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LA CAMPANYA

FINESTRES

Jordi Xuclà
DIPUTAT DE CIU AL CONGRÉS

PER QUÈ
VOTARÉ
L’ARTUR MAS
iumenge estem cridats a votar per decidir, vot a vot, la conformació del Parlament que decidirà sobre un
munt d’aspectes de la nostra
vida diària, de forma encertada o
no. Que sigui així, depèn del nostre vot. Qui no voti, no es podrà
queixar. Votaré la candidatura de
CiU que lidera Artur Mas i Santi
Vila a les comarques gironines
perquè Catalunya es mereix un
govern millor del dels últims set
anys. En la base de la democràcia hi ha l’alternança i després de
dos decennis de robust govern
nacionalista, el 2003 es respirava
aires de canvi, d’alternativa. I
Pasqual Maragall va ser president, tot i que CiU va guanyar les
eleccions, amb un argumentari
inexplorat: la unió entre el socialisme postnacional i federalista
de la metròpoli i la menestralia
nacionalista radicalitzada de pobles i ciutats.
El resultat ha estat un tripartit
que ha anul·lat els dos projectes i
ha viscut del programa de la permanència en el poder. El tripartit
ha estat una oportunitat desaprofitada. Votaré Artur Mas perquè s’ha compromès a fer un govern dels millors del país. Perquè
és el millor candidat per governar una nau que travessa el mar
d’una profunda crisi econòmica.
Perquè convé una majoria forta
que ens tregui de l’empat polític
que vivim des de 1999. Perquè
un partit d’obediència catalana
és millor per als interessos del
país després de constatar el fracàs de «l’Espanya fraternal i el
govern amic» que va patrocinar
Maragall. Ell mateix ho ha dit i
ho ha viscut.
Votaré Artur Mas perquè vol
unir el país en un projecte que
comparteix la majoria de la societat: un pacte fiscal homologable al concert econòmic que ha
de servir per aturar uns transferència de riquesa que excedeix la
solidaritat per convertir-se en
drenatge de la nostra capacitat
emprenedora.
Votaré Artur Mas perquè dignificarà la vida civil del país, el
farà sortir del sot de la frivolitat i
la improvisació i obrarà amb
ponderació i prudència perquè
Catalunya torni a ser respectada
i admirada. «La tramuntana justa que eixuga l’herba i no espolsa
el blat».

D

ICV-EUiA
Herrera no es mulla
El candidat d’ICV-EUiA a la
1 presidència de la Generalitat,
Joan Herrera, no es va deixar ahir
al matí mullar per l’aigua quan el
cap de llista per Girona, Joan Boada, va dur a terme un passeig amb
caiac pel riu Ter al seu pas pel municipi de Colomers. L’ecosocialista
no el va voler acompanyar i va esperar que el candidat gironí arribés
a la riba del riu per comparèixer
junts davant dels mitjans de comunicació. Herrera va prometre fer-ho
a la propera visita a la zona.
PSC
El bus socialista es queda sense
marxes
L’autocar de campanya del
2 PSC ahir va dir prou i, tot i
que s’ha mogut menys pel territori
que el del seu principal rival a les
eleccions, CIU, ahir se li va espatllar el canvi de marxes. Davant d’això, la comitiva de periodistes que
segueix el PSC va haver de viatjar

en minibus -el vehicle que utilitzen
les joventuts socialistes- en el qual
està sobreimprès el lema de «Supermontilla».

de Collblanc, embarassada, que li
deixés fregar el número a la seva
panxa. «A veure si ens dóna sort
el diumenge», va puntualitzar.

CIU
Entre la porra electoral i
futbolístiques
Mentre es busquen herois i
3 guanyadors per a dos dels
esdeveniments més esperats de
l’any: les eleccions catalanes i el
partit Barça-Madrid, els polítics ja
s’han aventurat a fer les primeres
porres i vaticinis. Josep Antoni Duran i Lleida, Felip Puig i Lluís Coromines ja han previst la composició
del Parlament i Artur Mas ha estat
l’únic que, públicament, ha augurat
una victòria del Barça per 3 a 1.

Ciutadans
Rivera busca un aparell per
«netejar» ajuntaments
El candidat de C’s, Albert Ri5 vera va fer broma ahir amb
una venedora d’electrodomèstics
del mercat municipal de Granollers
quan aquesta va ensenyar-li l’aparell que ven per retirar les boles de
borrisol de la roba dient: «té alguna cosa per netejar ajuntaments?».

