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Joaquim Nadal: 'La gent no perdona l'ambigüitat del PSC en el dret a decidir'
L'historiador i exconseller del PSC Joaquim Nadal afirma que
l'electorat no perdona l'ambigüitat dels socialistes en el dret a
decidir i per aquest motiu considera que el partit hi hauria
d'estar invariablement a favor, com deia el seu programa
electoral. L'exalcalde de Girona s'ha mostrat convençut que
Miquel Iceta sabrà portar el partit cap al dret a decidir i ha
destacat que aquest posicionament no ha d'amagar les
prioritats socials dels socialistes. Nadal ha presentat aquest
dijous el seu darrer llibre, 'Testimoni de càrrec', en un acte al
Celler Cooperatiu organitzat pel PSC.

Les frases més destacades de l'entrevista:
'Els set plans territorials, la llei de barris i la política d'infraestructures em produeixen molta satisfacció perquè
ho comprovo quan vaig pel territori.'
'Si el govern de Madrid apliqués racionalitat i justícia a les infraestructures no caldria que hi apliqués sentit
autonòmic. Un exemple clar és la construcció de línies d'AVE innecessàries i la insuficiència de les rodalies
catalanes. L'altre és el tema del corredor del Mediterrani.'
'En algunes coses el PSOE i el PP semblen cosins germans per por l'un de l'altre però en el tema del corredor
del Mediterrani el PSOE va acabar votant el que tocava.'
'Estic convençut que Miquel Iceta sabrà portar el partit cap al dret a decidir. Ara és un partit molt més petit que
no ho era abans i això és un drama. Avui hi ha més socialistes a fora del PSC que a dins però és indiscutible
que en una futura Catalunya, independent o no, hi ha d'haver un Partit Socialista.'
'El PSC acabarà votant la llei de consultes però respecte la consulta del 9N no ha estat clar. L'electorat no
perdona l'ambigüitat del PSC en el dret a decidir i per aquest motiu considero que el partit hi hauria d'estar
invariablement a favor, com deia el seu programa electoral, sense oblidar les prioritats socials.'
'La consulta del 9N és l'opció que dóna la veu al poble de Catalunya: llibertat al poble per poder comptar
quants som els que donem suport a les diferents opcions.'
'Si no pot fer-se la consulta, els que ens han portat fins aquí ens hauran de plantejar una alternativa que crec
que no pot ser una DUI.'
Anar pel carril de la solució democràtica i pacífica és la fórmula per tenir la credibilitat davant del món si hi ha
una màxima incomprensió del govern espanyol.'
Voldria que l'espai socialista a Sant Cugat recuperés pes. A cada ciutat, però, hi ha d'haver una formula local
socialista i catalanista específica.'
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/diari/sons/101337.html
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