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OPINIÓ, CURIOSITATS I AGENDA

FINESTRES

Jordi Xuclà
DIPUTAT DE CIU AL CONGRÉS

«los no
nacidos en
cataluña»
L’autor considera
«desesperat» el vídeo de les
joventuts socialistes mentre
lamenta els «cops de
volant» de Zapatero
alten 9 dies per les
eleccions i els que no
aixequen el vol en les
enquestes internes
han decidit explorar la frontera
sempre delicada del ridícul per ferse notar. Ja ho va deixar escrit Oscar Wilde: «Del sublim al ridícul
només hi ha un pas». Fer un vídeo
explicant que votar Montilla provoca un orgasme entra en el camp
de la desesperació. I altres coses
que veurem i que no tenen res a
veure amb la política ni la governació ni el lideratge. Per cert, com que
els parlamentaris s’elegeixen en
quatre circumscripcions diferents,
els socialistes haurien de fer un vídeo per explicar que votar Nadal
provoca un orgasme. Però Nadal
no té ni vídeo ni cartell.
Abandonem el bosc de la tonteria per endinsar-nos en un terreny
més seriós. Diumenge Zapatero va
participar en un míting i va demanar el vot «también a los no nacidos
en Cataluña». Dinamita sota els fonaments de cinquanta anys d’un
pacte sobre la integració i el «és català tot el qui viu i treballa ( si pot) a
Catalunya...». Pobra contribució al
consens sobre la cohesió social del
país. O ho va fer des de la ignorància de com nosaltres hem resolt satisfactòriament el «Catalunya, un
sol poble» o va assajar una nova estratègia (Zapatero no és un principiant) de gir radical del discurs del
PSC: competència per la idea d’Espanya i l’espanyolitat amb el PP i
C’s. No és només la frase de Zapatero, és també l’acarnissament contra l’independentisme (amb qui
han governat 7 anys aquí i 4 i la propina a Madrid) i el discurs d’investidura de Montilla fa quatre anys,
on va aﬁrmar «entrem en una etapa postnacional».
Massa cops de volant i mareig
per un electorat que voldria sentir
propostes per sortir de la crisis. I
dos dubtes: no sé si els que no han
nascut a Catalunya volen que
apel·lin al seu lloc de naixement
per demanar-los el vot (trist i desesperat) i no sé si els potencials votants, posem-hi, socialistes gironins
catalanistes, se senten gaire identiﬁcats amb aquest nou partit a la recerca de personatge i espai polític.

F

CIU
Accident sense conseqüències
«Què ha passat?» «Algú
1 s’ha fet mal?» Això és el que
preguntaven ahir els periodistes
que segueixen CiU quan l’autobús
amb què tornaven de la Seu d’Urgell va xocar contra una jove motorista. Tot i que ningú va resultar fe-

rit, el conductor i la Guàrdia Urbana
van haver d’arreglar els papers.
PUBLICITAT
Ciutadans a favor de la
independència.... per error
El partit Ciutadans ha enviat
2 als domicilis fullets informatius on proclamen «Volem la inde-

pendència». Ha estat, segons la
formació, un error en la conjugació,
però no ha estat l’únic. I és que el
redactor del paMflet ha comès una
altra errada, en aquest cas ortogràfica, quan empra el català l’eslògan
amb el qual el partit es presenta:
«Rebela’t», prescindint de la ela
geminada.

