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El PSC veu «normal» que Susana
Díaz defensi el sobrefinançament
andalús
Assegura que "la carta de navegació actual" sobre la tercera via va néixer
apadrinada pel PSC i el PSOE andalús | Avisa que "no hi haurà alternativa a la
dreta que no passi pels socialistes"

Jaume Collboni, felicitant-se per la victòria del PSOE andalús. Foto: Bernat Ferrer/Nació Digital.

Eufòria a la seu del PSC. La victòria de Susana Díaz a les eleccions andaluses d'aquest diumenge
és vista des del carrer Nicaragua com un motiu de profunda satisfacció, tant perquè és l'inici de
"la fi del PP i de l'era Rajoy a Espanya" com perquè "demostra que en aquest país no hi haurà
alternativa a la dreta que no passi pels socialistes", en clara referència a Podem. Aquest és el
missatge que ha llançat Jaume Collboni aquest dilluns, que també ha considerat "normal" que
Díaz guanyés els comicis apel·lant a defensar el sobrefinançament andalús: "És normal. També
nosaltres quan defensem la reforma del finançament a Catalunya, defensem el que és millor a
Catalunya. Això em sembla obvi que és el que s'ha de fer en una campanya electoral. Si no, seria
impossible que la gent et donés suport."
Preguntat sobre si creia que la victòria de Díaz dificultava l'anomenada "tercera via" espanyola, en
tant que el socialisme andalús reclama no tocar el finançament ni corregir el dèficit fiscal català, ha
respost: "Tot el contrari. El manifest en què el PSOE fa la seva aposta històrica pel canvi
constitucional i a favor de la reforma federal es fa a Granada. I es fa a partir de les Fundació
Alfonso Perales i la Campalans, que elaboren una proposta de reforma federal de la Constitució,
apadrinada pel PSOE andalús i pel PSC."
"Per tant, és evident que el canvi té tot el ple suport del conjunt del partit socialista, i que la seva
gènesi és a Granada", ha defensat Collboni en resposta a Nació Digital.
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"Compromís contra la corrupció"
Collboni també s'ha mostrat convençut que l'electorat andalús "ha premiat el compromís de
Susana Díaz i Pedro Sánchez de lluitar contra la corrupció", més que no pas valorar els casos de
corrupció que "en el passat" han esquitxat el PSOE andalús.
"Ells dos formen part d'una generació que no ha governat i han declarat la guerra a la corrupció, i
la gent s'ha cregut el seu compromís", ha sentenciat.
"D'Andalusia en surt un missatge de solidesa d'un projecte polític, el socialista, que és l'únic que
des de l'esquerra pot construir una alternativa", encara ha insistit.
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