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guir l’exdirector del Fons Mo-
netari Internacional (FMI). 
Les solucions que presen-
ta el Partit Popular per supe-
rar aquesta bretxa social pas-
sen per aplicar mesures libe-
rals que comportin menys im-
plicació de l’Estat, el qual “no 
ha de ser un destorb” en l’eco-
nomia. En aquest sentit, Rato  
va reclamar que s’aposti per la 
privatització.

Rodrigo Rato va avisar que 
“no serà fàcil, però per sortir 
de la crisi els canvis han d’arri-
bar”. Per això, va afegir el pre-
sident de Caja Madrid, “el PP, 
com totes les coses bones, s’ha 
de renovar i mirar cap a Euro-
pa i el món”.

Èxits i errors

L’exdirector de l’FMI es va 
adreçar a la candidata popu-
lar a la presidència de la Gene-
ralitat assegurant que “a la vi-
da vas acumulant èxits i errors 
i Alícia té una llarga experièn-
cia en tots dos”.

Sánchez-Camacho va llo-
ar la tasca de Rodrigo Rato en 
la vicepresidència del Govern 
d’Aznar i va afirmar que “l’eco-
nomia espanyola no hauria es-
tat la mateixa sense ell”. La lí-
der del PP a Catalunya va pren-
dre la paraula després del pre-
sident de Caja Madrid per de-
fensar el model liberal, que va 
qualificar com la “vareta màgi-
ca per a la crisi”. Una de les se-
ves mesures és la participació 
del sector privat en els serveis 
d’ocupació catalans, el SOC. D
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lemes 
electorals

Els lemes evolucionen. 
Al final, gairebé ningú recor-
da la literalitat d’un text, però 
sí la seva intenció. El més im-
portant és que actuïn com un 
concepte paraigua que per-
meti formular el missatge 
central en diversos suports 
i accions. Més que un lema, 
els partits busquen una idea 
força que els permeti identi-
ficar-se amb el seu electorat i 
articular el conjunt de les ac-
cions de comunicació: dis-
cursos, publicitat, actes...

Es tracta que la frase es 
transformi en argument per 
a la conversa i el boca-orella. 
La composició del cartell, la 
fotografia del candidat, els 
colors, la tipografia, etc., es 
combinen estratègicament 
per transmetre el missatge 
desitjat d’una manera efecti-
va i atractiva. Res no és casu-
al. I és vital que siguin capa-
ços de convertir-se, també, 
en relat audiovisual: el dels 
espots i els mítings o accions 
públiques.

Perquè aquests elements 
desencadenin una reflexió, 
una associació positiva amb 
valors i il·lusions comparti-
des i un desig real de suport 
que es tradueixi en un vot, cal 
articular tots els recursos de 
manera que creïn una atmos-
fera de comunicació que per-
meti connectar amb la idea 
força que volen transmetre.

Unes idees de fons que, 
potser, els ciutadans han do-
tat de més significat que les 
propostes concretes que han 
conegut a través de les diver-
ses intervencions i entrevis-
tes o del debat electoral.

Al final, s’ha de trobar una 
idea guanyadora o competi-
dora. Aquesta és la clau. Qui 
connecti millor les paraules a 
les idees de fons s’endú el pri-
mer premi: el vot.
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Detalls

La frase

escenari 
El pont que uneix les locali-
tats de Deltebre i Sant Jaume 
d’Enveja .

assistents 
Periodistes i curiosos . 

teLoners 
Juantxo L. Uralde,  expresi-
dent de Greenpeace i funda-
dor de la plataforma Equo .

«La veu de 
l’ecologisme a 
Europa cada vegada 
té més força»

Joan Herrera 
candidat d’icV-EUia

>
>

Detalls

La frase

escenari
Hotel Meliá Barcelona.

assistents
Unes 350 persones.

eL més apLaudit
Quan una de les assistents va 
demanar a Rodrigo Rato que 
sigui candidat a la presidència 
del Govern central pel Partit 
Popular. 

«El PP serà el proper 
partit que governarà 
Espanya» 

alícia sáncHez-camacHo
candidata dEL PP

>
>

En ruta

tian
riba

el tea party 
independentista

S
i ERC pateix una da-
vallada en aquestes 
eleccions, serà cul-
pa d’ERC. I això in-

clou que, sovint, el partit ha 
pecat de falta de professionali-

sorgit dins de la mateixa ERC. 
d’aquest esverament no se 
n’ha salvat, segurament, nin-
gú, però alguns s’han esverat 
més que d’altres. Hi ha hagut 
gent a ERC i al seu entorn de 
savis i amants de la puresa de 
la raça que volia proclamar la 
independència de Catalunya 
l’endemà d’arribar al Govern, 
sense deixar fluir l’ordre lògic 

dels esdeveniments, sense es-
perar-se a un procés de decan-
tament més natural. treballat, 
però més natural

