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només el 18% va votar el PSC 
en les eleccions catalanes del 
2006, mentre que un 55% va 
votar altres formacions. La 
resta, segons el sondeig, eren 
abstencionistes o apostaven 
per altres fórmules polítiques. 
Aquestes xifres donen oxigen 
al PSC, ja que si aconsegueix 
el suport dels aturats pot somi-
ar a donar la volta a aquestes 
eleccions.

Montilla va advertir que el 
líder nacionalista, Artur Mas, 
té “una agenda oculta” basa-
da en retallades socials. Mon-
tilla també va continuar l’atac 
al seu rival aprofitant l’escàn-
dol del Palau de la Música: “Ja 
n’hi ha prou d’excuses i de pro-
tegir-se amb la senyera en lloc 
de donar comptes del que fan 
amb la cartera”, li va dir. Se-
guint en aquesta línia, el can-
didat socialista es va pregun-
tar: “Què farà Artur Mas si fi-
nalment la justícia declara cul-
pable CiU pel finançament  
il·legal?”

Al matí, en una breu roda 
de premsa, el candidat socia-
lista José Montilla va prome-
tre que si guanya les eleccions 
s’aplicarà un sistema de des-
comptes als usuaris dels peat-
ges. Els usuaris s’estalviaran 
un 25% del cost si compleixen 
una d’aquestes quatre condici-
ons: que el cotxe porti més de 
tres persones, que contamini 
poc, que circuli fora de les ho-
res punta i que faci el mateix 
trajecte com a mínim 16 vega-
des al mes. D

La independència, en primer lloc  

Laporta ahir davant el monument a Macià. efe

El líder de Solidaritat Ca-
talana per la Independència 
(SI), Joan Laporta, va assegu-
rar ahir que, si guanya les elec-
cions, la primera llei que tra-
mitarà al Parlament serà la que 
proclami la independència de 
Catalunya. A més, Laporta va 
assegurar que demanaria a la 
resta de partits la llibertat de 
vot per als seus diputats.

Al davant del monument de 
l’expresident de la Generalitat 
Francesc Macià, Laporta va re-
marcar que desplegarà un full 
de ruta a seguir en cas de pro-
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clamar-se la independència 
que consisteix a crear una con-
selleria en cap que s’encarre-
gui de les relacions internacio-
nals, l’obertura de la Seguretat 
Social Catalana, que es desti-
narà sobretot al pagament de 
les pensions, i una nova Agèn-
cia Tributària Catalana.

A més, aquest full de ruta 
determinarà la gestió dels ae-
roports, ports i trens d’alta ve-
locitat; la creació de cossos de 
seguretat amb plenes compe-
tències i l’establiment d’un òr-
gan que liquidi els béns “entre 
l’Estat català i el Regne d’Es-
panya”. D 

Laporta explica el full de ruta un cop proclamada la secessió de Catalunya

préssecs, 
plàtans 
i sucs

Aquestes eleccions es-
tan esprement el suc de mol-
tes fruites. Aquest simbo-
lisme com a metàfora no és 
nou. El 1995, Jacques Chirac 
va sorprendre els seus rivals 
fent servir una poma com a 
icona de la seva candidatu-
ra a les presidencials. La po-
ma també va ser utilitzada, 
anys més tard, en la campa-
nya preelectoral de Xavier 
Trias per les municipals de 
Barcelona de l’any 2007. Un 
any abans, el líder dels socia-
listes holandesos, Jan Marij-
nissen, va optar pel tomàquet 
com un element protagonis-
ta d’una campanya electoral 
plena d’imaginació.

La fruita evoca un univers 
de sensacions i relats que els 
candidats fan servir de ma-
nera “pedagògica” per trans-
metre els missatges a l’elec-
torat. Així, dies enrere, Mon-
tilla va comparar CiU amb un 
préssec que “amaga l’os in-
dependentista”. En paraules 
del candidat socialista, CiU 
és una fruita amb “pell esta-
tutària, polpa sobiranista i os 
independentista”.

Artur Mas, per la seva ban-
da, va fer referència al plàtan 
per demanar als seus que no 
entrin en el joc hipotètic de 
desqualificacions dels adver-
saris: “Davant cada menys-
preu respondrem amb una 
proposta, davant cada ridi-
culització, amb un projecte, 
davant cada pell de plàtan 
que ens posin al camí, amb 
un somriure”.

I Joaquim Llena, conseller 
d’Agricultura, va alertar del 
risc d’obrir el “meló de la in-
dependència”, que no se sap 
si sortirà bo o dolent. Les frui-
tes (i els sucs, com els del co-
sí de Zumosol) han entrat en 
campanya. Ja veurem quina 
macedònia en surt.
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Mariona Carulla. eDu BaYer

Creix el cisma 
dins del Palau 
de la Música
El president de l’Orfeó creu que el 
Consorci està polititzant el ‘cas Palau’

La tensió al Palau de la 
Música entre l’orfeó Català i el 
Consorci es fa sentir cada vega-
da més. La candidata a la presi-
dència de l’orfeó Català en les 
eleccions del 24 de novembre, 
Mariona Carulla, va declarar 
ahir que dóna suport a la de-
cisió de no demanar la impu-
tació de dirigents de CDC que 
va prendre el president inte-
rí de l’associació, Josep Maria 
Busquets.

