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mercat. Cospedal va tornar a 
dirigir el seu discurs cap a les 
properes generals. “El canvi de 
govern que ha de treure Zapa-
tero de la Moncloa comença 
a Catalunya”, va assegurar la 
número dos de Rajoy. 

Abaixada del teló

Després de la visita a Blanes, 
la líder popular va fer la dar-
rera parada de campanya a 
Barcelona. Sánchez-Camac-
ho, acompanyada d’Alberto 
Fernández Díaz, va assegu-
rar que amb el PP es “tanca la 
porta al passat, el govern de la  
crisi”. 

La presidenciable popular 
va qualificar la campanya del 
PP “com la millor de la histò-
ria” i va dir que “no cal el dia de 
reflexió” perquè els catalans 
“ja tenen molt clar que no vo-
len més Tripartit i només el PP 
representa el vot útil”. 

Amb la vista posada en les 
eleccions generals, Sánchez-
Camacho va tornar a carregar 
contra el líder de CiU assegu-
rant que “Zapatero segueix a 
la Moncloa gràcies als pactes 
amb Artur Mas, però de vosal-
tres depèn que això acabi”. 

“No vull un altre govern que 
ens separi”, va afegir la líder 
popular, al·legant que cal en-
fortir els “llaços trencats” en-
tre Catalunya i Espanya. “No 
vull més nacionalisme ni més 
crisi, i això és el que ens por-
tarà Artur Mas”, va conclou-
re Sánchez-Camacho, que po-
dria investir-lo president. D

Joan Herrera saluda un simpatitzant a Sant Feliu de Llobregat, amb Miralles i Saura. efe

ICV demana el vot útil 
per frenar la dreta
Herrera promet ser fidel als seus principis «passi el que passi»

Fins al final Joan Herre-
ra, candidat d’ICV-EUiA, va de-
manar a la gent d’esquerres, la 
que “està pensant a quedar-se 
a casa o votar en blanc”, que 
faci un esforç i vagi a les urnes 
perquè és l’“única” manera de 
parar la dreta i “de canviar la 
política” de retallades que Ar-
tur Mas ja ha anunciat.

Herrera, que ahir es va pas-
sejar per mig Catalunya, es 
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l. del pozo
sant feliu de llobregat

va comprometre “passi el que 
passi” a ser “coherent”, “ho-
nest” i a “deixar-se la pell” per-
què els treballadors tinguin 
dret a tenir una feina i un país 
“ecològicament sostenible”.

A Lleida el líder de la coali-
ció ecosocialista va confessar 
que al principi de la campa-
nya tenia “por de l’abstenció”, 
però “la campanya ha anat de 
menys a més” i, per això, va 
dir, la formació confia que de-
mà la gent anirà votar.

d’Europa” o la “suposada” es-
querra que representa el pre-
sident del Govern, José Luis 
Rodríguez Zapatero, que s’ha 
deixat portar “per aquest tsu-
nami i pels mercats”.

A més, Herrera va adme-
tre que la baixa participació 
perjudica sempre les esquer-
res, i per això no va es voler 
pronunciar sobre quin mem-
bre del Tripartit es veurà més 
afectat per l’alta abstenció.

Al candidat d’ICV-EUiA 
no li va fer cap gràcia que la 
premsa li preguntés per l’acu-
sació per homicidi impru-
dent del cap de bombers que 
va comandar l’operatiu con-
tra l’incendi d’Horta de Sant 
Joan, fa un any i mig, en què 
van morir cinc efectius. Her-
rera va dir que “respectava 
les famílies, el cos de Bom-
bers i la justícia”, però no va 
passar d’aquí. D

Herrera ha repetit una vega-
da i una altra que “entén” que 
amb la crisi i els casos de cor-
rupció que s’han succeït en els 
últims temps a Catalunya els 
electors d’esquerres estiguin 
“resignats” i prefereixin no 
anar a les urnes. Però també, 
una vegada i una altra, el can-
didat roigverd ha reiterat que 
no votar és “una vaga de bra-
ços caiguts” que no servirà per 
canviar realitats ni per aturar 
“el tsunami de la dreta que ve 

Des de Baix pretén unir 
l’esquerra anticapitalista

Entusiasmada pels re-
cents moviments socials arreu 
d’Europa, l’esquerra anticapi-
talista, reunida sota la candi-
datura Des de Baix, va tancar 
la campanya de la manera més 
internacionalista possible. El 
líder del Nou Partit Anticapita-
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lista francès, Olivier Besance-
not, va ser el teloner de l’acte, 
que va reunir unes 300 perso-
nes a Barcelona. Una activista 
saharauí va ser la més aplaudi-
da d’un míting en què els can-
didats van carregar durament 
contra ICV i ERC i van advocar 
per la confluència de les diver-
ses lluites socials. D Olivier Besancenot (al centre). Carmen SeCanella

reflexions, 
decisions, 
efectes

Vivim una seqüència 
de fets que, analitzats com 
un procés, tenen una lògica 
aclaparadora: avui pensem, 
demà parlarem i dilluns fa-
rem una nova majoria parla-
mentària que decidirà el fu-
tur president i el seu Govern. 
Poques vegades la seqüència 
pensar-parlar-fer és tan cla-
ra, i decisiva, per a la història 
de l’interès públic d’una soci-
etat, d’una nació.

