en referència a alguns diputats
que cauen en el dolce far niente de la feina institucional. Així, de cara el cap de setmana el politburó
de Navarro espera tenir el nou esquema i els canvis definits en el grup parlamentari per tal que
aquest passi a endurir la seva funció d'oposició.
Higini Clotas es resisteix i Maragall aixeca la bandera blanca
Per altra banda, fonts del grup parlamentari han deixat entreveure les seves reserves a ser
sacrificat de la vicepresidència segona de la Mesa. De fet, Clotas és un recanvi clau en
l'estratègia de Navarro per tal d'oferir una canongia al veterà Joaquim Nadal i reestructurar el grup
parlamentari amb gent de la seva plena confiança. Clotas conscient d'aquesta circumstància,
vendrà el seu lloc a un preu més car del que la direcció oferia de bon principi.
Per altra banda, Ernest Maragall, que ahir mateix el primer secretari del PSC li ensenya la porta
per marxar del partit amb el lliurament de l'acta de diputat ha mostrat la seva intenció de
"continuar al PSC".
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