PP
Camacho frega panxes
Alicia Sánchez-Camacho, que
4 compra números de loteria
de Nadal a molts municipis que
visita, va demanar ahir a una
dependenta del mercat municipal

ERC
El gol de Champions
El candidat republicà va tenir
6 el seu particular partit de
Champions. I és que l’entrevista de
Puigcercós a TV3 va ser dimecres
just després del partit Panathinaikos-Barça i just abans del programa especial sobre la competició,
un dels espais amb més audiència.

L’AGENDA
PSC
CiU
FORNELLS DE LA SELVA
Porta a porta Entre les 9.00 i
les 11.00 h del matí l’alcalde de
Fornells i nñumero 11 de la candidatura gironina de Convergència i Unió al Parlament, farà un
porta a porta.
LES PLANES
Porta a porta Entre les 10.00 i
les 13.00 hores, es farà un porta
a porta pel municipi. Lluís Guinó,
alcalde de Besalú i número 8 de
la candidatura gironina de CiU, hi
serà fins les 11.00 hores. A partir
d’aquella hora continuaran l’Eduard Llorà, portaveu de CiU a
Les Planes i número 14 de la candidatura gironina de CiU al Parlament, i Miquel Calm, president de
Convergència a la Garrotxa.
SANT ANDREU SALOU
Vila al municipi més petit 
Santi Vila, cap de llista de la candidatura gironina de Convergència i Unió a les eleccions al Parlament, visita Sant Andreu Salou, el
municipi més petit de la comarca
del Gironès. Allí, davant l’Ajuntament, oferirà una roda de premsa,
acompanyat de la número 2, Elena Ribera, i del número 3, Eudald
Casadesús, així com de bona part
de tota la candidatura gironina,
per expressar el compromís de la
Federació amb l’equilibri territorial.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Jornades del Consell  A les
14.30 h Montserrat Roura, alcaldessa de Riudellots i consellera
comarcal de Benestar Social, a la
cloenda de les jornades organitzades pel Consell Comarcal de la
Selva.
GIRONA
Puigdemont al concert de l’Auditori  A les 21.00 h l’alcaldable
per CiU a Girona i el número 6 de
la candidatura gironina, Carles
Puigdemont, assistirà al concert
anual que organitza Metalquímia
a l’Auditori.

GIRONA
Nadal, Geli, Pujol, Bosch i Albesa en una roda de final de
campanyaA les 10.00 h Joaquim Nadal, Marina Geli, Esteve
PUjol, Pia Bosch, Joan Albesa i els
principals candidats del PSC a la
demarcació de Girona a la seu del
partit a Girona.
GIRONA
Geli visitarà el Consorci del
Transport Sanitari A les 11.00
h Marina Geli i Marta Pedrerol visitaran el Consorci del Transport
Sanitari a la Regio de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
A la Cambra de Comerç Entre
les 12.00 i les 12.30 Joaquim Nadal s’entrevistarà amb el president de la Cambra de Comerç de
Sant Feliu de Guíxols. Entre les
12.30 i les 13.15 h Nadal visitarà
la zona del Pla de Barris del Puig
de Sant Feliu.
GIRONA
Geli visitarà MIfasA les 12.30
h Marina Geli visitarpa l’associació MiFas de Girona.
GIRONA
Nadal a la Llar d’Avis Pont Major A les A les 16.00 h Joaquim
Nadal visitarà la Llar d’Avis de
Pont Major. A les 17.00 h Joaquim
Nadal i Pia Bosch visitaran La Llar
d’Avis de Germans Sàbat i a les
18.30 h Nadal farà un míting al
CEIP Santa Eugènia- Col·legi Groc.
CALDES DE MALAVELLA
Geli anirà als balnearis A les
16.00 h Marina Geli visitarà els
balnearis Vichy Catalan i el Balneari Prats de Caldes.
BLANES
Geli al centre del municipiA
les 18.30 h Marina Geli visitarà el
centre de Blanes.
GIRONA
Geli visitarà el Consorci del
Transport Sanitari A les 11.00
h Marina Geli i Marta Pedrerol visitaran el Consorci del Transport
Sanitari a la Regio de Girona.
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municipi de Vall-llobrega.
FIGUERES
Nadal a l’acte d’Ernest Lluch 
A les 20.15 h Joaquim Nadal assistirà a l’acte d’homenatge i presentació del llibre d’Ernest Lluch
El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens
ideològics del proteccionisme i la
presa de consciència de la burgesia catalana a l’Atenea de Figueres. A les 21.30 Nadal assistirà al
sopar de tancament de campanya a l’Hotel Travé de Figueres.
BLANES
Geli a l’IES Sa Palomera A les
21.30h Marina Geli assistirà al sopar de tancament de campanya a
l’IES Sa Palomera de Blanes.

