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Societat Civil es
conjura per
esquivar la lluita
partidista del 28A
L’entitat demana una nova etapa a
Catalunya de menys tensió emocional

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

Societat Civil Catalana (SCC), per
la seva composició transversal, ha
patitmolt els últimsmesos amb el
clima d’enfrontament electoral
entreelPSOE,PP iCiutadans, fins
al punt que aquesta entitat funda
da el 2014 va estar a punt de des
aparèixer a finals de desembre,
quanunenfrontamentalasevacú
pula va forçar el retorn de Josep
RamonBoscha lapresidència.Su
perats aquells dies de guerra civil,
que han deixat ferides profundes,
ladirecciód’SCCs’haconjuratper
blindarse davant les guerres
partidistes en aquest llarg cicle
electoral.
D’aquesta voluntat parteix el

Pla estratègic 2019, un document
de disset punts a què ha tingut
accés La Vanguardia. El llibre de
navegació de l’associació consti
tucionalista més important per
impulsar una “Catalunya forta i
plural dins d’una Espanya unida”
que superi per elevació el procés

independentista. Aquest pla és
unamirada al futur però també al
passat, ja que reclamen aparcar,
com en els orígens d’SCC, les di
ferències ideològiques, pròpies en
una entitat formada per persones
afins al PSC, PP i Cs, per “cen
trarse en pocs d’objectius però
molt clars”.

Entre aquests objectius asse
nyalen la necessitat de “recuperar
l’esperit” del 8 d’octubre, l’efe
mèride de la manifestació multi
tudinàriadel constitucionalismea
Barcelona, i “recosir la societat
catalana”.
SCC es compromet a “rebaixar

l’exasperació i la tensió emocio
nal”quehadominat la societat ca
talana els últims mesos mostrant
en els seus comunicats i accions
una clara “empatia amb els cente
narsdemilersdecatalansquehan
cregut en el relat de la inde
pendència i han patit també la
frustració”.
Entrelesaccionsperlluitarcon

tra la dialèctica que enfronta “el
català i l’espanyol”, presentant
los comaantagònics, destaquenel
fòrumDiàlegsper laConvivència i
el fòrum Espanya 2030, un espai
perquè personalitats de diversa
procedència ideològica “debatin
sobre l’organització territorial, les
pensions, les infraestructures...”, i
també l’Observatori Econòmic de
Catalunya.
SCC no defugirà el debat lin

güístic –que enfronta avui el PP,
CS i PSC– amb una veu pròpia i
clara. Així, reivindicarà la “con
cepció pluralista d’Espanya” i, so
ta aquesta premissa, defensaran
“les dues llengües de Catalunya
com una riquesa pròpia d’aquesta
terra”. Alhora, són partidaris
d’una“escolalliureiplural”enquè
el castellà i el català “han de ser
llengüesvehiculars”.
Eldocumentaplegaunasèriede

peticionsadreçades alMadridpo
lític, com recuperar la presència
de l’Estat aCatalunya i queBarce
lona, des d’una perspectiva de co
capitalitat, allotgi importants or
ganismes i institucionsestatals.c
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Josep Ramon Bosch (SCC)

Torrent activa la
renovació d’un
centenar de càrrecs
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El president del Parlament, Ro
ger Torrent, comença avui una
ronda de contactes amb tots els
grups per activar la renovació
de càrrecs d’organismes pú
blics amb elmandat caducat. La
Cambra catalana té un gran vo
lum de feina acumulada: un
centenar de càrrecs de 28 ens ja
han complert el mandat, alguns
fa anys, i esperen que el Parla
ment designi els relleus. Un

dels més recents de sumarse a
l’extensa llista de nomena
ments pendents és el Síndic de
Greuges, Rafael Ribó, a qui el
període al capdavant de l’orga
nisme li va caducar al febrer.
Durant tot el matí Torrent es

reunirà amb els grups per abor
dar aquesta situació i mirar
d’acordar algunes de les desig
nacions més urgents. És el cas,
per exemple, dels membres del

Consell de Garanties Estatutà
ries o la presidència del Consell
de Govern de la Corporació Ca
talana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA), lliure des del 2016. La
Sindicatura de Comptes o el
Consell de l’Audiovisual de Ca
talunya (CAC) també tenen càr
recs per nomenar.
Elegir la majoria d’aquests

llocs requereix un gran con
sens. En el cas del Síndic, calen
els vots afirmatius de tres cin
quenes parts de la Cambra
(81 diputats). Els grups reco
neixien ahir després de la junta
de portaveus que “costarà
molt” d’arribar a un pacte a
causa de la profunda divisió po
lítica que hi ha, i a això cal afe
girhi l’imminent inici de la
campanya electoral a les gene
rals i, tot seguit, el de la cam
panya de les municipals i euro
pees.
El context no hi ajuda, però el

temps passa i el nombre de càr
recs públics amb el mandat ca
ducat no famés que augmentar.
Pel que fa al Síndic, els grups
parlamentaris ja tenen algunes
propostes al cap, que podrien
traslladar a Torrent en les reu
nions d’avui. Per llei, tenen fins
a principis d’abril per presentar
candidats. LaMesa n’haurà d’e
legir un i convocar un ple per
què sigui ratificat.c

El president del
Parlament i els grups
es reuneixen
avui per abordar els
mandats caducats
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