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el fill pròdig torna  
a la casa pairal

A
mb les últimes enques-
tes a la mà i amb el ter-
ra que s’obre als seus 
peus, Joan Puigcercós 

va anar al debat de diumenge 
amb el desig d’aferrar-se a una 

patriotisme, per descomptat, 
perquè CiU no hagi de depen-
dre dels espanyolistes del PP 
i del PSC. Ho farà per aconse-
guir el concert econòmic. Ho 
farà perquè CiU es comprome-
trà a respectar el dret a decidir 
de la nació catalana. 

ERC havia fet els comptes de 
la lletera, duplicant els vots ca-
da quatre anys, fins a aconse-

guir desplaçar CiU de l’espai 
central del nacionalisme i el 
PSC de l’espai del catalanisme 
d’esquerra. Eren els temps de 
l’equidistància i de la clau. Si no 
ens mengem CiU, deien, serem 
un partit de govern amb CiU o 
el PSC. Ara, el somni de ser un 
partit gran o de govern pot es-
tavellar-se diumenge vinent i 
tornar trenta anys enrere per 

fer de crossa de CiU. Mas, 
com Pujol l’any 1980 amb 
la reforma de l’Estatut, do-
narà peixet a ERC amb el re-
ferèndum independentista 
posposant-lo fins que hi ha-
gi una majoria social i elec-
toral. Puigcercós salvarà els 
mobles i Benach la cadira. I 
Carod-Rovira anunciarà una 
nova esquerra nacional. 

taula de salvació a la primera 
ocasió. En un tres i no res, sen-
se venir a tomb, el líder d’ERC 
va avançar-nos sense embuts 
la seva posició favorable a la in-
vestidura de Mas. Ho farà per 

Catalunya decideix el seu futur

Detalls

La frase

escenari
Poliesportiu Parquet de 
Granollers.

assistents
Unes 2.000 persones

teLoners
Felipe González, Montserrat 
Tura i  l’alcalde del Granollers, 
Josep Mayoral.

eL més apLaudit
Quan Montilla va reiterar la se-
va decisió de no pactar en cap 
cas amb el PP.

«Se’ns està obrint un 
altre món i cal saber 
en mans de qui està» 
 

felipe gonzález
expreSident del govern

>
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test 
ideològic

Les aplicacions digi-
tals que ens ajuden a triar el 
candidat i el programa que 
s’identifica amb la nostra 
manera de pensar són una 
poderosa eina. Un autèntic 
test ideològic que, davant els 
dubtes, ofereix respostes.

En les passades eleccions 
europees, l’eina EU Profi-
ler mostrava (a través d’un 
qüestionari de 30 pregun-
tes) quin partit nacional o 
europeu s’acostava més a les 
nostres idees polítiques i la 
probabilitat de votar altres 
partits. En la precampanya 
electoral nord-americana, el 
2007, el diari USA Today va 
impulsar el Candidate Match 
Game, on es presentaven els 
candidats més propers ideo-
lògicament a un mateix, en 
funció de les respostes.

Les preguntes, estructu-
rades a partir de les propos-
tes de les opcions polítiques, 
eviten la identificació a priori 
amb el partit que les formula. 
L’elector respon sense el pre-
judici previ de la marca i ar-
riba a conclusions ideològi-
ques com a pas previ i orien-
tador de la seva decisió elec-
toral. En definitiva, propo-
sa una elecció coherent amb 
la ideologia o els valors pro-
pis. Sense condicionaments 
previs.

Aquestes aplicacions crei-
xen en qualitat i quantitat, 
i són una gran ajuda per a 
l’elector i els mitjans. Fins i 
tot van posar més d’un can-
didat en evidència respec-
te dels seus propis postulats 
programàtics. Però també 
anticipen un horitzó polític 
en què prevaldrà l’autoafir-
mació davant del debat, el 
consens, l’acord o les alian-
ces. De cara al 28-N, podeu 
autoexaminar-vos a Eleccio-
nes.es o Electoralia.cat.
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Aguirre i Sánchez-Camacho en l’acte de Roses. t. vilches

Menys 
«collonades» 
i més Barça
Esperanza Aguirre cita Pla en català 
per donar suport a Camacho

El món a l ’ inrevés. 
Sánchez-Camacho s’esforça 
per parlar constantment en 
castellà i la presidenta de la 
Comunitat de Madrid, Espe-
ranza Aguirre, per fer-ho en 
català cada vegada que visi-
ta Catalunya. Ahir a Roses va 
quedar palès el bilingüisme 
que tant predica el PP català.

