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llament a Catalunya. “L’exclu-
sió del PP de la vida política, 
en aquesta mateixa sala del 
Tinell, es va començar a tren-
car l’1 de març del 2009, amb 
la victòria del PP a Galícia i el 
suport del PP al Partit Socia-
lista per governar a Euskadi, 
i es trencarà definitivament el 
28 de novembre”, va assenya-
lar Basagoiti.

El compromís de barcelona

Allà mateix els tres dirigents 
van subscriure el Compromís 
de Barcelona, un text que pro-
posa la llibertat lingüística i la 
defensa de l’Estat de les auto-
nomies dins del marc consti-
tucional, a més de posar fi “al 
pacte d’exclusió”, com el va 
denominar Camacho. “El Sa-
ló del Tinell no podia quedar 
en la retina dels catalans com 
el del pacte de l’exclusió”, va 
assegurar.

El document –escrit en cas-
tellà, català, basc i gallec– pre-
tén esborrar la idea que el PP 
no forma part de la política ca-
talana i “posar fi a la història 
més negra de Catalunya, una 
història que va iniciar el Tri-
partit, la de la falta de lliber-
tat”, segons Camacho. El tri-
dent conservador va explicar 
que, igual que el lloc, el nom 
de la declaració és molt sim-
bòlic, ja que es contraposa a la 
Declaració de Barcelona, sig-
nada per CiU, PNB i BNG, un 
text que, segons Camacho, va 
consagrar els nacionalismes 
d’esquena a Espanya. D

dilluns, 15 de novembre del 2010

Detalls

La frase

escenari 
La seu d’ICV-EUiA al passatge 
del Rellotge a Barcelona. 

assistents 
100 persones.

eLs teLoners
Patricia Henao, candidata   
i Mohamed Hilai, candidat i 
sindicalista.

eL més apLaudit
Quan Malika Zedjaoui va 
demanar als militants tenir 
esperança perquè “el futur és 
a les nostres mans el 28-N”. 

«Els immigrants 
no són màquines 
d’usar i llançar i 
expulsar-los» 

MohaMed hilai 
Candidat d’iCV-EUia

>
>

Joan Herrera ahir a la seu del seu partit. ACN

ICV adverteix sobre 
«el silenci» de CiU en 
matèria migratòria
Herrera: «Els immigrants no són treballadors Kleenex»

Camarades, classe obre-
ra i Che Guevara. Paraules 
com aquestes van tenyir ahir 
les arengues que diversos im-
migrants van pronunciar a 
l’acte que ICV-EUiA va organit-
zar a la nova seu del partit, al 
passatge del Rellotge, a Ciutat 
Vella. La trobada va ser un mí-
ting de reafirmació de les pos-
tures migratòries d’ICV-EUiA, 
però al mateix temps va servir 
perquè els immigrants reivin-
diquessin els seus drets, també 
com a catalans.

“Estem en un moment molt 
hostil en què alguns ens fan 
servir com a cortina de fum 
per amagar els problemes de 
debò”, va dir el colombià Juan 
Carlos Villamizar, candidat 
per Barcelona, que va criticar 
que la dreta “vulgui fer-nos en-
trar en el silenci, com si fóssim 
ombres, no una realitat”. 
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finit per la puresa de la cata-
lanitat”.

Herrera, que va advertir 
que “alguns volen que els  im-
migrants siguin treballadors 
Kleenex”, va afirmar estar 
molt orgullós que els immi-
grants formin part de la for-
mació i va demanar-los que 
el 28-N estiguin al seu costat. 
També va criticar les políti-
ques en matèria d’immigra-
ció que arriben de la Unió Eu-
ropea i que compten amb la 
complicitat del president del 
Govern, José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

A l’acte hi havia pells de 
tots colors i accents molt va-
riats però, en canvi, cap dona 
pakistanesa i sí molts homes 
d’aquesta nacionalitat, com 
acostuma a ser habitual. 

Un model federal

El candidat ecosocialista va 
aprofitar l’acte del matí al 
Parc de la Ciutadella per de-
manar a la societat catalana, 
“autonomistes, federalistes i 
independentistes, que treba-
llin junts per trencar el sostre 
de la sentència del Tribunal 
Constitucional”.

Herrera també va afir-
mar que la sentència ha po-
sat en evidència que “les as-
piracions de Catalunya” no 
tenen cabuda en el “marc de 
la Constitució”. I per tant, va 
dir, “la proposta federal és la 
que s’adapta més a la realitat 
catalana per la seva comple-
xitat identitària”. D

Juan Carlos 
Villamizar: «Volen 
que siguem ombres, 
no una realitat» 

Miralles: «No és 
un acte per posar 
color a la nostra 
campanya»

En aquest sentit, el núme-
ro u dels ecosocialistes, Joan 
Herrera, va dir que està molt 
preocupat pel “silenci clamo-
rós de CiU” pel que fa al padró 
(referint-se a la problemàtica 
que hi va haver mesos enrere 
a Vic) i a les polítiques migra-
tòries en general. Pel contra, 
el candidat ecosocialista va 
afirmar que el PP català no té 
secrets i que la presidenta del 
PPC, Alícia Sánchez-Camac-
ho, “s’atreveix a tot” perquè els 
immigrants no voten, “té bar-
ra lliure”, va dir. 

