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El PSC reelegeix Montilla amb més del 96% 
de vots i aprova l'executiva  
Actualitzat a les 18:28 h   20/07/2008 

Sense novetat. L'última jornada del congrés del PSC ha estat tan plàcida com les 
precedents i el partit ha aprovat l'executiva amb una àmplia majoria. Els delegats han arribat 
amb la feina feta a l'última jornada i han referendat la direcció encapçalada per Isidre Molas 
i que suposa una renovació del 43% de la direcció. Els delegats han reelegit Montilla com a 
primer secretari amb el 96,44% dels vots i la resta de l'executiva n'ha obtingut entre el 85 i 
el 95%. El nucli dur es manté, però el partit ha apostat per tenir més presència territorial 
amb la inclusió de nou alcaldes. 

Última i plàcida jornada del congrés del PSC. Els delegats han avalat amb el suport d'entre 
el 85% i el 96% tots els membres de la seva nova comissió executiva. El president català i 
primer secretari del PSC, José Montilla, ha estat el que més suport ha recollit de la 
militància, amb el 96,44% dels vots, seguit del nou president del partit, Isidre Molas, amb 
un 95,56%.  
 
Els ministres Carme Chacón i Celestino Corbacho han rebut el suport del 95,22% i del 
89,85% dels delegats, respectivament, mentre que alcaldes que entren a l'executiva també 
han rebut un gran suport, com el de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (91,3%), i el de 
Lleida, Àngel Ros (90,87%). El secretari de Política Municipal i alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, ha obtingut un 95,22%, el viceprimer secretari, Miquel Iceta, un 94,11%, i el secretari 
d'Organització, José Zaragoza, un 93,86%.  
 
El que menys suport ha obtingut de tots ha estat la secretària d'Educació, Isabel Darder, 
amb un 85,75% de vots dels més de mil delegats. El congrés també ha renovat Higini 
Clotas com a president del Consell Nacional. Després del recompte, els discursos de 
Zapatero i Montilla han tancat el congrés. 
 
Noves cares i protagonisme del món local 
 
No ha estat fins a les quatre de la nit que José Montilla ha tancat la seva nova executiva, 
que canvia gairebé la meitat dels membres. Malgrat estar pràcticament tot dat i beneït, no 
s'ha donat a conèixer fins a la matinada, ja que José Montilla ha volgut parlar tant amb els 
nous integrants com amb els sortints. 
 
Amb la votació, la nova direcció passa de 38 a 41, sumant-hi els membres nats, i té una 
mitjana d'edat de 47 anys. La votació suposa una renovació d'un 43% dels càrrecs i 
estableix una executiva paritària, amb nou alcaldes i un cert equilibri intern, en donar una 
àmplia representació al sector més catalanista del partit. 
 
L'executiva posa de manifest l'aposta del primer secretari d'incorporar noves cares i com 
més alcaldes i dones millor. Així, mentre que el nou president del partit, Isidre Molas, 
reflecteix la història de la formació coincidint amb els 30 anys del partit, el PSC incorpora 
joves valors que ja han demostrat dots polítics a escala municipal o autonòmica. D'aquesta 

 mida del text imprimir notícia  enviar a un amic Comparteix: (Què és això?) 

envia-ho a un amic  

 El PSC tanca un congrés plàcid només 
amb el dubte del grup propi a Madrid. 

(Foto: EFE)
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manera, Jaume Collboni assumirà la secretaria de Programes i Acció Sectorial, i la 
secretària del govern, Laia Bonet, liderarà una nova sectorial dedicada en exclusiva al 
desenvolupament estatutari.  
 
L'aposta per donar més protagonisme al món local la fan evident el gran nombre 
d'alcaldes i regidors que s'incorporen a la direcció del partit. La regidora barcelonina Imma 
Moraleda assumirà la secretaria de Polítiques de Dones, que fins avui estava en mans de la 
diputada al Congrés Lurdes Muñoz, i l'edil de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlón 
reemplaçarà la històrica Maria Lluïsa Ferré al capdavant de Solidaritat i Cooperació. 

Isidre Molas serà el nou president del PSC i Manuela de Madre seguirà com a vicepresidenta  El PSC aparca el 

grup parlamentari propi i aposta pel federalisme per fer sentir la veu de Catalunya  Montilla diu que el govern espanyol 

no pot reformar el finançament autonòmic sense el suport català  Montilla: "La música del model de finançament no és 

acceptable, n'esperem la lletra"  Montilla aposta per l'autoexigència i la "veu pròpia" del PSC per assolir l'hegemonia  
Blanco assegura que es compliran els acords de finançament que preveu l'Estatut   

Cares noves amb el mateix nucli dur   

Molas, nou president per al PSC   

El PSC, entre la "veu pròpia" a Madrid i l'hegemonia a Catalunya   

COMENTARIS - (17) 

el que està clar és que el PSC no te veu propia, el PSC fa la política que li dicten de Madrid el PSOE, que 
ningú no s'enganyi! En aquest sentit són ven igual al PP. I en el sentit que interposen la politica de partit als 
interesos del poble llavors son ven iguals que tots els altres! 

