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«Al principi de la legislatura
ens va fer (Zapatero) un

oferiment per entrar al Govern
i no el vam acceptar»
JOSEP ANTONI DURAN LLEIDA

CANDIDAT DE CiU AL CONGRÉS I LÍDER D’UNIÓ

Estratègies equivocades
Podria entendre’s que el candidat socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, busqui mar-
car diferències amb l’encara president Zapatero o que vulgui presentar-se amb un
perfil més a l’esquerra per aguantar l’embat del pròxim 20-N i fins i tot que intenti
sorprendre amb propostes suposadament noves, però el que ja no sembla tan seri-
ós és que oblidi que ha sigut ministre i vicepresident del Govern de Zapatero durant
bona part de la legislatura. Es va equivocar quan després de la seua designació com
a candidat va assegurar que tenia una recepta contra l’atur i va provocar crítiques
generalitzades per no haver-la aplicat des del Govern i ara torna a la càrrega al qües-
tionar les polítiques d’ajust aplicades per indicació de Brussel·les, al plantejar nous
impostos sobre el tabac i l’alcohol, al suggerir llistes desbloquejades per “millorar
la qualitat democràtica” o a l’alertar sobre l’excés d’estalvi, una cosa que va provo-
car ahir la rèplica immediata de la vicepresidenta econòmica. Fa la impressió que
no ha format part del mateix govern que Zapatero o Salgado i fins i tot es podria
pensar que ha guardat aquestes receptes màgiques per quan fos candidat, i torna a
equivocar-se perquè a l’electorat no se l’enganya tan fàcilment. L’estratègia electo-
ral mai hauria de ser argument per recórrer a aquestes maniobres i el mal és que,
malgrat viure un dels moments més crítics per a l’economia del país, per al futur de
l’Estat del benestar i fins i tot per a la construcció europea, estem amb un govern
que no només està en funcions formalment, sinó també de facto des de fa setma-
nes, sense capacitat d’il·lusionar la ciutadania per superar les dificultats. I ens tro-
bem amb el candidat de l’oposició que ha fet bandera del “com pitjor, millor” per
aconseguir la victòria el 20-N i del qual a aquestes altures no coneixem si té un pro-
grama econòmic o quines mesures plantejarà per superar la crisi. Però aquest ab-
sentisme de Rajoy tampoc justifica que el candidat socialista pretengui millorar els
seus resultats desmarcant-se tot el que pot dels seus, anant al davant de postures
contràries a les que va defensar des del Govern i despistant tothom. Amb aquest
panorama no es pot esperar que les solucions arribin des de la política, haurem d’es-
forçar-nos tots des dels nostres respectius àmbits per millorar la productivitat i con-
fiar que els governants no ho espatllin gaire.
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Un canvi de discurs
L’ECONOMIA CATALANA ha
crescut un 0,7 per cent —que
és molt poca cosa— en l’últim
trimestre i ho ha fet gràcies a
les exportacions, que han su-
plert la falta d’activitat interna.
No hi ha consum; la gent estal-
via o simplement no gasta per-
què no pot.Algú se n’estranya?
El Govern pretén retallar una
paga extra del personal sanita-
ri; el conseller Cleries anun-
cia —tot i que després matisa—
un ajornament en el pagament
a les empreses del tercer sec-
tor; les farmàcies tarden a co-
brar; les constructores, també;
les prestadores de serveis pú-
blics com recollides d’escom-
braries, també. L’activitat pú-
blica no va, només es fan reta-
llades, i la privada, com és lò-
gic, en pateix les conseqüènci-
es. Qui compra cotxes, pisos,
electrodomèstics o viatges? Els
metges, les infermeres, els em-
pleats de les residències per a
persones amb dependència, els
empleats de les empreses de
serveis públics. I a la vista es-
tà que no poden embolicar-se
en despeses amb la que està ca-
ient. Ni tan sols en l’hipotètic
cas que el banc els prestés els
diners (perquè no n’hi ha per
prestar però sí per pagar sucu-
lentes jubilacions, acomiada-

ments o bonus als directius de
les entitats arruïnades).Així la
cosa no remuntarà, per molt
que augmentin les exportaci-
ons, cosa que demostra —sigui
dit de passada— que la nostra
economia és competitiva fins i
tot sense necessitat que el Go-
vern devaluï. Ja ho fem nosal-
tres, directament en vena, amb
salaris més baixos, lloguers, ser-
veis i preus en general més ba-
rats.A aquest pas ens queda-
rem sense economia, com el
burro del conte al qual li ana-
ven traient la palla a poc a poc.

