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Herrera va afirmar que està 
del tot en desacord amb la des-
gravació fiscal que proposa la 
dreta per als que tinguin mú-
tua i va lamentar que, “mal-
grat que ara no ho diguin”, 
el PSC, en alguns moments, 
també s’ha plantejat el copa-
gament en la sanitat. 

Un acte d’amor 

L’acte d’ahir també va servir 
perquè Herrera declarés el seu 
amor –polític, esclar– cap a un 
dels fitxatges estrella del partit, 
Joan Ramon Laporte, número 
12 a les llistes, fill de l’exconse-
ller convergent Josep Laporte 
i catedràtic de farmacologia. 
“Estic enamorat”, va dir Her-
rera, que en veure els somriu-
res dels presents i del mateix 
Laporte va haver de matisar 
les seves paraules: “Enamorat, 
enamorat políticament”. 

Laporte va explicar que si 
ha pujat al carro d’ICV-EUiA  
és perquè “ha vist que és l’únic 
partit que té clar com ha de ser 
el sistema de salut públic”. Ai-
xò vol dir un rebuig frontal al 
copagament, prohibir que els 
comercials de les farmacèuti-
ques puguin entrar als ambu-
latoris per vendre les virtuts 
dels seus productes, formació 
independent per al personal 
sanitari perquè les farmacèu-
tiques no els condicionin, re-
ducció de la compra de me-
dicaments perquè els metges 
receptin amb coneixement, i 
plans per fomentar la medici-
na preventiva i comunitària. 

“Hem de fer que el sistema 
de salut sigui un comprador 
intel·ligent”, va dir Laporte.  
En aquest sentit, Herrera, or-
gullós de tenir al seu costat un 
dels màxims experts mundials 
en la matèria, va explicar que 
durant els seus anys a Madrid 
va veure com les empreses pri-
vades anaven apoderant-se de 
la gestió del sistema sanitari, i 
va afirmar que no vol que això 
passi a Catalunya. 

Qui també va acudir ahir al 
CAP va ser el diputat d’IU, Gas-
par Llamazares, que va fer una 
defensa de la sanitat pública 
però també va aprofitar l’oca-
sió per criticar els vídeos de ti-
pus sexual i racista que alguns 
partits han penjat a la xarxa: 
“No compartim la campanya 
de la fira de les vanitats ni de 
les disfresses”. 

Ahir l’ambient era molt fred 
però distès, a l’espera de l’acte 
que se celebrarà avui per enca-
rar el final de la campanya. D 

equador 
decisiu

Som a l’equador de la 
campanya. La segona setma-
na és la decisiva. El favorit in-
tentarà defensar el seu avan-
tatge. La resta, impedir-l’hi. 
Dues actituds que poden ser 
determinants sobre els indeci-
sos. El terreny sembla definit, 
però el nombre d’electors que 
afirmen que aniran a votar, 
sense haver decidit encara el 
seu vot, és altíssim. O dubten 
o amaguen la tria i l’ajornen 
fins a l’últim moment.

És l’hora dels candidats. Al 
límit de les forces físiques i ex-
hausts per tanta brega tàcti-
ca, hauran de mostrar els seus 
punts forts. I els electors-es-
pectadors jutjaran (i premia-
ran) a qui respongui millor a 
aquests cinc principis:

1. Parlar amb el cor: no re-
nunciar a mostrar les emoci-
ons, encara que siguin ínti-
mes. Qui no s’emociona no 
pot comprendre l’ànim dels 
altres. 2. Pensar en termes de 
comunitat: desenvolupar un 
comportament personal que 
suposi una nova relació entre 
el líder i els ciutadans i les se-
ves organitzacions. 3. Priorit-
zar la vida quotidiana: la po-
lítica que parla i es preocupa 
de la vida de les persones és 
l’escenari central. 4. Els va-
lors com a motor: guanyen 
les idees polítiques que recu-
peren les grans paraules, les 
que transcendeixen i donen 
dimensió moral a la gestió. 5. 
La política de la claredat: en 
les propostes, en les dificul-
tats, fins i tot en els dubtes. La 
sinceritat i la claredat com a 
garantia de transparència.

No hi ha temps per perdre. 
Les dificultats a què ens en-
frontem reclamen solucions 
i propostes decisives, bàsi-
ques. Grans prioritats. Qui si-
gui més clar, o ho sembli, po-
drà jugar fins a l’últim minut.
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Montilla executa 
el seu pla b

H
i va haver un dia 
que José Montilla 
va veure clar que 
perdria les elecci-

ons i el tripartit no repetiria, 
i va plantejar amb els seus ín-

trar el discurs allunyant-se del 
frame d’ERC i recuperant el 
seu propi. Ha pres dues deci-
sions valentes: renegar del tri-
partit i anunciar que és l’últim 
cop que es presenta a les elec-
cions. L’objectiu: intentar re-
tenir i recuperar votants mo-
lestos, pensant en les munici-
pals, però, sobretot, en el pro-
per congrés del partit. 

