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El rival de CiU no és altre
que la mateixa CiU

V

inc a passar els 15 millors dies de la meva
vida política”, em diu
un dirigent convergent dijous a la nit en arribar a
l’hivernacle que CiU va mun-

Rajoy vol dur
la immigració
a debat
Adverteix del risc que un partit
obtingui el «poder absolut» el 28-N

Sánchez-Camacho i Rajoy, ahir a Girona. tarek
maría jesús güemes

girona
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Fa quatre anys, Mariano Rajoy va sortir escortat per
la policia dels actes del PP a
Catalunya. Ahir, els seus simpatitzants presumien de falta
d’incidents. “No li tiren ous, sinó petons”, deien. Alguns van
ressaltar fins i tot la bona acollida que havia tingut, al matí,
al cinturó roig de Barcelona.
“Abans hauria estat impensable venir”, admetia. Ja a la
nit, a Girona, la candidata dels
conservadors catalans, Alícia
Sánchez-Camacho, va destacar en el míting que havien arribat tard perquè el seu cap de
files s’havia posat a signar au-

Detalls
escenari
L’Auditori de Girona.
assistents
400 persones.
el més aplaudit
Les crítiques a Artur Mas per
no celebrar el triomf al Mundial
amb la bandera espanyola.
La frase

«El que hi ha hagut
és molta demagògia
en nom d’un
progressisme lesiu
i barat»

tar a la plaça de Catalunya de
Barcelona per iniciar el tercer
assalt d’Artur Mas a la presidència de la Generalitat. “Gaudiu del moment. És un moment únic, històric. Sigueu

tògrafs en un bar: “Com han
canviat les coses! Ja s’adonen
que seràs el pròxim president
del Govern”. Rajoy li va respondre pronosticant que el PP
obtindrà “un magnífic resultat” el 28-N. “El Tripartit és història”, va assenyalar. Però va
alertar del risc que sigui “substituït pel poder absolut d’algú”, en referència a CiU.
El líder del PP va entrar aviat en el que seria el cor del seu
discurs: la immigració. Fart
que el titllin de racista, Rajoy
va demanar un “debat sensat
i raonable” sobre un assumpte en el qual, segons ell, hi ha
“molta demagògia”.
Després d’exigir un contracte d’integració i demanar que
els immigrants en atur se’n vagin d’Espanya, el cap de l’oposició es va queixar dels que es
dediquen a “agredir, fer titulars i mirar cap a una altra banda”. “És un gravíssim error, que
denunciaré i pel qual no passaré de cap manera”, va afirmar. La culpa, segons ell, és
dels que han fet les coses “molt
malament”, en al·lusió al Govern socialista. “Aquí s’han comès molts errors en nom d’un
progressisme barat i lesiu per
als interessos de tots els ciutadans”, va dir. A més, va afegir
que no accepta que ningú li doni lliçons sobre drets humans.
També hi va haver temps
per parlar d’economia. En la
seva visita a una residència
d’avis a Cerdanyola del Vallès,
Rajoy va denunciar, de nou,
l’“acte antidemocràtic” del veto del Govern al debat sobre
les pensions. I Camacho va
presentar la seva proposta estrella: “Destinar el 10% dels
ingressos que la Generalitat
obtingui a través dels bons patriòtics a incrementar el poder
adquisitiu dels pensionistes en
240 euros anuals”.
El mateix resultat del 2006

Ahir, el CIS va atorgar a la dreta
un resultat similar al del 2006.
El PP, que ara té 14 diputats,
afirma que, segons els seus sondejos, pugen en escons. Però si
es mantenen, no hi haurà autocrítica. Els col·laboradors de
Rajoy observen el panorama a
llarg termini i ja tenen una justificació preparada: primer, que
és per culpa del recurs a l’Estatut, i segon, perquè Camacho
fa poc que és al capdavant del
partit, no ha tingut presència
al Parlament i al principi va ser
molt qüestionada. D

feliços”, diu Sir Xavier Trias i
Vidal de Llobatera quan obre
el míting. “El Tripartit ha estat un experiment inèdit en el
món de la política mundial:
han fet d’oposició a si mateixos i d’oposició de l’oposició”,
remata Duran i Lleida passant
pàgina dels governs del PSC,
ERC i ICV. Hi ha eufòria més o
menys dissimulada a CiU, con-

solidada per l’enquesta del CIS
d’ahir, que deixa la federació
a 9 escons de la majoria absoluta i que confirma l’enfonsament del PSC i d’ERC.
Un resultat òptim perquè a un Mas president li surtin nòvies per pactar cada llei
amb la geometria variable zapaterista. I és una enquesta òptima també perquè, com que

no arriba a la barrera psicològica dels 60 diputats, evita que la infanteria nacionalista es confiï massa. És normal que Mas vulgui blindar
els seus de la demoscòpia i és
comprensible que estigui escarmentat. Però, com ha dit
ell, “si aquest cop fallem, la
culpa és nostra i, en concret,
meva”. Doncs home, sí.
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El líder d’ICV, Joan Herrera, ahir a Sant Adrià. arnau bach

