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Catalunya decideix el seu futur
però va obtenir menys escons
que CiU. I el 2006, els convergents van ser els primers tant
en vots com en escons. En totes dues ocasions, ERC va triar investir el candidat socialista i Puigcercós va exercir un paper clau en les dues
decisions.
En l’entrevista d’ahir,
Puigcercós va dir que ERC
mantindrà “una actitud constructiva” i que estarà oberta a la possibilitat de negociar “acords” amb altres forces polítiques perquè “és un
moment complicat” per a
Catalunya.
Una majoria sòlida

El republicà Joan Puigcercós va participar ahir en un acte a Brussel·les. ACN

Puigcercós insinua que
donarà suport a Mas
Diu que «el PSC ha fet inviable un futur acord, per la submissió al PSOE»
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El candidat d’ERC, Joan
Puigcercós, va mostrar ahir a
la nit la seva predisposició a
donar suport a la investidura
d’Artur Mas com a president
de la Generalitat en el cas que
CiU sigui la formació més votada. En una entrevista a l’emissora Catalunya Informació, va
posar com a condicions avançar en la normalització de la
llengua catalana i que no hi
hagi retrocessos en política
social.
En tot cas, Puigcercós va deixar clar que un suposat suport

als nacionalistes de Mas no suposaria l’entrada d’Esquerra al
pròxim Govern de la Generalitat. La investidura es basaria
en diferents acords que aportarien estabilitat l’executiu
català en un moment de crisi
econòmica.
El dirigent independentista ni tan sols va esmentar l’exigència del referèndum d’autodeterminació com a condició
per a la investidura. No obstant això, els seus assessors
van precisar que aquesta condició no es va mencionar perquè se sobreentén i la cadena
no ho va preguntar específi-

cament. “Res no ha canviat:
l’exigència del referèndum segueix sent una condició”, va
subratllar. El partit que assumeixi aquesta condició sí que
aconseguiria que ERC s’afegís
al Govern, cosa que suposaria
el control de la cambra catalana, segons totes les últimes
enquestes.
Tanmateix, la declaració en
favor de donar suport a la llista amb més escons ja suposa
una novetat en si mateixa, en
comparació amb les dues últimes campanyes. El 2003, la
llista encapçalada per Pasqual
Maragall va ser la més votada,

ERC donaria suport
a un Govern de
CiU, però sense
entrar a l’executiu
Argumenta que
l’actual context
de crisi requereix
aquesta sortida

En aquest sentit, va precisar que aquesta voluntat
d’acords inclouria la possibilitat de donar suport a Mas
com a president de la Generalitat si CiU comptés amb una
majoria sòlida: “Sóc conscient que la Generalitat té una
situació pressupostària difícil
com a conseqüència de la crisi i per aquest motiu mantindrem una actitud constructiva, i hi volem jugar, però no
admetrem ambigüitats ni en
corrupció ni en la normalització de la llengua i la cultura
catalanes”.
Aquestes dues referències
eren dos míssils dirigits cap
als grans dos partits catalans,
CiU i PSC, però hi va haver altres afirmacions que van donar força al fet que, a hores
d’ara, la balança republicana dels pactes pesa més en
el cantó de CiU. “El PSC s’ha
equivocat i ha fet inviable un
futur acord, en expressar la
seva submissió al PSOE”, i això significa que “s’ha acabat
el trajecte comú”.
D’altra banda, Puigcercós
va defensar a Brussel·les un
futur amb una Catalunya independent integrada dins de
la Unió Europea i aliada d’Espanya. Aquest va ser el missatge principal de la seva intervenció durant una conferència de forces independentistes celebrada al Parlament
Europeu, després de la qual
no va voler fer declaracions a
la premsa. D

ICV » El líder verd reclama un càstig electoral per als corruptes

Herrera demana als candidats
que facin públic el seu patrimoni
l. del pozo
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El líder d’ICV-EUiA, Joan
Herrera, va aprofitar el Fòrum
Primera Plana per demanar
als líders dels partits que facin públic el patrimoni personal quan “entrin i quan surtin de la política” com ja es fa
al Congrés dels Diputats, en
un intent de situar la campanya entorn del debat sobre la
corrupció.

Des de fa quatre anys, els
diputats catalans tenen l’obligació de presentar una declaració de patrimoni a la Secretaria General del Parlament.
Malgrat tot, però, la informació no és pública.
El president de CiU, Artur
Mas, va contestar a Herrera i
va dir que no té “cap inconvenient” a fer públic el seu capital però va ironitzar sobre la
proposta ecosocialista i va dir

que quan un polític es “presenta” dient que no té diners “o té
la mà foradada o té alguna cosa per amagar”.
Herrera va carregar contra
CiU i el PP i va dir que “no pot
ser que els surtin gratis” els casos de corrupció que han protagonitzat en els darrers anys.
A més, va demanar als votants
que “castiguin” els corruptes.
Però no es va quedar aquí.
Envoltat de periodistes i curio-

Herrera vol lluitar contra l’apatia ciutadana. acn

Parelles en
campanya
focus
electoral
antoni gutiérrez-rubí

3
L’interès per la vida privada dels candidats respon
a una demanda no explícita per part dels electors. Volem conèixer la cara íntima
de les persones que aspiren a
representar-nos, perquè intuïm que aquesta informació és
gairebé tan reveladora com
la seva proposta política.
Aquest desig podria respondre a un excés de curiositat, morbo i voyeurisme de la
societat actual, alimentats per
una àmplia oferta mediàtica.
Però hi ha alguna cosa més
profunda. Respon, també, a
un interès emocional, per poder contrastar si ens identifiquem amb els valors del candidat. Volem saber a qui estimen, com és la seva família, si
són afectius en públic, si apareixen amb els fills, amb els
pares... Sòfocles ho descriu
molt bé: “Qui és bo en família
és també bon ciutadà”.
Tenim, a més, la intuïció
que el relat personal és informació política de primer ordre. Pels electors, conèixer
com viu i en què es va desenvolupar com a persona i com
a professional el candidat és
vital per aprofundir en el caràcter i l’escala de valors dels
que aspiren a dirigir-nos.
El que volem és confiar en
algú. I mai no ho farem sense anar més enllà dels clixés
mediàtics. Alguns candidats
pensen que això és una banalitat davant de la ideologia
o la política. Altres ho veuen
com una oportunitat. Trobar
el punt d’equilibri just pot ferlos arribar al cor dels electors,
l’avantsala del seu vot.
* antoni gutiérrez-rubí
és assessor de comunicació

sos que havien acudit a l’Hotel Palace per escoltar-lo, el
candidat d’ICV-EUiA va referir-se al cas Millet i va dir
que s’ha d’evitar que “l’antiga política torni al Palau de la
Música i a la Generalitat”, en
una clara referència a les relacions que CDC va mantenir
amb l’expresident del Palau i
que ara el jutge que instrueix
el cas està decidint si investigar en una peça separada.
Herrera també es va comprometre a liderar el Pacte
contra la Corrupció, per la
transparència i el bon govern. Segons l’ecosocialista,
aquesta és l’única manera de
combatre l’apatia que recorre
la ciutadania. D

