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L’experiència de la duquessa
La duquessa de York, Sarah Ferguson, ha començat a assessorar sobre dieta i exercici físic a una família pobre del Regne Unit en un programa de telerealitat. La duquessa, que va estar casada amb el príncep Andreu, vol
utilitzar la seva experiència en «desordres alimentaris, manca d’estima,
crisi financera i divorci» per ajudar les famílies de la localitat d’East Hull.

ELECCIONS 2008 {
ACTES ELECTORALS
Divendres, 7 de març
왘 Gironella: Joan Canongia
i Isabel López,candidats del
PSC al Congrés dels Diputats, participaran en un acte
electoral a les 8 del vespre a
la Casa de Cultura (carrer
Balmes, 2).
왘 Olesa de Montserrat: el
PSC d’Olesa farà l’acte de
tancament de campanya de
les eleccions generals al local de l’associació de veïns
del Poble Sec a 2/4 de 8 del
vespre. En aquest acte hi
participarà l’exalcalde Enric Térmens, que apareixerà
en públic després de gairebé una dècada de no fer-ho,
acompanyat de l’actual alcalde de la població, Jaume
Monné.
왘 Olesa de Montserrat: Joan
Josep Nuet, senador d’EUiA i candidat número 3
d’ICV-EUiA,visitarà Olesa
amb motiu de la campanya
electoral i aprofitarà per
parlar amb els veïns a la plaça de l’Oli a partir de les 11
del matí aprofitant la celebració del mercat setmanal.
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Qui diu que els joves no tenen
interès per la política? Els joves
que ahir al matí van omplir el Saló Montserrat de l’Escola Joviat
demostraven que els importa la
política i no passen dels polítics.
Més de 200 joves de batxillerat i
de cicles formatius, entre els 16 i
els 20 anys, van participar activament en el debat que va muntar
l’escola Joviat amb iniciativa dels
delegats i la direcció del centre.
Van reunir a Joan Canongia del
PSC, Xavier Javaloyes de PPC,
Alexis Serra de CiU, Ignasi Perramon d’ERC i Xavier Rubio
d’ICV. Els alumnes de l’escola
van preguntar directament als
polítics sobre temes tant diversos
com l’educació, la immigració,
l’habitatge, el transport, els salaris i l’ocupació. El debat va tenir
com a moderadora l’alumna
Marta Cardona.
Pel que fa al tema de l’educació,
Alexis Serra de CiU va reclamar
un gran pacte per a l’educació.
Ignasi Perramon va incidir en la
potenciació de la formació professional, l’autonomia dels centres i el pacte nacional que s’ha
d’acabar de desplegar. Xavier
Rubio d’ICV va demanar més inversió en educació. Xavier Java-

Herrera diu a Manresa que cal avançar
cap a un estat federal i plurinacional
SALVADOR REDÓ
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El líder d’ICV a Manresa, Joan
Herrera, va defensar ahir, des de
la Catalunya central,la necessitat
de convertir Espanya en un estat
federal,amb el reconeixement de
les diferents nacions que hi conviuen. Un estat d’estats. Herrera,
que diumenge passat va haver
d’anul·lar la seva participació a la
Transèquia i que no havia vingut
al Bages durant la campanya, va
fer un forat a la seva agenda per
mantenir un contacte amb la
premsa i amb els militants i simpatitzants d’ICV de la Catalunya
central.
Herrera considera que el primer gran repte és aconseguir un
millor finançament i el desenvolupament de l’estatut i va exposar la necessitat de fer front comú
a Madrid. «És important anar a
votar per parar la dreta i per garantir polítiques d’esquerres».
Aquestes polítiques d’esquerres tenen a veure amb les polítiques socials, però també amb les
inversions en infraestructures i
en una aposta decidida pel tren
de rodalies. «Durant quatre anys

tat amb CiU i, fins i tot, amb el
Partit Popular», va assegurar.
ICV considera que el proper
diumenge, el PSOE es podria
apropar a una majoria absoluta.
Per a Herrera, el perill és més
aquí que no pas amb una victòria
popular, que descarta totalment.
Per això,diu que els catalans «podem anar a votar sense por, votant
allò que volem», sense patir per
qui acabarà sent el president del
govern.

