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Herrera, al seu pas pel Bages,
acusa Mas de voler retallar les
pensions
CRÃ’NICA. En l'acte central de campanya d'Iniciativa al Bages, el seu lÃ-der, Joan Herrera, ha
atacat durament la polÃ-tica d'austeritat del govern de Mas i tambÃ© dels miracles que produeix la
campanya electoral, com ara que els partits parlin, per fi, de desnonaments. TambÃ© hi han
intervingut la diputada sallentina Laura Massana i el nÃºmero 3 de la llista per Barcelona, Joan
Mena.Â
Herrera ha parlat reiteradament de la bandera dels drets socials. Foto: Ramon Aran

Gesticulador i amb pretensió d'espontani, rient a voltes, com si aquella rialla no hagués estat
cuinada a l'avantcambra. Així s'ha presentat el candidat d'ICV-EUiA a la presidència de la
Generalitat en el míting central de campanya al Bages, a Sant Joan de Vilatorrada. Una
parada que ha passat de llarg de Manresa, un feu tradicional dels ecosocialistes que va
quedar esborrat del mapa les darreres eleccions municipals.
A Sant Joan, Herrera s'ha centrar a dur en un primer pla les qüestions socials, que ell veu
indestriables de la qüestió nacional. Fins al punt que ha atacat Mas d'una manera agosarada,
acusant-lo de voler abaixar les pensions: "és que quan en Mas demana el rescat a
Europa, estan parlant d'una altra cosa?", ha preguntat a l'auditori. Herrera ha qualificat les
polítiques d'austeritat de CiU de "cercle desastrós". El candidat ha assegurat que l'actual govern no
ha reduït l'endeutament mensual de la Generalitat, malgrat les retallades, sinó que l'ha
augmentat en comparació amb el dels governs tripartits: "amb un agreujant, que s'ha retallat
com mai, el patiment es multiplica com mai", ha mossegat. I Herrera ha començat a aportar el
ball de xifres que confirmen els pecats de Mas: la retallada d'un 50% a les escoles de
bressol públiques, l'euro per recepta, l'augment d'un 43% de les llistes d'espera, la reducció d'un
30% de les beques de menjador, retallades a la renda mínima d'inserció i l'augment de les
matrícules universitàries.
Però "hi ha esperança"
L'ecosocialista ha recordat que si els ciutadans es mobilitzen, hi ha opcions reals que
aconsegueixin acomplir els propòsits. Ha posat d'exemple la mobilització de part de la ciutadania de
Viladecans, que ha aconseguit aturar el tancament d'un CAP. I ha remarcat la Banca Ètica o
la plataforma Som Energia com a referents en aquesta construcció d'alternatives possibles.

Més d'un centenar de persones omplia la sala cultural de Cal Gallifa, a Sant Joan Foto: Ramon Aran

Cal mobilitzar-se, ha insistit Herrera, per aturar, segons ell, l'estafa "que els bancs sanegin
els seus balanços" amb capital que prové dels impostos de tothom gràcies a les ajudes públiques,
sense que això comporti ni que els bancs obrin l'aixeta ni flexibilitzin els contractes hipotecaris. El
líder d'ICV-EUiA ha recordat que la patronal bancària va fer públic que el sector ha obtingut
100.000 milions d'euros de beneficis des que va esclatar la crisi: "hem viscut per damunt de
les nostres possibilitats? No. Han especulat per sobre de les possibilitats", ha comentat al
respecte.
Els miracles de la campanya electoral
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L'Herrera més irònic ha aparegut quan ha dit que creia "en les campanyes electorals", "fa
miracles", ha prosseguit. I ho ha explicat: "aquella CiU que es va oposar a la vaga general
ara diu que per respecte no farà actes aquell dia". L'ecologista s'ha queixat que Mas hagi promès
una cimera per les qüestions socials urgents l'endemà de les eleccions, cosa que no ha succeït
durant els 21 mesos de govern de CiU des del 2010. Herrera en desconfia i ha insistit que la
millor manera que es materialitzi la cimera és "fent que [CiU] perdi vots".

