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Jáuregui: «No hi ha cap solució
política per a Catalunya sense el
PSC»
El número dos del PSOE diu que el 25-M no es decideix qui és més
nacionalista sinó qui és més europeïsta
L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, el candidat del PSC a les eleccions europees, Javi López, i el
número dos de les llistes del PSOE, Ramón Jáuregui, a La Farga Foto: P.C./N.D.

Sense senyeres i amb un públic assistent, unes 300 persones, de 50 anys en endavant
majoritàriament. El PSC és conscient que necessitarà mobilitzar tot el seu electorat tradicional, les
classes treballadores castellanoparlants de perfil no sobiranista, per esgarrapar vots al Partit
Popular. Avui ho ha fet a La Farga de l'Hospitalet, un dels feus socialistes que van sobreviure a
la desfeta dels comicis municipals de 2011.
"Ens anirà d'un grapat de vots", ha dit el candidat, Javi López, repetint en castellà gairebé fil per
randa el discurs de l'acte d'obertura de campanya que va fer en català. Ha utilitzat fins i tot les
mateixes frases fetes i comparacions, com ara "les polítiques de Rajoy fan que la meva germana
tingui menys drets que la meva mare a la seva edat", símil que ja va utilitzar Pere Navarro fa uns
mesos en un cartell contra la llei de l'avortament en què deia que la seva filla tindrà els mateixos
drets que la seva dona a la seva edat.
Novament, el candidat del PSC ha passat de puntetes pel debat sobiranista, i ho ha fet tornant al
concepte de revàlida: "Si guanya Rajoy per un sol vot, les seves polítiques en matèria de
retallades, reforma laboral, llei de l'avortament i estratègia política a Catalunya quedaria
revalidada". Més clarament ho ha fet Ramón Jáuregui, número dos de les llistes del PSOE a les
eleccions. El PSOE necessita un bon resultat del PSC a Catalunya per a disputar-li al PP els
480.000 vots que els separen segons l'últim sondeig del CIS, i ha reivindicat el paper dels
socialistes catalans afirmant que "no hi ha solució política sense el PSC" per "seguir essent una
Catalunya forta" que estigui "dins d'una Espanya i una Europa federals".
Per Jáuregui, "les eleccions no són un combat entre nacionalistes, sinó un debat per veure qui és
més europeïsta". Dur i taxatiu, fent ús del volum de veu que es fa servir als grans mítings, ha
carregat contra el govern de Rajoy per atribuir les seves polítiques "a l'herència" del PSOE. "Per
herència la que ens van deixar Arias Cañete i Aznar, amb la bombolla immobiliària", ha dit.
També ha acusat el PP de "deixar-nos un país en guerra" el 2004, referint-se a la guerra de l'Iraq.
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