Hi ha qui ha qualificat de 
tea Party català tot el movi-
ment de les consultes indepen-
dentistes. Però potser el tea 
Party són, i no precisament en 
sentit positiu, tots els esverats 
que han trencat el partit men-

tre era al Govern! El tea 
Party són Carretero i Lapor-
ta i tota una cort d’opina-
dors. Ara se’n veuran els re-
sultats: l’independentisme 
creix, però ERC patirà un 
castanyot i Reagrupament i 
Solidaritat seran residuals... 
amb una mica de sort. Però, 
segurament, ni així n’apren-
dran tots plegats.

tat. Però també s’ha de dir que, 
des de l’arribada dels republi-
cans al Palau de la Generalitat, 
els seus dirigents s’han hagut 
d’enfrontar al sector esverat 
de l’independentisme, sovint 

Joan Herrera i Juantxo López de Uralde. efe

Herrera reivindica 
l’ecologisme i apel·la 
al vot responsable  
L’exdirector de Greenpeace dóna suport al candidat d’ICV

El candidat d’ICV-EUiA 
a la presidència de la Genera-
litat, Joan Herrera, va fer ahir,  
envoltat del paisatge del delta 
de l’Ebre, una crida al vot eco-
logista i va demanar als seus 
electors que surtin de casa i vo-
tin per fer front “a una dreta ir-
responsable i a un partit socia-
lista poc sensible”.

Herrera, que va estar acom-
panyat de l’exdirector de Gre-
enpeace Espanya i fundador 
de la plataforma política Equo, 
Juantxo López de Uralde, va 
afirmar que “enmig de l’Ebre 
hem de reivindicar polítiques 
ambientals i la política d’aigua 
que ha permès que en aquest 
país hàgim aparcat definiti-
vament el transvasament de 
l’Ebre”, una de les propostes 
estrella de José María Aznar 
quan era president del Govern 
i que va provocar multitud de 
mobilitzacions. 
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El líder de la coalició ecoso-
cialista també va destacar 
que la derogació del transva-
sament el 2004 no va ser “su-
ficient” i que “Iniciativa vol 
anar més enllà i garantir la 
recuperació del cabal ambi-
ental de l’Ebre”. també va re-
clamar “nous acords perquè 
riu amunt, si reguen, reguin 
d’una altra manera per poder 
mantenir la sedimentació 
al delta”, cosa que només és 
possible si es limiten les con-
cessions de reg a Aragó. 

López de Uralde va lloar 
la tasca que durant quasi set 
anys ha fet Joan Herrera al 
Congrés, però no va voler re-
velar si ICV-EUiA i Equo esta-
bliran una aliança. .   

El jutge fixa un termini per a una nova causa a Millet 

Millet i la seva advocada.

El jutge que investiga el 
saqueig del Palau de la Músi-
ca ha ajornat fins després de 
les noves declaracions de Fèlix 
Millet i Jordi Montull la seva 
decisió sobre obrir una peça 
separada per investigar els pa-
gaments a CdC. En la interlo-
cutòria, el jutge Juli Solaz ar-
gumenta que la mateixa fisca-
lia demanava que l’obertura 
es dictés després d’aquest trà-
mit, fixat pel pròxim 14 de de-
sembre.

A més, Solaz recorda que 
és després d’aquestes decla-
racions quan poden sorgir no-
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ves proves o circumstàncies 
rellevants per “determinar la 
utilitat i l’abast de l’esmen-
tada peça separada i les per-
sones que hi poguessin in-
tervenir com a imputats o  
testimonis”.

El jutge ha decidit imputar 
Elisabet barberà, que durant 
35 anys va ser secretària per-
sonal de Millet, per la seva “in-
tervenció directa” en les pràc-
tiques il·lícites de l’exrespon-
sable del Palau. Solaz també 
crida a declarar com a testi-
monis l’advocat Javier nart i 
Eduardo Porta, com a titulars 
d’uns comptes bancaris a Suïs-
sa als quals Millet i la seva do-

na van efectuar dues trans-
ferències bancàries el maig 
de 2005, per uns imports de 
18.000 i 31.900 euros res-
pectivament,

La Junta de l’Orfeó Ca-
talà va desautoritzar ahir el 
president en funcions, Josep 
Maria Busquet, que el 12 de 
novembre va enviar al jut-
ge un escrit en què demana-
va que no s’ampliés l’àmbit 
d’investigació de l’espoli del 
Palau. La junta, reunida ahir 
de forma extraordinària, va 
demanar al jutge que l’Orfeó 
pugui presentar un nou escrit 
després de les eleccions que 
se celebren demà. D

La peça separada sobre les comissions pot arribar després del 14 de desembre