ERC
SALT
Puigcercós a l’Escola Universitària de l’Esport  A les 11.30 h
Puigcercós visitarà l’EScola Universitària de l’Esport i la Salut de
Salt.
GIRONA
Al mercat del Lleó A les 13.00
h Puigcercós visitarà el mercat
del Lleó de Girona.
GIRONA
Acte de final de campanya A
les 20.00 h Joan Puigcercós presidirà l’acte final de campanya al
Pavelló de Vilablareix en el que
participaran la cap de llista per Girona, Carme Capdevila, el secretari general d’Esquerra, Joan Ridao,
l’eurodiputat, Oriol Junqueras, el
número dos per Girona, Pere
Vigo, i la número 4, Cristina Alzina.

FIGUERES
Sopar de tancament de campanya A les 21.00 h Joan Boada oferirà un contacte informatiu
i un sopar de tancament de campanya a Figueres,

PP
GIRONA
CarpalEl PP tindrà una carpa a
Girona durant tot el matí
SANT HILARI
Oficina mòbilA partir de les
9.30 h una oficina mòbil iniciarà
la ruta per Sant HIlari, Arbúcies,
Breda, Hostalric i Blanes. A partir
de les 16.30 h continuarà el seu
recorregut per Salt.
BLANES
Camacho, Millo i Cospedal de
passeigA les 12.45 h passeig
electoral d’Enric Millo en companyia d’Alícia Sánchez-Camacho i
Maria Dolores de Cospedal. A les
13.30 h oferiran el míting de tancament de campanya.

Si
LA BISBAL D’EMPORDÀ
Strubell al mercatA les 10.00
h Toni Strubell i Txell Satorras visitaran el mercat de la Bisbal i
després assistiran a un esmorzar
a l’Hostal Adarnius a les 11.00 h.
LA CELLERA DE TER
Strubell al mercatA les 11.30
Toni Strubell assistirà al mercat
setmanal del municipi

ICV
LA BISBAL
Boada al mercatA les 11.30 h
Joan Boada visitaràel mercat de
La Bisbal.
VALL-LLOBREGA
Boada visita el municipiA les
14.30 h Joan Boada visitarà el

C’s
GIRONA
Rivera a la plaça del Vi El candidat a la presidència per Ciutadans, Albert Rivera, farà declaracions a la plaça del Vi de Girona.

Carles Navales
DIRECTOR DE LA REVISTA LA FACTORIA

revistalafactoria.eu

TORNARÀ LA
DRETA? VOSTÈ
DECIDEIX
L’autor reflexiona sobre els
possibles pactes que podria
fer CiU per governar i les
retallades socials que això
podria implicar
iumenge a votar, però
demà dissabte toca
reﬂexió. La pregunta
que ens farem serà:
tornarà la dreta al poder? Quins
retalls socials executarà? Hi som a
temps, d'evitar-ho? Encara hi ha
uns 200.000 socialistes indecisos
per cap de nacionalista.
Les respostes no són pas complicades. Sí, tornarà la dreta a governar a tenor del que diuen les
enquestes, però cal saber el resultat: govern en solitari, coalició
fàctica amb el PP; sense majoria
CIU-PP... tot pot succeir. Però això
no és el substancial. El substancial és si hi haurà una presència
socialista prou forta per garantir
que els programes socials encetats no es torcin amb l'excusa de
la crisi econòmica.
Alemanya, governada per la
dreta, ha fet retalls, però tot i així
la despesa social és encara molt
més elevada, en proporció, que la
de Catalunya i el conjunt d'Espanya. El mateix França i per descomptat els països escandinaus.
Esperem que el Regne Unit no sigui l'excepció.
L'Estat de benestar, com ens
deia Polanyi, és la circumferència
que es marca democràticament la
societat per beneﬁciar la societat
en el seu conjunt, o sigui, perquè
tots visquem més segurs. El cristianisme ens va aportar el concepte de la caritat; la república
(Revolució francesa i les Llums);
la fraternitat; i el moviment obrer
la solidaritat. La transcripció en
drets va ser el gran acord entre socialistes i democratacristians:
l’Estat de benestar.
Ara la dreta vol recular. En un
moment de feblesa vol tornar enrere. Per què, sinó, CiU vol parar
la remodelació del Trueta o la informatització de les aules escolars? I només cito dues coses. Encara estem a temps d'evitar-ho?
És clar que sí, votant progressista.
I, l'altra gran qüestió, que ja he
referit altres cops: el vot en blanc i
l'abstenció segueix sent el gran
aliat de CiU. Si no hi ha una reacció en ferm el PSC podria fregar el
pitjor resultat de la seva història, i
CiU la majoria absoluta.
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