Aguirre va començar trepit-
jant fort. Fent al·lusió a l’escrip-
tor empordanès Josep Pla, la 
presidenta autonòmica va afir-
mar que “Catalunya necessita 
un Govern que es deixi de co-
llonades”. En la seva defensa 
del liberalisme, Aguirre va as-
segurar que “ara necessitem 
un Govern català que no inter-
vingui tant en la vida dels ciu-
tadans, que abaixi els impostos 
i deixi als pares escollir l’edu-
cació que vulguin per als seus 
fills”, una demanda que Ca-

3

rosa fernández
roses

macho va reiterar, tot i que ho 
va fer en castellà. 

“La regió de Catalunya 
s’asseca si se separa del seu 
tronc natural, que és Espa-
nya”, va afegir Aguirre. Per 
això, va recomanar al pròxim 
Govern de la Generalitat que 
“hauria d’adaptar-se al mo-
del que segueix el Barça, un 
dels millors equips del món, 
ja que acull i integra segui-
dors de tot el planeta”. 

Esperanza Aguirre va clou-
re contundent: “Catalunya 
ha sigut una bona regió d’Es-
panya fins que l’hem superat 
nosaltres”. Aguirre va dir que 
l’unien moltes coses a “l’ami-
ga Alícia”, però no es va que-
dar a escoltar-la per “com-
promisos familiars urgents”. 
és la segona visita d’Aguirre 
durant la campanya electo-
ral. La setmana passada va 
ser a Tortosa, on va fer exac-
tament el mateix discurs. D

Felipe González i José Montilla en un míting ahir a Granollers. arnau bach

González diu que «el 
soroll del Tripartit» 
n’ha malmès l’obra
Montilla cita CiU en les seves referències al ‘cas Palau’ 

El PSC va aconseguir om-
plir ahir l’històric poliespor-
tiu del Parquet de Granollers 
amb un cartell molt atractiu 
per als militants: Felipe Gon-
zález. L’expresident va arren-
car aplaudiments i rialles dels 
2.000 assistents al míting. Fe-
lipe González va destacar el 
treball de Montilla en aquest 
“tros de Govern” i va assegurar 
que, si no hagués estat pel “so-
roll del Tripartit”, el PSC enca-
raria aquestes eleccions amb 
un pronòstic millor.

El líder socialista va alertar 
que aquestes eleccions “són les 
més importants” perquè deter-
minaran si es troba “una res-
posta progressista a la crisi”, 
ja que, segons va dir, hi ha el 
perill que aparegui “el Tripar-
tit de Convergència, Unió i el 
PP”. Per animar a la participa-
ció, González va assegurar que 
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jordi mumbrú
barcelona

“es vota més en unes eleccions 
autonòmiques que en unes ge-
nerals” a causa de les compe-
tències traspassades.

Al matí, en un col·loqui de 
Tribuna Barcelona, Montilla 
va treure el cas Palau com a 
munició per disparar contra 
CiU. El candidat va denunciar 
“l’extrema gravetat” de la tra-
ma de corrupció, que, segons 
la fiscalia, utilitzava la institu-
ció per cobrar comissions que 
acabaven finançant CiU. 

Sobre la qüestió, Montilla va 
concloure: “Si hi ha corrupció, 
no hi ha eleccions ni victòria 
electoral que la puguin tapar i 
no hi ha somriure cínic i vani-
tós que serveixi d’atenuant”. 
Abans, però, Montilla va recor-
dar a CiU que, quan va esclatar 
el cas Pretòria, que va afectar 
càrrecs socialistes i antics ho-
mes de confiança de Jordi Pu-
jol, el PSC va depurar els im-
putats “en dues hores”. D


