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Eleccions Generals 2015

Susana Díaz fa una crida a «no dividir» el
vot d’esquerres per evitar el govern del PP
 La presidenta andalusa insta Artur Mas a reflexionar que «l’important no és ell sinó la gent a la qual representa»
PSOE
ACN/EFE/DdG | SANTA COLOMA DE
GRAMENET

La presidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, va fer una crida a «no dividir» ni «repartir» el vot
«proressista» a les eleccions generals del 20D. Per a Díaz, Pedro
Sánchez és «l’única alternativa» a
un PP que suposaria «quatre anys
més de «desigualtat i patiment».
Respecte Catalunya va aﬁrmar
que «no es mereix» que «set milions de ciutadans» estiguin pendents de les negociacions entre JxSí
i laCUP i va fer una apel.lació a Mas
a pensar que «l’important no és ell
sinó la gent a la qual representa».
«Si dividim i fragmentem el vot,
tindrem quatre anys més de patiment de Rajoy». Ho va advertir ahir
la presidenta andalusa en un acte
celebrat a Santa Coloma de Gramente, sense Carme Chacón, però
amb el líder del PSC, Miquel Iceta, i l’alcaldessa de la ciutat, Nuria
Parlon.
Per a la presidenta de la Junta
d’Andalusia, seran les «eleccions
més obertes de la democràcia» i
conﬁa en el fet que els socialistes
poden «guanyar bé i no per un, dos
o tres vots», ja que «al carrer hi ha
sentiment de canvi, la gent no vol

seguir com estem». Per això, va insistir en «no distreure’s en els que
volen dividir el vot, perquè ens estem jugant el futur del país». «Estem en el moment de la veritat», va
advertir.
Díaz va carregar, a més,Díaz
contra els que el preocupa només
«amb quin número d'escó arribaran al Congrés» i va avisar que al PP
l’interessa «dividir» a l'esquerra
per poder seguir governant. En
aquest sentit, va dir que «estan
pensant en la mateixa pinça que he
patit a Andalusia», on va recodar
que Podem i PP «anaven de la mà»
perquè el PSOE «no governés» i,
després, «perquè no tingués pressupostos». «Si hem sortit endavant
és perquè el PSOE és molt fort.
Aquí és on us necessitem, en tots
els racons d'Espanya, perquè tinguem la força que aquest país necessita», va dir la dirigent, que va
apel.lar als que encara estan reﬂexionant que pensin els darrers
quatre anys en els que Rajoy, «ha
buidat la guardiola».
Susana Díaz va centrar gran
part del seu discurs a Santa Coloma en enaltir els lligams entre
Andalusia i els catalans que tenen
arrels o orígens andalusos. És per
això que ha defensat que són els
socialistes els que, amb la reforma
de la Constitució, poden garantir
«la unitat d'Espanya» i que aques-
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Nuria Parlon, la presidenta de la Junta d’Andalusia i Miquel Iceta (d’esquerra a dreta) ahir a Santa Coloma.

ta vinculació segueixi sent com ﬁns
ara.
Elogi a la gestió andalusa
El primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, per la seva banda, va elogiar
a Díaz perquè «malgrat les diﬁcultats, no ha tocat la sanitat pública, no ha aparcat la llei de de-

pendència i l’escola pública segueix sent prioritat màxima». «A Catalunya ens queixem que tenimi
problemes de ﬁnançament, però
també els té la Junta d’Andalusia,
i no han deixat de reclamar, però
donant rescursos als que ho necessiten», va dir Iceta.
L’alcaldessa de Santa Coloma,

Nuria Parlon va criticar als que
«parlen de nova política, com si
nova fos garantia de tot» però
«haurien d’explicar qui han ﬁnançat les seves campanyes», al.ludint directament a Ciutdans: «a qui
es deuen ﬁnalment, al poble o als
que han pagat les seves campanyes, els grans empresaris?».
ACN

Duran titlla de «política ﬁcció» voler
anar a negociar la independència
 El candidat d’Unió acusa

Homs de renunciar a
defensar Catalunya per
ser «portaveu d’ERC»
UNIÓ
ACN/EFE/DdG| TORDERA

El candidat d'Unió a la presidència del govern espanyol a les
eleccions del 20 de desembre, Josep Antoni Duran i Lleida, va qualiﬁcat de «política ﬁcció» que el cap
de llista del seu exsoci de coalició
–l'antiga CDC, actual Democràcia
i Llibertat-, Francesc Homs, vagi a
Madrid a negociar la independència. Considera «imprescindible» que el catalanisme polític
«centrat» que representa Unió tingui representació a les corts espanyoles «en Defensa de Catalunya
i la seva gent». Critica Homs per dir
que només aniria al Congrés per
reformar la constitució i negociar

la independència acusant-los de
no tenir programa.
El candidat fa una reﬂexiona i es
pregunta «amb qui pensen negociar-la?» la independència i fa una
crida a «tornar a la realitat». A
més, acusa Junts pel Sí i Democràcia i Llibertat del «bloqueig» que
al seu parer es viu a Catalunya. «Es
promet una negociació impossible
quan ni tan sols podem desbloquejar la situació del Parlament»,
ha lamentat Duran.
El líder dels democratacristians
catalans va advertir que per negociar la «desconnexió» que promet Democràcia i Llibertat no hi
ha interlocutors ni a Espanya ni a
la Unió Europea. Al seu parer no hi
ha, «ni tan sols», un resultat electoral «suﬁcient» a Catalunya per
plantejar aquest camí.Per això
aﬁrma que el debat polític s'ha situat a Catalunya «més en el camp
del desig i de la imaginació que de
la realitat», i va afegir que Unió no
vol «continuar un debat que condueixi només a la frustració i al

Diari de Girona, 2015-12-08, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

El líder democristià proposa
una descentralització de la
gestió de les polítiques
agràries europees

desengany». Considera el seu partit com el que defensarà Catalunya
i la seva gent, «dialogant i pactant,
l’única manera de garantir el progrés de les persones i de la societat en el seu conjunt».
Per Duran, en canvi, els independistes no tenen programa ni
per a la pagesia, ni per als autònoms o els serveis socials entre altres. Per això va qüestionar que el
cap de llista de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs, vuglui participar en la ponència de la reforma de la Constitució mentre aposta per al independència. «Si només
defensa la independència, Homs
no farà res en aquesta ponència
més que de portaveu d’Esquerra
Republicana» ha apuntat. Per contra, ha defensat que Unió va al

Duran i Lleida durant la visita ahir a una granja de Tordera.

Congrés a defensar «moltes més
coses que la qüestió nacional».
Duran i Lleida va visitar ahir la
granja Can Pou de Gelpí de Tordera, al Maresme on va exposar les
propostes d’Unió al sector pimari. El líder democristià aposta per
una «regionalització» de la política agrària comuna (PAC) de la
Unió Europea i va reclamar una
descentralització dels recursos a
nivell de l’Estat. El candidat exposava mesures com l’equiparació de

les exigències entre els productes
agroalimentaris importats i els
produïs a Europa; que s’eliminin
traves a les exportacions; o un
bon preu en origen per als productors agrícoles com algunes d
eles mesures. «El pagès no vol
subvencions. El pagès vol poder
vendre a bon preu el seu producte de qualitat i no enten que el preu
ﬁnal sigui molt superior a la retribució que ha rebut ell en origen»,
va aﬁrmar.

