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Joan Herrera: «No votaré el 10-A,
no pregunten per l'opció federalista»
Herrera ha carregat fort contra els primers 100 dies del Govern de Mas. Foto: Anna Suárez

El secretari general d'ICV, Joan Herrera, ha assegurat que no votarà en la consulta del 10A de
Barcelona perquè "no es contempla l'opció federalista". El líder d'ICV-EUiA creu que la pregunta
està incompleta però "entén que la gent vagi a votar". Una posició contrària a la seva companya de
viatge, Dolors Camats, que ha assegurat que participarà a la consulta.
Per altra banda, Herrera ha recriminat al president de la Generalitat, Artur Mas, que ?s'amagui
darrere la senyera per ocultar les retallades en salut i educació i en canvi sigui incapaç d'impulsar
una política ingressos perquè hi hagi diners per garantir l'Estat del Benestar? després que el
president anunciés que havia votat pel ?sí? a la independència en les consulta anticipada del dia
10A i just el dia que CiU protagonitza ?l'anunci d'un acomiadament massiu de 5.000 persones en
educació?.
Així, pel dirigent ecosocialista ?el mateix diagnòstic a Brussel·les, Madrid i Catalunya que
comporta retallades socials està demostrant que ens enfonsem més en la crisi?, ha lamentat
Herrera. El líder ecosocialista ha assegurat que ?la Reforma laboral ha està generant més atur,
por i alarmisme i està degradant l'Estat del Benestar?. ?Com pot ser que el senyor Mas es
presentés com a garant de l'Estat del Benestar quan anuncia 5.000 acomiadaments i després
en salut no fa cap proposta per reduir la despesa farmacèutica mentre retalla serveis que afecten
a la qualitat de la prestació??, ha preguntat Herrera.
En aquest sentit, el secretari general d'ICV ha dit que en només 100 dies el Govern que volia ser
el dels ?millors? s'ha convertit en el ?govern de la improvisació? generant ?por i incertesa? amb la
seva ?obsessió per les retallades? que ?l'únic que aconsegueixen és deprimir més l'economia?.
?A l'entorn dels 100 dies de Govern d'Artur Mas les dades de l'atur constaten que hi ha més de
600.000 aturats i contrasten amb un informe del Banc Espanyol que explica que hi ha una millora
de l'ocupació en el sector privat però que empitjora sector públic?, ha remarcat Herrera.
?El Govern dels millors, és un govern amb nul·la sensibilitat social i no només és inequitatiu sinó
que funciona pitjor del que esperàvem, fins i tot en les formes?, ha valorat el dirigent d'ICV.
Ricard Gomà i Dolors Camats votaran
Mentre Joan Herrera farà cas omís de la crida per participar a la consulta sobre la independència,
dos dels pesos pesats dels ecosocialistes, Dolors Camats i Ricard Gomà, sí que aniran a votar. La
diputada al Parlament -l'única d'ICV que s'ha decantat explícitament per l'opció independentista- i
el portaveu dels ecosocialistes a l'Ajuntament de Barcelona ja fa dies que han anunciat que el dia
10 acudiran a les urnes.
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