El dia de reflexió és una ve-
lla i tradicional pràctica que 
s’accepta com a norma soci-
al, tot i que, de fet, no té ba-
se jurídica. Curiosament, a 
la Llei Electoral, en vigor des 
del 1985, no hi ha cap article 
que reguli o defineixi el con-
cepte de jornada de reflexió.

Malgrat això, és una pràc-
tica saludable i molt recoma-
nable després de setmanes 
interminables de precam-
panya i de campanya ofici-
al. I, en molts processos elec-
torals, és també font de con-
flictes, de denúncies mediàti-
ques i polítiques. Els recursos 
jurídics a les juntes electorals 
s’acumulen per haver vulne-
rat una llei no escrita.

La jornada també ofereix 
possibilitats per seguir comu-
nicant –políticament–, enca-
ra que no es demani el vot. 
Què fa el candidat aquest dia 
es converteix en un test sobre 
el seu estat d’ànim, les seves 
fortaleses i les seves preocu-
pacions. O les seves idees.

Anar al cinema seria una 
opció. I, entre els títols de la 
cartellera, alguns són molt 
suggeridors. Per exemple, 
Mas, Imparable; Montilla, 
Conocerás al hombre de tus 
sueños; Puigcercós, Todo lo 
que tú quieras; Sánchez-Ca-
macho, Entre lobos; Herrera, 
Visión; Rivera, Los seductores, 
i Laporta, Déjame entrar.
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Detalls

La frase

escenari
Sala Ibèria, a Sant Feliu  
de Llobregat.

assistents
650 persones.

teLoners
Joan Saura, conseller 
d’Interior, i Jordi Miralles, 
coordinador general d’EUiA.

eL més apLaudit
 Quan Joan Herrera va dir 
que ICV ha recuperat  
la memòria d’aquest país 
i de Joan Saura.  

«Hem parlat 
de les persones 
a qui sempre se’ls 
demanen coses»

joan heRReRa
candidat d’icv-euia

>
>

Detalls

La frase

escenari
Pavelló de Can Dragó, 
Barcelona.

assistents
450 persones.

teLoners
Toni Bosch, president del PP a 
Barcelona.

eL més apLaudit
Alícia Sánchez-Camacho, quan 
va assegurar que “Catalunya 
ha de ser constitucional, bilin-
güe i una regió de llibertat”. 

«no cal dia de 
reflexió. els catalans 
tenen clar que no 
volen més tripartit»

a. SánChez-CamaCho
líder del pp a catalunya

>
>

En ruta

tian
riba

Mas i Zapatero…  
quatre anys després

É
s com a mínim cu-
riós veure com els 
socialistes d’aquí i 
d’allà reneguen ara 

dels pactes amb ERC que els 
han permès governar a la Ge-

advertint públicament Monti-
lla que no se li acudeixi pactar 
per tercera vegada amb ERC. 
I és curiós, perquè alhora llo-
en una gestió de Montilla que 
hauria estat impossible si Joan 
Puigcercós no l’hagués fet pre-
sident. Si fins i tot Zapatero hi 
va tenir una lluna de mel du-
rant dos anys! No deixa de ser 
un trist final per al Tripartit.

Fa quatre anys el PSOE ja 
va demanar en privat a Mon-
tilla que no fes el pacte. Za-
patero i Mas havien acordat 
a la Moncloa com a mone-
da de canvi de l’Estatut que a 
Catalunya governaria la llista 
més votada. I això obria una 
entesa de CiU i el PSOE a esca-
la espanyola que hauria pogut 
portar dirigents convergents al 

Consell de Ministres i hau-
ria canviat la història dels 
últims quatre anys. Però 
l’encara president va prota-
gonitzar l’únic acte d’insu-
bordinació del PSC al PSOE 
en 30 anys. Una legislatu-
ra després, l’escenari serà el 
que somiaven Mas i Zapa-
tero... però potser les coses 
han canviat massa.

neralitat durant set anys i que 
han comportat l’alternança 
a Catalunya. El míting final 
del Sant Jordi va escenificar 
la ruptura amb el passat més 
recent, amb Zapatero i Felipe 

dissabte, 27 de noveMbre del 2010


