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López: «Amb Valls tenim matisos,
però compartim projecte per la UE»
El candidat del PSC projecta el míting central de campanya d'aquesta tarda amb
el primer ministre francès com un acte d'unió del socialisme europeu
Javi López amb el director de l'ACN, Joan Maria Clavaguera, en una roda de premsa aquest matí Foto:
P.C./N.D.

Els projectes del PSC i el del primer ministre francès, Manuel Valls, no són incompatibles. Ho ha
dit avui el candidat dels socialistes catalans, Javi López, a una roda de premsa a l'ACN.
El matí del dia de l'acte central de campanya en què compareixerà Valls, López ha volgut recordar,
com ha fet en altres ocasions, que no comparteix una part del pla de retallades que està aplicant
el primer ministre a França, però ha puntualitzat que "compartim el mateix projecte per Europa".
Entre les diferències que diu el candidat que hi ha entre els plans d'austeritat de Rajoy, de Mas i
de Valls, el candidat del PSC n'ha destacat la contractació de 60.000 professors, "mentre que aquí
se n'estan acomiadant", i que a França s'ha creat un impost per a rendes altes mentre a
Catalunya s'ha eliminat l'impost de successions.
Valls, que farà el seu discurs en francès, castellà i català, ha manifestat darrerament que el seu pla
d'austeritat, en què ha efectuat un ajust de 50.000 milions d'euros, és una mostra de què fa
l'"esquerra responsable"
(https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC
4QqQIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fpolitiques%2F2014%2F05%2F16%2Fvall
s-c-est-ca-une-politique-de-gaucheresponsable_1018567&ei=YI98U5XYOaKn0QXkzYDgBw&usg=AFQjCNEC4tNMRWFLPNirMbm
U2kd9bLxZtw&bvm=bv.67229260,d.d2k) . Un missatge que costa d'encaixar al que han volgut
emetre els socialistes aquesta campanya, entre ells el de Pere Navarro, que ha dit diverses
vegades "la diferència entre Merkel, Rajoy i Mas és que una retalla en alemany, Rajoy retalla en
castellà i Mas ho fa en català", metàfora que, per raons òbvies, és improbable que utilitzi aquesta
tarda al míting.
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