Crítica d’ICV al socialista
Jordi Marsal

Herrera entre dirigents d’ICV al Bages, ahir

ens hem trobat amb una política
d’infrastructures que apostava, en
exclusiva, per l’AVE i deixava decaure la rodalia», exposava Herrera. Que afegia que «ara, per
anar de Manresa a Barcelona amb
la Renfe vol dir invertir, com a mínim, 74 minuts, quan amb una
simple inversió podríem fer el trajecte en 45 minuts, per Viladecavalls i Olesa».
El líder de la formació ecosoci-

alista es va mostrar crític, també,
amb la política econòmica del govern de Zapatero, que va titllar
de «continuista». I a continuació
es va mostrar dolgut pel fet que el
PSOE els hagi buscat per pactar
les lleis amb més contingut social
i, en canvi, els hagi deixat de banda a l’hora de pactar: «les lleis de
privilegis, la de reforma fiscal, de
regulació del mercat hipotecari o
la llei del sector elèctric s’han pac-

Xiulets i preguntes picants dels alumnes
en el debat polític de l’escola Joviat
ANDREU OLIVÉ

des entre Xaviloyes del PPC
er Javaloyes i
va proposar
Joan Canongia
que es potensobre Pizarro i
ciïn els procesSolbes que va
sos de treball
tallar immediamanuals pertament la moquè hi manca
deradora perpersonal.
què els alumEn el mones no enteniment de les
en de què anapreguntes sova la controbre ocupació i
vèrsia.
salaris, el canPel que fa als
didat al Coni m m i g r a n t s,
grés Joan CaAlexis Serra de
nongia va reCiU va demaclamar la pa- La Francina de primer de batxillerat preguntant, ahir, sobre salaris
nar l’ordenació
raula per code la immigració i que els estranmençar a intervenir justificant git».
Una pregunta va anar dirigida a gers tinguin el dret a votar. En
que «jo sóc candidat i els altres no
i, per tant, porto les respostes més com pot ser que la Renfe no tin- aquest sentit, Xavier Javaloyes
elaborades i arranco perquè em gui els trens adaptats per a mi- del PPC va dir que els immipuguin contestar». Alguns dels nusvàlids. Segons Canongia, a grants «no poden votar fins que esalumnes van xiular-lo per aques- Manresa encara no hi ha els nous tiguin nacionalitzats» i «s’han
ta intervenció. Més tard, va ser trens que sí que tenen una de les d’emmotllar als nostres costums».
replicat per Xavier Javaloyes que tres portes adaptades i que ja I va afegir que la immigració ha
de ser «ordenada, integrada i letambé és candidat en el número funcionen al Maresme.
En un moment del debat hi va gal». Xavier Rubio d’ICV va re18 pel PPC per Barcelona, malgrat que «difícilment sortiré ele- haver unes intervencions creua- clamar el vot dels immigrants a

Joan Herrera va estar acompanyat ahir en roda de premsa pel
regidor santjoanenc Víctor Marcos, número 16 a la llista d’ICV
per la demarcació de Barcelona,
la diputada sallentina Laura
Massana i el regidor manresà
Xavier Rubio. Marcos va fer una
crida per captar els desencisats
de la política que han dut a terme
els socialistes. I va afegir que, per
a la Catalunya central, «ha fet
més Joan Herrera en quatre anys
que no pas un diputat socialista
que n’hi ha estat 25», en referència a Jordi Marsal.

les eleccions locals i la reforma
de la llei d’estrangeria. Joan Canongia del PSC, va apel·lar a la
regularització dels immigrants
«amb contracte de treball i no amb
bitllet de bonobús», al·ludia a l’afirmació de Zapatero en el cara a
cara amb Rajoy.Canongia també
va dir que aquest any s’han expulsat 400.000 immigrants
il·legals. Una persona del públic
el va tallar i va replicar que li dolia escoltar aquelles paraules. I el
líder socialista li va contestar que
millor que vinguin amb un contracte d’origen per no acabar explotats per les màfies. Finalment,
Ignasi Perramon d’ERC va recordar que «estem en un procés de
canvi molt ràpid en la societat i
nosaltres també podem contribuir
a la seva integració».
Les professores Maite Otero i
Maria Navarrete van ajudar en la
preparació de les preguntes i l’organització del debat.Els alumnes
van preparar bateries de preguntes de diferents temes, però al final moltes no es van poder fer.
Un cop acabat el debat, els organitzadors es mostraven contents
amb l’experiència.Van començar
a muntar-lo la setmana passada i,
fins ahir, encara no tenien confirmats tots els polítics.