Jordi Miralles, secretari ge-
neral d’EUiA, va explicar que 
la trobada no era “per posar 
una mica de color a la nostra 
campanya, ni tampoc és una 
trobada exòtica”, al contrari, 
els immigrants són part de la 
formació ecosocialista “per-
què som una coalició solidà-
ria i internacionalista” i per-
què el “nostre ADN no està de-

En ruta
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RIBA

laboratori d’assaig del
‘frame’ del 2012

V
olen que el Papa fa-
ci les lleis? La gran 
majoria de ciutadans 
volen ser lliures i que 

ningú els imposi una moral”. 
Torna George Lakoff, Zapatero 

d’encantador de serps que tan 
bé li ha anat (abans que a Ba-
rack Obama). I l’astut lleonès 
sembla que està en forma. 

Després de la retallada so-
cial obligada per la Unió Eu-
ropea i els mercats internacio-
nals, superada la vaga general 
i a l’espera de la reforma de les 
pensions, torna el frame pro-
gressista, la “nova agenda so-

cial” com a idea força davant 
de la crisi “provocada pel mo-
del del totxo del PP”. El marc 
del debat el vol situar Zapate-
ro d’aquí al 2012 sense pensar 
en una gavina, tal com mana 
el guru Lakoff, líder espiritual 
del PSOE més guai.

I Catalunya és un laboratori 
d’assaig, encara que fa la sen-
sació que hi ha més partit de 

cara a la Moncloa que per 
arribar al Palau de la Gene-
ralitat. Perquè Montilla tam-
bé intenta imposar el frame, 
però la política catalana té 
altres variables (entengui’s 
eix nacional) que el distor-
sionen. I aquí el frame que 
s’imposa és el Tripartit... i 
s’identifica com un “artefac-
te inestable”.

és viu. Ha tornat el campió de 
la socialdemocràcia. Qui va dir 
que havia acabat el postmo-
dernisme amb el nou execu-
tiu de velles glòries felipistes? 
ZP torna al discurs emocional 

Detalls

La frase

escenari
Saló del Tinell.

assistents
350 persones

eL més apLaudit
Quan Alberto Núñez-Feijóo, 
president de la Xunta de 
Galícia,  va dir fent broma que 
un gallec mai estarà en contra 
de Catalunya, excepte en un 
cas: quan el Deportivo de la 
Corunya s’enfronti al Barça. 

«Els socialistes diuen 
que no ens estimen, 
però no els farem 
cas. Mireu Euskadi»

alícia sánchez-caMacho
Candidata dEl pp

>
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a la recerca 
del talent

S’està produint un can-
vi cultural en la nostra socie-
tat propiciat per la tecnologia 
digital, que afavoreix el ta-
lent compartit. Un canvi que 
estimula nous models de co-
municació i organització ba-
sats en la intel·ligència col-
lectiva: el crowdsourcing. Els 
partits catalans estan imple-
mentant aquesta tendència 
convençuts que, entre les se-
ves bases i xarxes, hi ha molt 
potencial creatiu.

Un bon pas en aquesta di-
recció, que millora la connec-
tivitat amb la ciutadania, és 
la creació d’una xarxa social 
pròpia. Una excel·lent eina 
d’ús fàcil per crear comuni-
tat i vincles entre els simpa-
titzants, on es facilita i es pro-
mou la possibilitat de donar 
idees i compartir-les.

Així, CiU va llançar al ge-
ner la seva xarxa social, Ca-
tivistes. Des del PSC, a tra-
vés del seu espai Sociates, es 
poden enviar cartells elec-
torals digitals i configurar el 
programa electoral a mida. A 
ERC, a través de Sí, Spot, pro-
posen un concurs perquè jo-
ves creadors desenvolupin 
i produeixin un espot elec-
toral. El premi: l’emissió del 
guanyador en l’espai reservat 
a publicitat electoral. El PPC 
aposta per la seva plataforma 
Populares en Red. A ICV han 
creat una xarxa social pròpia 
anomenada Jo Faig Campa-
nya per l’Herrera. I Ciutadans 
aposta per una escolta activa 
i molt personal per part del 
candidat.

La política necessita reno-
vació d’estils, conceptes i mit-
jans. Promoure el talent dins 
i fora dels murs del partit és 
el camí per revitalitzar l’ofer-
ta política. Moltes vegades el 
talent és fora. S’obrin les por-
tes i que corrin aires nous.
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