PLATJA D’ARO
Parada al mercat Entre les
10.00h i les 13.00 hores, CiU tindrà instal·lada una parada informativa al mercat de Platja d’Aro.
Vela de CiU a Platja d’Aro. a les
14.00 h Santi Vila dirnarà amb
una representació de dones emprenedores de la comarca. L’acompanyarà l’alcalde, Josep Trias.
BLANES
Vila a l’Hospital Comarcal El
cap de llista per Girona, Santi Vila
visitarà les instal·lacions de l’Hospital Comarcal de Blanes amb l’alcalde de Lloret, Xavier Crespo i Josep Trias, alcalde de Blanes. A les
12.30 h Santi Vila i Xavier Crespo
oferiran una roda de premsa a
l’exterior de l’Hospital de Blanes
per parlar sobre les propostes de
CiU en temes de sanitat. A les
16.00 hores Santi Vila visitarà les
instal·lacions del Centre d’Educació Especial «Ventijol» de Blanes
acompanyat de l’alcalde, Josep
Trias. A les 18.30 h Vila presentarà el seu llibre Començar il·lusiona
a la Casa Oliveras.
PALAMÓS
Reunió amb empresaris A les
11.30 el secretari segon de la
Mesa del Parlament i número 7
de la candidatura d’Artur Mas, Antoni Castellà es reunirà amb empresaris i botigues de Palamós al
Centre Cultural La Gorga.
PORQUERES
Dolors Rovirola al Casal d’Avis
 A les 15:30h, Xerrada-col·loqui
amb Dolors Rovirola, alcaldessa
de Vilademuls i número 5 a la
candidatura gironina de CiU. L’acompanyaran Jordi Xargay, president de Convergència al Pla de
l’Estany, i Josep Juscafresa, candidat de CiU a Porqueres. A les
17.00 h visitaran el Centre de
Dia.
SANT JAUME DE LLIERCA
Porta a Porta  Entre les 17.00
h i les 18.30 h, Lluís Guinó, alcalde de Besalú i número 8 de la
candidatura gironina de CiU al
Parlament, farà un porta a porta
al municipi de Sant Jaume de
Llierca. L’acompanyaran Enric
Llongarriu, alcalde de Sant Jaume;
Joan Espona, alcalde de Sant Joan
les Fonts i president del Consell
Comarcal, i Miquel Calm, president
de Convergència a la Garrotxa.
GIRONA
Parada informativa  Entre les
17.00 i les 20.00 h, CiU tindrà
instal·lada una parada informativa al Parc del Migdia de Girona. A
les 19.00 h hi passaran el senador Jordi Vilajoana i Carles Puigdemont, candidat de CiU a l’alcaldia de Girona i número 6 de la
candidatura gironina de CiU al
Parlament de Catalunya.
LA CELLERA DE TER
Marta Ferrusola en un col·loqui
 A les 17.30 h hi haurà una xe-

rrada -col·loqui organitzada per
CiU de la Cellera de Ter sobre els
«Beneficis de l’activitat física en
la salut» amb la participació de
Marta Ferrusola. També hi intervindrà la Dra. Teresa Torrades (fisioterapeuta) i el Dr. Ricard Serra
(unitat de Cardiologia de l’Hospital Sant Pau).Montserrat Roura,
alcaldessa de Riudellots i número
10 de la candidatura de CiU al
Parlament de Catalunya, assistirà
a l’acte.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Porta a Porta  Entre les 18.30
h i les 21.00 h, Lluís Guinó, alcalde de Besalú i número 8 de la
candidatura gironina de CiU, farà
un porta a porta a Castellfollit.
Amb Mia Corominas, candidat de
CiU a l’alcaldia d’Olot, i Miquel
Calm i Joan Espona.
RIPOLL
Xerrada-col·loqui  A les 19.30
h hi haurà una xerrada-col·loqui a
la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll per parlar d’Educació amb Irene Rigau, secretària sectorial d’Educació de Convergència i número 9 de la candidatura d’Artur
Mas. També hi serà l’Eudald Casadesús, president de la federació
de Convergència de les comarques gironines i número 3 de la
candidatura gironina de CiU.
PALS
Sopar amb militants  A les
21.00 h el diputat de CiU, Jordi
Xuclà i la número 9 de la candidatura gironina de CiU al Parlament,
Begonya Montalban, soparan
amb militants i simpatitzants a la
Sala Polivalent dels Masos de
Pals.
BESCANÓ
Vilajoana en un sopar amb
simpatitzants A les 21.00 h el
senador, Jordi Vilajoana soparà
amb militants i simpatitzants a
Bescanó. També hi assistiran Xavier Soy, alcalde de Bescanó; Gabriel Casas, alcalde de Fornells i
número 11 de la candidatura gironina de CiU al Parlament; Lluís
Freixas, alcalde de Campllong, i
Joan Bagué, president de Convergència al Gironès i director de
campanya de CiU a comarques gironines.Des de les 17.00 hores,
CiU tindrà una vela instal·lada a la
població.

