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Rajoy promet «esforç i coratge»
per tirar endavant Espanya
 Les paraules del candidat popular assegurant que la llei de la Dependència

«no és viable» desfermen una gran polèmica entre entitats i partits
PP
EUROPA PRESS | SEVILLA

El president del PP, Mariano
Rajoy, va garantir que el seu partit posarà «molt esforç, coratge, determinació i patriotisme» per tirar
el país endavant, destacant que,
encara que es viuen moments
«molt difícils», Espanya és «una
gran nació» que ha demostrat que
creix en les diﬁcultats i que sempre «dóna la talla» en moments
complexos, «en els quals els ciutadans sempre han estat a l'alçada». Així es va pronunciar Rajoy
durant la seva intervenció en un
míting a Sevilla davant unes 7.000
persones i en el qual va estar
acompanyat pel president del PP
d’Andalusia, Javier Arenas, els caps

de llista al Congrés i al Senat per la
província de Sevilla, Cristóbal
Montoro i José Luis Sanz, respectivament, i per l'alcalde de la ciutat i president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Juan Ignacio Zoido.
El líder del PP va assegurar que
no és temps «de baralles partidistes ni de disputes» i que el que Espanya ha de fer és «canviar». «No
podem seguir així ni un minut
més i com més gent se sumi al canvi més fort serà el missatge que Espanya llanci a Europa», va aﬁrmar
Rajoy, qui va subratllar que si els
ciutadans ﬁnalment el converteixen en el pròxim president del
Govern estarà a les seves «ordres»,
defensant «exclusivament» l'interès dels espanyols.
Per altra banda, les declara-

cions de Rajoy en una entrevista a
El País sobre la llei de la dependència van aixecar una gran polèmica. El president del PP va asegurar que la llei «no és viable» i que
caldrà anar fent «el que es pugui».
A més, va aﬁrmar que «podem tenir el model de benestar que ens
permetin els nostres ingressos, els
nostres recursos i la nostra activitat econòmica». Aquestes paraules van desfermar ahir les crítiques
d’entitats i de la majoria de partits
polítics. Per la seva part, el portaveu del Govern de Castella-la
Manxa, que presideix María Dolores de Cospedal, va aﬁrmar que
«hi ha una diﬁcultat evident» per
complir els objectius que es van
proposar amb aquesta llei, amb la
qual cosa es va posicionar a favor
de les paraules de Rajoy.

El candidat Mariano Rajoy, saltant després del seu discurs a Sevilla.
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Crear ocupació, la
millor política social
 El cap de llista del PPC, Josep Enric Millo, va visitar la fundació MIFAS, on va explicar que «el compromís del PP amb la protecció social i
el manteniment de l’Estat del Benestar és total i absolut i és per això
que seguirem donant suport i ajudant els sectors més dèbils de la so-

cietat». Millo va assegurar que «no
retallarem ni en pensions, ni en sanitat ni en educació». A més, Millo
va reivindicar que la millor política
social és la creació d’ocupació, «perquè només si hi ha gent treballant,
que genera riquesa i paga els seus
impostos es poden donar ajudes».
El candidat va lamentar que «ara els
socialistes volen espantar els ciutadans dient-los que el PP no respectarà el sistema de pensions».

Vidal fa una crida a impedir per
llei la privatització de la sanitat
ICV-EUIA
DdG | GIRONA

El candidat ecosocialista per Girona, Marc Vidal, ha fet avui una
crida a fer complir l’article 43 de la
Constitució que garanteix el dret a
la protecció de la salut. ICV-EUiA
va presentar el 2008 una proposició de llei al Congrés per modiﬁcar la llei que obria les portes a la
participació del sector privat en la

gestió de la salut pública. Aquesta iniciativa parlamentària va estar motivada pels resultats de la
privatització de la sanitat a Madrid
i València i va comptar amb el
suport del PSOE -tot i que no hi estava d’acord-, el vot contrari del PP
i l’abstenció de CiU que va argumentar que no volia limitar el
marge d’actuació de les comunitats
autònomes. La proposició de llei es
va debatre el 2009 i a hores d’ara
encara no s’ha tramitat.

LA BATALLA CATALANA

Xavier Domènech
 PERIODISTA

bans que les últimes
enquestes li auguressin un resultat històric i aclaparador, Mariano Rajoy va prendre la decisió
de protagonitzar a Catalunya el
simbòlic míting de la primera
mitjanit, l'acte que substitueix a
la vella enganxada de cartells.
L'elecció no era casual. El PP sap
que va perdre les eleccions de
2008 justament a Catalunya, on
van treure només vuit escons per
25 dels socialistes. Una distància
de 17 diputats, superior a l'avantatge final de Zapatero.
Rajoy va pagar llavors la seva
oposició frontal al nou estatut
d'autonomia; erròniament convençut que molts catalans el re-
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butjaven, no va saber preveure
que una gran majoria hi estava a
favor i que el castigarien donant
suport al seu principal adversari.
Avui les coses són diferents. El PP
ha passat pàgina d'aquell capítol i
en la nit de Castelldefels
onejaven moltes senyeres: en la
imatge televisiva superaven les
rojigualdas i les blau cel del partit. D'altra banda, Artur Mas els
ha legitimat en acceptar-los com
a crossa principal per completar
la seva majoria relativa al Parlament.
L'estratègia popular ha passat
per rebaixar les arestes del seu
discurs antinacionalista davant la
perspectiva d'avançar CiU en la
batalla per les restes del naufragi
socialista, que a Catalunya acumula les conseqüències de la caiguda de Zapatero, el mal ﬁnal
del tripartit i el garbuix mental
que pateix un PSC sense líder ni
nord, que en aquesta campanya
oscil·la entre el penós i l'invisible.
Però tot això el PP va decidir-ho
abans de l'absolutíssima. El que
vindrà, ja ho veurem.