JUANCAL
LAPEIXERA

Amb la política de

retallades públiques,

l’economia catalana

no remuntarà, per

molt que augmentin

les exportacions

� L’edifici emblemàtic del campus de Cappont
acull avui una jornada sobre ciutats verdes i in-
tel·ligents, que farà especial èmfasi en els vehicles
elèctrics, dissenyats per evitar la contaminació, i
els passos que s’estan fent per introduir-los al
mercat, especialment els cotxes. Amés, es presen-
taran els punts de recàrrega que es posaran en
marxa a la ciutat.

El primer pas per als
vehicles elèctrics

tecnologia

PASSARÀAVUI LES PERLESDELDIA

«La proposta de l’ICS
és 1.500 interins al
carrer o 6.000 es
redueixen el sou.
Inacceptable»

«Titllar de ‘zorra’ la parella
no constitueix menyspreu

o insult si és per
destacar-ne l’astúcia»

JUAN DEL OLMO
JUTGE DE L’AUDIÈNCIA DE MÚRCIA

MONTSE PEÑA
SECRETÀRIA GENERAL DE SATSE CATALUNYA

La cort dels miracles
AIXÒ ÉS UN no parar. La qua-
si totalitat del sistema bancari
del país nacionalitzat, el Govern
exercint de mal pagador i sant
Pep Guardiola fent de monja de
les llagues barcelonistes.Vivim
instal·lats en la tragèdia bufa del
gran don Ramon. El paper es-
tel·lar de la setmana, però, hem
d’atorgar-li a l’Alessio Rastani,
un suposat broker anglès que ens
ha dit tot el que ja sabíem sobre
la crisi però del quemai ens atre-
vim a parlar seriosament. Com
que ell ho ha fet sarcàsticament,
tothom s’ha apressat a desqua-
lificar-lo, bàsicament, perquè no
és prou ric ni poderós i només
juga ocasionalment a la borsa.
Total, que no ens agrada sentir
que un broker no té sentiments,
que somia cada nit a fer-se mi-
lionari provocant un daltabaix a
la borsa i que aquesta crisi és una
mena de paradís per a gent que,
com ell, sap que el món no el go-
verna la política sinó els bancs,
tot i que sabem que és veritat.
Correm-hi tots, que la canalla
no descobreixi que els nens no
vénen de París!

De fet, encara no s’havia apa-
gat del tot el foc anglès que, al
Parlament, la nostra casta s’ofe-
gava en unmar de proposicions,
mentre mataven el temps a l’es-

pera del 20-N. El Govern i l’opo-
sició s’agradaven tant jugant a la
geometria variable que quan van
descobrir que a aquell ritme po-
dien passar-se el que restava de
crisi votant propostes que no im-
porten ningú, van decidir parar
unmoment a reflexionar.Abans,
però, el president se les havia
empescat per semblar més en-
ginyós de l’habitual al manifes-
tar que el domini del castellà dels
nostres escolars és similar al que
tenen en altres contrades penin-
sulars i que, al lloro!, hi ha gent
aAndalusia i a Galícia que diuen
que parlen castellà però no els
entén ningú i que això no me-
reix cap comentari de part de les
autoritats periodístiques de l’Es-
tat. Lògicament, l’endemà, des
d’aquells territoris, van recla-
mar-se les corresponents discul-
pes, que immediatament van ser
ateses amb il·lusió pel senyor
Mas i així va tancar-se el cercle
d’un nou episodi de desafecció
entre la Catalunya ideal i l’Es-
panya real. Que se sàpiga, no
s’han produït noves reaccions.
Encara bo que a la cort dels mi-
racles l’únic que emociona de
debò les masses són les interna-
des vertiginoses d’un déu –de
sobtat origen lleidatà– anome-
nat Messi, Leo Messi.
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