Carulla es desmarca de la 
decisió de la fiscalia, que de-
mana la imputació dels càrrecs 
i a la qual es va sumar el Con-
sorci, integrat pel Ministeri de 
Cultura, la Generalitat, l’Ajun-
tament de Barcelona i l’Orfeó 
Català. Carulla va dir que la se-
va intenció és de “no polititzar 
la institució”.

En el mateix sentit es va pro-
nunciar Busquets, que va con-
siderar que la posició del Con-
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el tema i va dir que “a cada pell 
de plàtan i a cada provocació, 
respondrem amb un somriu-
re”, en referència al logo elec-
toral de la seva coalició.

Tura nega la politització

La consellera de Justícia de la 
Generalitat, Montserrat Tu-
ra, va respondre ahir a aques-
tes acusacions negant que el 
Consorci hagi actuat per inte-
rès electoral. “Va ser el jutge 
qui va sol·licitar fa més d’un 
any un dictamen pericial de 
l’Agència Tributària”. Aquest 
dictamen assenyalava la pos-
sibilitat que dos membres de 
CdC, el tresorer daniel osà-
car i el dirigent Àngel Colom, 
haguessin comès delicte fis-

sorci era una “decisió políti-
ca de les tres administracions 
públiques i que persegueixen 
objectius molt allunyats de les 
voluntats dels òrgans de go-
vern de l’Orfeó i la Fundació”. 
Enric Enrech, que s’enfrontarà 
el dia 24 a Mariona Carulla per 
la presidència de l’Orfeó Ca-
talà, també va donar suport a 
l’opció d’evitar demanar la im-
putació de càrrecs de CdC. 

El secretari general de CiU, 
Artur Mas, va acusar els soci-
alistes d’utilitzar “descarada-
ment” el cas Palau amb finali-
tats partidistes, amb la inten-
ció de “fer mal a CiU” en plena 
campanya electoral. “Se’ls veu 
molt el llautó”, va declarar.

Segons Mas, resulta “pa-
radoxal” que els socialistes 
“no actuïn igual en els casos 
que els afecten a ells”, en re-
ferència al cas de l’hotel del Pa-
lau, que esquitxa directament 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Però va defugir entrar més en 

cal. Per això, el Consorci va 
demanar dilluns al jutge que 
citi a declarar osàcar pel co-
brament de comissions de la 
constructora Ferrovial, i Àn-
gel Colom per haver rebut di-
ners de Fèlix Millet. Tura va 
dir que la decisió del Consor-
ci es va prendre “vistes les no-
vetats del dictamen pericial i 
els suposats delictes molt di-
ferents” comesos al Palau. 

Aquest informe és el 
de l’Agència Tributària de 
l’agost, en què es revela que 
Ferrovial hauria pagat comis-
sions del 4% per adjudicaci-
ons de grans obres públiques, 
un 2,5% per a CDC i un 1,5%, 
per a Millet i Montull, exres-
ponsables del Palau. D

Detalls

La frase

escenari
TecnoCampus de Mataró.

assistents
400 persones.

teLoners
Consol Prados, Ramón 
Jáuregui.

eL més apLaudit
L’arribada, amb una hora 
de retard, del ministre de 
Presidència.

«Catalunya té ara 
el nivell més alt 
d’autogovern de la 
seva història»

ramón jáuregui
ministre de presidènCia
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En ruta

tian
riba

catalunya busca 
cap de colla 

Dos-cents anys abans que el 
Barça de Pep Guardiola s’aga-
fés com a metàfora postmo-
derna de com ha de ser una 
Catalunya ideal, hi va haver 
els castells. El Barça de Pep in-

la Pobla de Segur, però també 
d’Albacete, Mali o l’Argentina. 
Un melting pot perfecte admi-
rat arreu del món que atreu el 
talent mostrant una catalani-
tat sense complexos, fair play 
i, alhora, autoritat.

Dos-cents anys abans, de-
ia, hi havia els castells, reco-
neguts ahir com a patrimoni 
immaterial de la humanitat 

per la Unesco. Els castells eren 
ja abans de l’arribada del sant 
Josep del Camp Nou una gran 
metàfora de com s’ha de fer un 
país: esforç, treball d’equip, so-
lidaritat, competició, equilibri, 
enginy i disciplina per aixecar 
torres cada vegada més grans i 
ambicioses sense distinció de 
sexe, origen, condició social, 
color de la pell i edat.

Farien bé de prendre’n 
nota tots els partits catalans 
i tots els candidats que op-
ten a ser cap de colla, però 
faríem també bé de pren-
dre’n nota nosaltres, tots 
plegats, d’aquests valors 
que el boom del totxo va 
deixar noquejats, però que 
han demostrat l’eficàcia des 
que el món és món.

clou valors com ara la persis-
tència, el treball, la meritocrà-
cia, el talent, l’ambició, la so-
lidaritat i la recerca de l’excel-
ència amb gent vinguda de 
Terrassa, de l’Hospitalet o de 

dimecres, 17 de novembre del 2010