Mena, número 3 a la llista, membre d'EUiA, no ha aportat gran cosa al discurs d'Herrera Foto: Ramon
Aran

En aquest sentit, el líder d'Iniciativa ha demanat "prudència" a Mas a l'hora de parlar de qüestions
tan delicades com els desnonaments. Ha recordat que "durant anys i panys" els partits no
escoltaven les propostes d'ICV-EUiA de fer efectiva la dació en pagament, quan "el patiment ni el
veien". "Aquests miracles ja em comencen a irritar", ha exclamat el candidat, tot subratllant
l'oportunimes que hi veu en la majoria de partits a l'hora de parlar d'aquest tema. Herrera ha
apuntat que Mas parla d'evitar desnonaments quan la Generalitat té 4.000 pisos buits de
protecció social que no ha emprat. A més, el dirigent ecosocialista ha destacat que el govern de
CiU ha reduït un terç les polítiques d'habitatge social aquests dos anys.
Una vaga general per la "dignitat"
Herrera ha fet una crida als treballadors i també als comerciants a sortir als carrers el 14 de
novembre perquè, segons ell, "ja n'hi ha prou de salvar els bancs, perquè cal salvar la gent".
Creu que la vaga general servirà per "treure'ns la por, la resignació". I ha parafrasejat
Gandhi per fer entendre que el que ara sembla improbable, més endavant pot ser imparable, si
la població pren consciència que el canvi és possible. Ha recordat que la senyera conté el color
roig, un color que expressa, per Herrera, "la igualtat , la justícia social". En definitiva, que
Catalunya "és un país d'esquerres". "No volem caritat, volem justícia", ha dit fent referència
als moviments de PP i PSOE en la qüestió hipotecària. Ha anat més enllà: "volem que acordin que
entregaran els pisos dels bancs rescatats perquè l'Administració tingui habitatge de lloguer social".
"Hem de fer que la por es traslladi de les llars a la Moncloa i als despatxos dels banquers", ha
clamat, ja encès.
Laura Massana fa valer el currículum territorial
La diputada sallentina al Parlament, Laura Massana, número 7 a les llistes d'ICV-EUiA per
Barcelona, ha tret pit de la feina feta de la coalició per a la Catalunya central. Ho ha xifrat en més
de 60 propostes i 23 resolucions sobre temes candents del territori, proposades per ICVEUiA, bo i lamentant-se d'haver-ne perdut "la majoria". Massana ha recordat que ICV-EUiA és
l'única formació que ha portat la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Bages o la
Plataforma No més Morts a la C-55, bo i recordant ahir l'accident a l'alçada de Castellbell i el
Vilar, que afegia dues morts més al balanç funest d'aquesta carretera.

Els ponents i els càrrecs comarcals de la coalició, dalt de l'escenari en acabar l'acte Foto: Ramon Aran

Massana ha destacat que la pobresa afecta igual la Catalunya central que la resta de Catalunya,
si bé, segons la diputada, "al nostre territori costa més que es manifesti", pel fet que "la xarxa
familiar encara funciona". La sallentina ha advertit que la coalició s'ha oposat frontalment al
Parlament al projecte d'abocador de Sant Mateu de Bages, impulsat segons ella només
per "interessos privats, privadíssims" i no pas per públics. La comarca ja té un abocador.
La diputada per ICV ha acabat el discurs parafrasejant
i ningú no ens ha demostrat el contrari".

Llach:

"tot està per fer, tot és possible
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Joan Mena, responsable d'Ensenyament d'EUiA i número 3 de la llista de la coalició
per Barcelona, ha restat importància a les eleccions: "l'endemà aquest poble haurà de tornar al
carrer a defensar els drets nacionals i els socials" per culpa d'uns "interessos" que ell creu que
faran que Mas es "desdigui" de tirar endavant els propòsits del dret a decidir. "No ha tret la
bandera de Catalunya a passejar fins que no han faltat cinc dies per les eleccions", ha etzibat el
d'EUiA.
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