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El cost d’unes
primàries
a Esquerra

Política

Del procés per triar
candidat pel 20-N, en
sortirà un guanyador;
una altra cosa és que
hi hagi cap guany

La cursa cap el 20-N

Duran posa CiU enmig del PP i
PSOE com a única tercera via
CENTRALITAT El candidat a les generals presenta la federació com a garantia de centralitat davant dues formacions
enquistades en l’enfrontament RESULTATS Dóna per feta la majoria absoluta dels populars als comicis del novembre
Joan Trillas
BEGUR

El candidat de CiU a les
eleccions generals i secretari general de la federació, Josep Antoni Duran i
Lleida va avisar ahir a Begur (Baix Empordà) que
les eleccions del 20-N les
guanyarà per majoria absoluta el PP i que, en conseqüència, ara mateix CiU
és per Catalunya l’única alternativa. Segons Duran,
CiU representa la centralitat, el que ell va definir
l’única “tercera via”, just al
mig d’un PP i d’un PSOE
enfrontats: “Es molt entristidor que el PP i el
PSOE continuïn discutint
sobre el terrorisme i siguin
incapaços, davant el patiment de molta gent per la
crisi, de posar-se d’acord
en els grans temes”. Duran, que continua reclamant un gran pacte d’Estat, va fer aquestes declaracions ahir, a Begur, després de la primera jornada
de treball de preparació
del programa electoral. El
procés culminarà el 8
d’octubre amb l’aprovació
del document definitiu
en una reunió conjunta i
extraordinària dels consells nacionals.
El secretari general de
la federació es va mostrar
optimista i va dir que el
20-N tenen l’oportunitat
de fer un bon resultat per,
d’aquesta manera, trencar la dinàmica de 30 anys
d’inèrcies negatives per
Catalunya: “El PP i el PSC
han tingut persones molt
respectables, les quals, però, han anat a remolc dels
seus partits a Madrid, sense veu pròpia”, va assegurar. Duran va reiterar la
necessitat de defensar el
pacte fiscal, però també va

Duran i Lleida va encapçalar la primera reunió de la comissió de treball de CiU encarregada d’elaborar el programa pel 20-N ■ MANEL LLADÓ

Les frases de Duran
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El PSOE ha deixat
trinxat i arruïnat
el país (...) i el
Partit Popular el
que pot fer és
mortificar-nos”

“El PP i el PSOE
continuen
discutint sobre
el terrorisme i no
es posen d’acord
en els grans temes”

considerar
important
canviar l’estil de fer política, acostant-la més a la
ciutadania: “La defensa
dels interessos a Madrid
no es pot fer el 2011 igual
que en el segle XX. Hem de
donar garantia d’un bon
tracte fiscal a la nostra ciutadania per tenir més diners i poder millorar reptes com són la cohesió so-

cial i la creació d’ocupació”. Però tot això, segons
Duran, no es podrà portar
terme sense la necessària
reactivació de l’economia.
Ara mateix tot passa per
superar una crisi “alarmant i molt greu amb un
procés de desconfiança
política”, va afirmar.
És per això que CiU ha
creat quatre taules secto-
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rials on es marcarà el full de
ruta i es redactarà el programa electoral. Per això,
temes com reactivar l’economia productiva i generar
ocupació, preparar el futur, la cohesió social i la
qualitat democràtica, són
els grans eixos del debat.
CiU vol apostar per
l’educació, l’austeritat, defensar aprimament de l’administració a la resta de
l’Estat, defensar la classe
mitjana, seguretat, justícia, com ara la reforma
del codi pena,l i una administració més eficaç.
Per Duran, també cal incentivar les empreses
perquè reinverteixin els
beneficis i lligar salaris
amb productivitat, entre
altres iniciatives. ■

Rubalcaba, un actiu per Catalunya

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Malgrat que són molts, entre
ells el candidat de CiU, que
dóna per feta la victòria del
PP a les eleccions del 20-N, hi
ha qui considera que encara
“hi ha partit” malgrat que les
coses “pinten difícils”. És el
cas del viceprimer secretari
del PSC, Miquel Iceta, que
ahir va destacar que el candidat del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba, és un “actiu electoral” per al PSOE i per al
PSC a Catalunya. L’exministre, va assegurar, “genera
confiança, coneix molt bé Catalunya i es va bolcar per a
l’aprovació de l’Estatut”.
Iceta no es va estar de
menystenir la figura de Ma-

riano Rajoy, a qui Rubalcaba,
va dir, “li dóna cent voltes”. A
parer del dirigent socialista,
el resultat del PSC determinarà la continuïtat d’un govern del PSOE perquè en les
últimes eleccions la distància
dels socialistes respecte al
PP a Catalunya –disset diputats– va ser la mateixa que a
l’Estat. “Sense un avantatge
tan important a Catalunya, el
resultat hauria estat molt diferent i les possibilitats de
governar escasses”, va afegir. Iceta va recriminar a CiU
que accepti d’entrada una
victòria del PP i va assegurar
que la federació “es prepara
per intentar pactar amb ells”.