Montilla sap que la situa-
ció amb què entregui el poder 
a CiU condicionarà el seu full 
de ruta per renovar el PSC. Ja 
no serà candidat el 2014, però 
com a primer secretari ha de 
pilotar la renovació i triar el 
seu successor. I ho vol fer amb 
prou força per imposar la seva 
idea de com ha de ser el par-
tit socialista del futur. Es pot 

pensar que, si definitiva-
ment Montilla perd la pre-
sidència, l’etiquetat com a 
sector catalanista voldrà 
apoderar-se del partit. Pot-
ser sí.  Però el futur del PSC 
que Montilla té al cap pas-
sa per superar aquesta di-
alèctica amb dirigents que 
superen aquestes etiquetes 
antiquades.

tims un exercici de realisme. 
Primer va decidir assaborir la 
presidència fins a l’últim dia: 
el 28 de novembre farà just 
quatre anys que va ser inves-
tit. Després va optar per recen-

dissabte, 20 de noveMbre del 2010

Joan Puigcercós, ahir al Prat. m. ángeles torres

Puigcercós diu que el ‘cas Palau’ 
no impedeix apropar-se a CiU
El líder d’ERC assegura que la federació és «un partit molt important»

El cas Millet no és mo-
tiu perquè ERC deixi de pac-
tar amb CiU. Ho va deixar clar 
ahir el candidat republicà, 
Joan Puigcercós, que va tor-
nar a atiar la seva possible rela-
ció amb la federació naciona-
lista, amb la qual s’ha mostrat 
disposat a pactar sempre que 
doni suport a un referèndum 
d’autodeterminació.

tot i tenir en els seus eixos 
principals de campanya la de-
núncia de la corrupció i haver 
criticat el finançament il·legal 
citant el cas Palau i al·ludint 
a Filesa o Gürtel, el president 
d’ERC va afirmar que “no és 
una excusa per no parlar”.

“Li hem demanat a CiU que 
sigui més contundent del que 
ha estat perquè el tema quedi 
tancat, no per desgastar”, va 
argüir Puigcercós. Pel republi-
cà, “CiU és un partit molt im-
portant”, i ahir va negar que 
els republicans hagin volgut 
ocupar mai la posició de la for-
mació de centredreta. De fet, 
el candidat va dir que els repu-
blicans són uns abanderats de 
la socialdemocràcia indepen-
dentista i que, per això, “estan 
obligats a parlar” amb els con-
servadors nacionalistes.

El discurs republicà deixa 
pocs dubtes al fet que està pre-
parant el terreny a una reconci-
liació que podria arribar en for-
ma de pacte d’investidura, en-
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cara que ERC es quedi fora del 
Govern. Per això Puigcercós va 
intentar explicar la bretxa que 
s’ha obert en els últims set anys 
entre els dos grups, de manera 
que ara cal “un esforç impor-
tant per obrir ponts amb CiU”.

tot sembla acompanyar el 
discurs de Puigcercós. La im-
portància de CiU i la conjun-
tura electoral del PSC, que “es-
tà fent més una precampanya 
per a zapatero que una cam-
panya del PSC”, el portarien a 
apropar-se als nacionalistes i 
no als populars. En la seva opi-
nió, els socialistes catalans han 
renunciat a ser l’alternativa. 
“Ho seran quan tinguin veu 
pròpia”, va apuntar. D

Detalls

La frase

LLoc
Centre Cívic de Deltebre.

assistents
200.

eL més apLaudit
Quan Puigcercós va criticar 
que  el sud de Catalunya pateix 
injustament l’abandonament.

«Per tenir les   
mans lliures   
s’han de tenir   
les mans netes»

joan puigcercós
candidat d’erc
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Els empleats del Palau demanen arribar fins al final

Els treballadors del Pa-
lau de la Música, després d’un 
llarg silenci “per no perjudicar 
les investigacions”, van donar 
ahir suport a “qualsevol inicia-
tiva, vingui de qui vingui” per 
aclarir l’espoli de la institució 
i “el possible delicte de conni-
vència corrupta entre Fèlix Mi-
llet i qualsevol partit polític”.
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Els empleats demanen en 
un comunicat que “qui enga-
nyi, menteixi i robi la societat 
no quedi impune”, en referèn-
cia al presumpte finançament 
irregular de CDC. “tenim dret 
a estar governats per gent hon-
rada i qualsevol intent de ta-
par un delicte ha de rebre el 
màxim càstig que fixa la llei”, 
diuen, i exigeixen “joc net i que 
s’arribi fins al final”.

posició sobre la convenièn-
cia que el jutge obri una in-
vestigació separada del cas 
Millet sobre els presumptes 
pagaments de comissions a 
CDC. La decisió de la Funda-
ció no impedeix que el jutge 
obri aquesta peça separada, 
ja que així li ho han sol·licitat 
la fiscalia i l’acu sació particu-
lar que exerceix el Consorci 
del Palau de la Música. D

La Direcció General de Dret 
i d’Entitats Jurídiques de la Ge-
neralitat va recriminar al presi-
dent interí de la Fundació Or-
feó Català, Josep Maria bus-
quets, que no hagi demanat 
al jutge una investigació sobre 
els pagaments.

L’Orfeó Català, a petició de 
sis membres de la seva junta, 
farà dimarts una reunió extra-
ordinària per debatre la seva 


