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Rubalcaba i Rajoy debaten només
per als seus
L'un retreu a l'altre que abaixarà les prestacions als aturats, mentre que l'altre
acusa l'un de mentir
Els candidats del PSOE i el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy, en el cara a cara d'aquest dilluns
a la nit a l'Acadèmia espanyola de Televisió. Foto: ACN.

Els candidats de les dues grans forces espanyoles a la presidència del govern espanyol, Alfredo
Pérez Rubalcaba i Mariano Rajoy, han xocat al cara a cara per les prestacions per desocupació i
les ajudes als bancs i s'han acusat mútuament de mentir i ocultar el seu autèntic programa. El
candidat socialista, a l'ofensiva, ha demanat a Rajoy que expliqui clarament si rebaixarà els drets
dels treballadors i ha proposat una nova taxa als bancs i un endarreriment de dos anys en les
mesures d'austeritat que imposa Europa. Rajoy, per la seva banda, ha acusat el candidat del
PSOE de ser "corresponsable" de la situació i ha promès que no té intenció de rebaixar la
cobertura.
Els dos candidats han obert el debat fent referència al soldat mort a l'Afganistan i han passat
ràpidament a confrontar els seus plantejaments sobre les causes de la crisi i les mesures que
s'han de posar en marxa a partir del dia 21 per plantar-li cara.
Rubalcaba ha posat sobre la taula tres noves propostes: un endarreriment de dos anys, fins al
2015 en l'aplicació de les mesures que reclama Europa per quadrar el dèficit, reclamar al BCE que
continuï rebaixant els tipus d'interès i demanar al Banc Europeu d'Inversions "un pla Marshall" per
Europa i l'Estat.
Rajoy, per la seva banda, ha promès acabar amb la "incertesa i la desconfiança" i posar punt i
final a la situació "insostenible" que segons ha assegurat ha generat el PSOE. El candidat popular
ha recordat els cinc milions d'aturats i ha acusat el govern espanyol de no haver estat capaç de
corregir la situació.
Segons Rajoy, en aquestes eleccions no es debat no és qui serà a La Moncloa, sinó "si es vol
canviar de rumb i no prolongar ni un minut més aquesta situació". En aquest marc, ha promès un
canvi per ajudar a la creació d'ocupació i garantir la sanitat i l'educació.
Rubalcaba: "Per crear ocupació no n'hi ha prou amb dir que hi ha atur"
El candidat socialista ha demanat a Rajoy que aclarís si té intenció de rebaixar les prestacions per
desocupació, augmentar l'IVA o flexibilitzar el mercat laboral i els convenis col·lectius. Unes
mesures que, segons ha assegurat, suposarien més "desprotecció" per als treballadors. En
aquest marc, ha acusat el candidat del PP de no exposar el seu autèntic programa i li ha recordat
que per crear ocupació "no n'hi ha prou amb dir que hi ha atur".
Segons Rubalcaba, la situació exigeix "noves mesures" que vagin més enllà dels ajustaments i que
impulsin el paper de l'Estat en la sortida de la crisi. Per aquest motiu ha defensat la creació dels
nous impostos a les rendes més altes i als bancs, que han d'ajudar a pagar les prestacions que
vol destinar a la contractació. Com a exemple, ha citat la voluntat de subvencionar el 100% la
cotització a la seguretat social als nous treballadors de les empreses de més de 50 treballadors al
100% el primer any, i al 75%, 50% i 25% als següents.
El candidat del PSOE també ha recordat que la bombolla immobiliària es va gestar en els anys de
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govern de José María Aznar i ha acusat Rajoy de voler comprar amb diners públics els actius
tòxics dels bancs. En aquest marc, ha contraposat aquest programa amb la seva aposta de posar
l'Estat a "empènyer l'economia".
Rajoy: "Fins ara no han fet res"
Rajoy, per la seva banda, ha recordat quer fins ara els únics que han aportat diners als bancs
han estat el govern del PSOE i ha acusat a Rubalcaba d'utilitzar "l'excusa de sempre " i atribuir a
la crisi mundial el que ha passat a l'Estat.
També ha rebutjat que la bombolla immobiliària fos obra del PP recordant que l'any que es van
vendre més pisos van ser el 2006, quan governava Zapatero. En aquest marc, ha acusat el
PSOE d'haver negat la realitat, haver equivocat el diagnòstic creient que "gastant-ho tot podien
arreglar l'economia" fins que Europa va dir que "així no es podia seguir".
El líder del PP ha acusat el PSOE de "no haver fet res" i proposar ara un augment d'impostos a
les grans fortunes i als bancs. En aquest marc, ha recordat que una nova taxa als bancs pot
afectar el crèdit i ha retret a Rubalcaba que parli de progressivitat després d'haver augmentat
l'IVA, un impost que afecta a tothom per igual. "Què ens explica ara, que farà exactament el
contrari del que va fer?" ha recordat fent referència al 1992, quan el govern socialista amb
Rubalcaba com a ministre va fer "la major retallada que hi ha hagut a la desocupació".
El líder del PP ha reiterat que no té intenció de rebaixar les prestacions per desocupació i ha
recordat a Rubalcaba que perquè hi hagi ocupació hi ha d'haver inversió, i perquè n'hi hagi hi ha
d'haver confiança i crèdit. Rajoy ha reiterat que té intenció de permetre que les empreses no
paguin l'IVA de les factures que no han cobrat i es podran deduir els deutes des les
administracions dels impostos. A més, ha promès deduccions per als autònoms que contractin i
activar el crèdit. "Seguir gastant és una política econòmica equivocada", ha dit abans de reiterar
que farà una reforma laboral.
Rajoy confon Rubalcaba amb Zapatero
El líder del PP ha patit dos suposats lapsus durant el debat i ha anomenat el seu contrincant pel
nom del president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
Rajoy i Rubalcaba han arribat a la cita amb puntualitat. El líder del PP ha triat per a l'ocasió un
vestit fosc i amb corbata blava llista i camisa blanca. Rubalcaba també ha triat vestit blau, una
corbata blava i una camisa clara. Tan bon punt ha arribat, el líder del PP ha adreçat als seguidors
del seu compte de Twitter un missatge on ha expressat el seu desig que aquest sigui un debat
que interessi tothom perquè "es tracta de sumar contra la crisi i fer un futur millor", mentre que
Rubalcaba també ha triat el Twitter per afirmar que sent "una gran responsabilitat".
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