PSC
SALT
Maria Quer visita el mercat
Des de les 10.00 h fins a les
13.00 h la candidata socialitsta,
Maria Quer, visitarà el mercat de
Salt acompanyada de l’alcaldessa
de la població, Iolanda Pineda.
GIRONA
Esmorzar de premsa amb Joaquim Nadal A les 11.00h, Joaquim Nadal ofereix un esmorzarroda de premsa a la seu de la federació del PSC de les comarques
gironines. A les 18:00h, Pia
Bosch assistirà a la inauguració
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de la Fira ECO SÍ de Girona.
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Socialistes al mercat A les
11.00h hi haurà presència del
partit socialista al mercat de la
Bisbal d’Empordà. A les 12.00h,
l’agrupació local del PSC de la Bisbal oferirà un porta a porta.
BLANES
Celaya a la ràdio  A les
16:00h, la senadora, Pepa Celaya,
participarà en una tertúlia a la
Ràdio de Blanes.
FIGUERES
Porta a porta  A les 18:00h, el
candidat Ciro Llueca i representants de l’agrupació local del PSC
faran un porta a porta.
GARRIGUELLA
Porta a Porta  A les 18:30h,la
candidata i alcaldessa de Roses,
Magda Casamitjana, i la diputada,
Montse Palma faran un porta a
porta a Garriguella.
BESCANÓ
Esteve Pujol parla de la MAT 
A les 19:00h, el número 3 per Girona, Esteve Pujol participarà a la
taula rodona La MAT i les eleccions.
VIDRERES
Nadal participa en un acte públic  A les 19:00h, Joaquim Nadal, la candidata i alcaldessa del
municipi, Ruth Rosique i la senadora, Pepa Celaya, participaran en
un acte públic a Vidreres
SALT
Porta a porta  Des de les
19:00h fins a les 21.00 h, porta a
porta a Salt per part de l’agrupació socialista de Salt-Bescanó.
GIRONA
Porta a porta  A les 19:30h,
porta a porta al barri de Sant Narcís de Girona amb presència de
les candidates Pia Bosch, Glòria
Plana i Noèlia Valverde. A les
20.00h, les candidates Mònica
Geronès, Marian Sais i David Maldonado participaran en un porta
a porta al barri de Sant Eugènia.
LLORET DE MAR
Míting de Joaquim Nadal A
les 21:00h, el cap de llista oferirà
un míting a la sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar acompanyat per la senadora, Pepa Celaya i la candidata, Ruth Rosique.
L’ESCALA
Sopar de campanya A les
21:00h, la candidata Pia Bosch, el
candidat i alcalde del municipi,
Estania Puig, i la diputada, Montse Palma assitiran a un sopar de
campanya al restaurant Mig Meló
de l’Escala.

ERC
PALAFRUGELL
Visita al mercatA les 11.00h,
els candidats visitaran el mercat
de Palafrugell.
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L’AGENDA
CiU

Carles Navales

SALT
Visita al mercat A les 11:00h,
visita dels candidats al mercat de
Salt.
SANT PERE PESCADOR
Presentació de la campanya 
A les 15:30h,els candidats oferiran una roda de premsa de presentació de campanya sota el títol «Adéu Espanya/Hola Espanya» a la platja de Sant Pere Pescador.
ALT EMPORDÀ
Sopar de militància  A les
21:00h, sopar amb la militància
de l’Alt Empordà amb la candidata
gironina, Carme Capdevila.