Joan Herrera
carrega contra la
xenofòbia del PP
El candidat dels
verds adverteix que
els populars podrien
«colar-se» al Govern
L. del pozo

badalona
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En dies de campanya
s’ha d’escoltar tothom i tenir
paciència. I així ho va fer ahir
Joan Herrera, candidat d’ICVEUiA, quan després de signar
llibres a la biblioteca La Font
de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, va haver de fer tota la passejada fins a Radio La Mina escoltant els laments d’un militant que demanava més pisos
de protecció oficial.
Però Herrera no va anar a
a Mina a passejar. El candidat
ha decidit endurir el discurs. I
ho va fer a l’àrea metropolitana de Barcelona –Sant Coloma de Gramenet, Sant Adrià
de Besòs i Badalona–, un espai que controla i domina. “Jo
vaig començar a militar aquí
al costat, a la rambla Prim.
Com ha canviat la Mina des
que jo hi penjava cartells!”, va
dir mentre uns nens gitanos
s’escridassaven.
La immigració i la crisi van
ser l’objectiu d’Herrera, tant
a la Mina com a Badalona. I a
qui més li va tocar el rebre va
ser al Partit Popular (PP), “un
partit que no té escrúpols, no
té ètica, ni té vergonya, ni té

cor”, va dir Hererra. El candidat també es va referir als pamflets que el líder municipal del
PP, Xavier García Albiol, va repartir a Badalona, i que relacionaven delinqüència i immigració. “Si en algun moment
es produeixen revoltes haurem de demanar-li explicacions al PP”, va dir.
Herrera s’ha marcat com a
repte buscar el vot dels desencantats i, per fer-ho, utilitza les
“retallades socials” que patirà
el país si la dreta arriba al Govern i, sobretot, si “el PP s’acaba colant a la Generalitat de
la mà” de CiU. El PP “són traficants de la por”, va dir Joan
Herrera. L’advertència ja estava feta. D

Detalls
escenari
Centre Cívic La Salut (Badalona)
assistents
150 persones.
els teloners
Jordi Miralles, secretari general d’EUiA. I Carme Martínez,
candidata per Barcelona.
La frase

«El PP fa ‘malisme’,
lluita contra els drets
de les persones»
> jordi miralles
> secretari general d’euIa
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Aquests dies estem
aprenent el significat d’un
mot nou: desvirtualitzar. Defineix les trobades públiques
entre persones que es coneixen només a través de les xarxes socials, en el món digital.
En aquesta campanya, a
diferència del 2006, tots els
candidats i partits tenen pàgina a Facebook , Twitter,
blogs afins... sumant centenars o milers d’amics, seguidors i fans. Encara que la màxima que hauria de guiar la
comunicació política en les
xarxes socials és la de relacionar persones, i no acumular xifres, sembla que preval
l’obsessió per la mètrica. Per
combatre aquesta idea, per
reforçar els vincles emocionals i la motivació política i
per augmentar la participació i el ciberactivisme de tota
aquesta gent durant la campanya, els candidats queden
per brindar l’oportunitat de
coneixe’ls. Aquestes quedades tenen una gran repercussió mediàtica i són un gest de
complicitat a la cultura 2.0.
Totes aquestes iniciatives
persegueixen mobilitzar una
nova generació de ciutadans
que s’identifiquen com a ciberactivistes. Persones amb
talent creatiu, que influeixen
i interactuen, sense esperar
consignes per mobilitzar-se.
Convertir els fans digitals,
i el seu entorn immediat, en
electors reals el dia 28 és l’obsessió i l’oportunitat. Ja ho
veurem si, igualment, la correlació de forces i la mobilització digital que hi ha entre
els candidats en els seus murs
de Facebook o en els timeline
de Twitter es trasllada a les
urnes. Desvirtualitzar l’amistat en una papereta és el repte. Quants clics, links i tweets
es convertiran en vots?
* antoni gutiérrez-rubí
és assessor de comunicació
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