No és que la gent no demani pel·lícules en català... és que: a) Les poques que fan solen ser a hores 
intempestives i/o estranyes b) Si amb prou feines hi ha varietat, com puc veure en català la perl·lícula que 
vull veure? Quan hi hagi igualtat d'oportunitats podrem comparar, abans no. I el mateix passa amb llibres i 
revistes, mira MiasMa, per posar només un exemple de revista que funciona millor en català que en 
castellà. I pel que fa a autopistes... si, els van allargar la concessió. Era l'única manera d'abaratir el preu. 

Si no hi han més pel·lícules en català es per que el públic no les demanden - el mateix passa amb els libres 
i revistes -. Totes les noves autovies són aixó... AUTOVIES!!! Els peatges no es poden treure per que el 
govern de CIU va fer contractes a 50 anys... A qui vols enganyar?? 

No sóc partidari de cap partit específic, TOTS són igual de dolents. Però vull dir una cosa en defensa de 
CiU. Durant vint anys va manar, sí, però la major part d'aquest temps estava lligat per una MAJORIA 
ABSOLUTA d'un partit ANTICATALANISTA a Madrid. En favor seu diré que poc podia fer. I què fa el PSC 
ara que té un "aliat" a Madrid? No veig que hi hagi menys autopistes de peatge. No veig més pel·lícules en 
català al cinema. No veig com s'aprova l'Estatut que va decidir la Generalitat. Veig espoli fiscal. Veig com 
fan fora gent com en Basses... 

La divisió entre PSOE i PSC, segons la llei d'Ohm, tan sols beneficiaria als partits de dretes (CIU a 
Catalunya i PP a Espanya). Voleu a un Mas com a President de la Generalitat o un Rajoy Com a President 
Espanyol? Jo no!!! 
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OCUPA EL PUESTO QUE QUEDÓ VACANTE TRAS LA SALIDA DE MARAGALL 

Montilla propone que Isidre Molas se  
convierta en el nuevo presidente del PSC 
� Actualmente este histórico militante es vicepresidente primero del Senado  

� De Madre, que sonaba para el cargo, seguirá siendo vicepresidenta  

 

AGENCIAS 

BARCELONA .- Isidre Molas, un veterano 

militante de primera hora del PSC, se 

convertirá en el nuevo presidente del 

partido relevando así a Pasqual Maragall, 

que dejó el cargo y el partido hace dos 

años cuando quedó descabalgado 

como cartel electoral del PSC en las 

autonómicas. 

La propuesta ha sido solemnizada por 

el primer secretario, José Montilla , en 

el plenario del XI congreso que el PSC 

celebra en el Palacio de Congresos de 

Cataluña y ante la presencia de más de 

1.200 delegados que han ovacionado la 

propuesta. 

Isidre Molas i Batllori (Barcelona, 1940), 

actualmente vicepresidente primero del 

Senado y catedrático de Derecho 

Constitucional, ofrece un perfil que se 

puede interpretar como un guiño de 

Montilla al sector más catalanista del PSC. 

Desde hace ocho años es vicepresidente 

primero de la Cámara Alta. De 2000 a 

2004 fue portavoz del grupo Entesa Catalana de Progrés , formada por socialistas, 

republicanos y ecosocialistas. 

Isidre Molas. (Foto: Domènec Umbert) 

Actualizado sábado 19/07/2008 21:52 (CET )
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Una dilatada carrera en el catalanismo 

Antes había sido diputado del Parlament, desde 1980, y hasta 1988 fue vicepresidente de 

la cámara catalana. Es también catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB), de cuya facultad de Derecho fue decano. Además, dirigió 

hasta el año 2000 el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), y es miembro del 

Institut d'Estudis Catalans (IEC). 

Molas militó hasta 1970 en el Front Obrer de Catalunya (FOC), donde coincidió 

con Pasqual Maragall , su antecesor en la presidencia del PSC. Su pertenencia a esta 

formación le costó ser encarcelado en 1962 y condenado por un tribunal militar. 

Como otros miembros del FOC -incluido Maragall-, se implicó en el proceso de unidad de 

los socialistas catalanes para desembocar en la fundación del PSC, hace ahora 30 años. En 

el partido ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva, presidente de la Federación de 

Barcelona y presidente del Consejo Nacional. Actualmente preside la Fundació Rafael 

Campalans, vinculada a la formación. 

Manuela de Madre Ortega (Huelva 1954), que seguirá siendo vicepresidenta , 

entró en la política como concejala de Servicios Sociales de Santa Coloma de Gramenet 

(1979-91), población barcelonesa de la que acabó siendo alcaldesa de 1991 a 2002. 

En 1984 se convirtió en diputada del Congreso, hasta 1987 , y ocupó un escaño en el 

Parlament de 1988 a 2006. Ya es vicepresidenta del PSC desde el congreso anterior, 

realizado hace cuatro años. 

"Nos interesa el país, su gente y sus preocupaciones", dijo, y pidió "sensibilidad" y "rigor 

intelectual" para convocar esta Conferencia, cuya organización liderará Raimon Obiols, cuya 

"experiencia y capacidad" la hará realmente abierta, dijo. Toda la dirección del partido será 

votada y proclamada mañana domingo, último día del congreso, que clausurará a mediodía 

el presidente del Gobierno y líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. 
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