ICV
GIRONA
Reunió de Boada amb la Plataforma de RenfeA les 7.10
Reunió de Joan Boada amb la Plataforma d’Usuaris de Renfe al primer vagó del tren mitja distància
cap a Barcelona.
MAÇANET DE LA SELVA
Pla Territorial  A les 11.00 h
contacte informatiu a Maçanet
per parlar del Pla Territorial de les
Comarques Gironines.
GIRONA
Boada a la Fira Eco-Sí  A partir
de les 18h Joan Boada visitarà la
Fira Eco-sí.

PP
VENTALLÓ
Oficina mòbila partir de les 10
ruta per Ventalló, Viladamat, l’Escala, Torroella de Montgrí i a la
tarda, a partir de les 16.30 per Vilablareix i els barris Montilivi i l’Eixample de Girona.
RUDELLOTS DE LA SELVA
Enric Millo a MIFAS  A les
11.00 h el candidat del PP, Enric
Millo, acompanyat d’Ana Pastor
visitarà el centre Ocupacional de
MIFAS a Riudellots.
PLATJA D’ARO
Passeig al mercat  A les 12.45
h passeig electoral pel mercat de
Platja d’Aro. A les 17.00 hores
Millo i Pastor visitaran el Casal de
la gent gran «Vicenç Bou».
SANT FELIU DE GUIXOLS
A la Cambra de Comerç  A les
18.30 Enric Millor i Ana Pastor es
reuniran amb representants de la
Cambra de Comerç de Sant Feliu
de Guixols.

PDR
ULTRAMORT
ActeA partir de les 20h acte de
Pagesos per la Dignitat Rural
(PDR) al Restaurant l’Arada d’Ultramort i a les 21.00 h sopar.

L’autor lamenta els atacs
que s’han fet a aquesta
comunitat autònoma amb
dades parcials i fal·làcies
informatives
hir Esperanza Aguirre des de Madrid,
avui Joan Puigcercós
des de Barcelona; tots
dos fent demagògia sobre Andalusia, i és que enfrontar als ciutadans d'aquí amb els d'allà restaria
vots a les candidatures progressistes que ho fessin, però en suma a
les nacionalistes i al seu electorat
més conservador. Algunes de les
fal·làcies que fan circular:
Andalusia té, proporcionalment,
més funcionaris, diuen, però ens
amaguen la part més important,
com, per exemple, que a l'ensenyament obligatori, mentre que a
Espanya la mitjana de concerts és
del 33,4%, a Catalunya és de 39,6%
i a Andalusia del 24,7%. És cert que
les dades són d'ensenyament «privat», però de tots és sabut que de
tota la privada, la pràctica totalitat
és concertada, és a dir, ﬁnançada
públicament. En resum, hi ha un diferencial de 15 punts entre Catalunya i Andalusia en ensenyament
obligatori.
La sanitat: el pes dels concerts
amb la sanitat privada en el total del
nostre pressupost és del 55%. Les
dades d'Andalusia que conec, mostren que els concerts no arriben al
20%. És a dir, que en sanitat, el diferencial és de 35 punts.
Si fem números, pel que fa a
personal en realitat a Catalunya hi
ha més taxa d'empleats públics
que a Andalusia, com a conseqüència dels concerts sanitaris i
educatius. I podríem seguir amb les
peonades, per exemple, que no
son rés més que els equivalents als
expedients de regulació d'ocupació
de les fàbriques catalanes i de la resta d'Espanya, o de les subvencions
que reben els pagesos de tota Europa.
Deixo de costat la qüestió de
l'espoli d'Hisenda, que ja ha estat
prou documentat aquests dies.
En resum: cada comunitat fa el
que creu amb el seu pressupost i
són els electors qui decideixen si
és o no correcte. Voler entrar des
de Barcelona o Madrid a especular és la manera menys elegant de
fer el ridícul i d'ofendre els madrilenys i catalans que optem per la
convivència, que som majoria.
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