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PP i Cs rivalitzen per representar la
mà dura contra l’independentisme

LapugnaentrePSCiERCperasso
lir elprimer llocen leseleccionsde
diumenge va definir l’últim debat
d’aquestacampanyacelebratahira
lanitenTV3.Undebatque,noobs
tant això, ambprou feines va apor
tarnovetatssobreladivisiódelma
pa polític català. Les posicions ro
manen immòbils.
Cincdelessisveus–d’esquerraa

dreta al plató Cayetána Ávarez de
Toledo(PP),LauraBorràs(JxCat),
Jaume Assens (EnComú), Gabriel
Rufián (ERC), Meritxell Batet
(PSC), i Inés Arrimadas (Ciudada
nos)–vanapel∙larenlasevaprime
ra intervenció a l’“anomaliademo
cràtica” que viu Catalunya. Asens,
RufiániBorràs,percensurarla“re
pressiva”respostadel’Estatal’1O;
CayetanaÁlvarez deToledo (PP) i
Inés Arrimadas (Cs), per lamentar
el “copd’Estat”.
Només va esquivar aquesta lògi

caMeritxell Batet (PSC), que amb
un tomés assossegat es va situar al
mig del pèndol: “La ruptura no és

alternativa”, vadirals sobiranistes.
“Som els que més defensem la
Constitució”,vaassenyalarPPiCs.
Laministrasocialistavaserladi

ana contra la qual van llançar la
majoria dels seus dardsÁlvarez de
Toledo i Arrimadas, de manera si
milar a la doble contesa electoral
en TVE i Atresmedia. Especial
ment àcida va ser la candidata po
pular, quevapujardecibelsper tit
llar el PSOE de “facilitador” de les
demandes independentistes. Amb
l’ecodePabloCasadopreguntanta
Pedro Sánchez si indultaria els
presos del procés, la candidata po
pularvademanarsilencia totsper
què Batet respongués a la seva in
sistentpregunta:“Respectemlase
paració de poders”, va ser la
resposta.
PP i Cs, que van semblar firmar

un pacte de noagressió mútua,
tambévanunificarmissatgeperre
provar el presentador del debat, el
director de TV3, Vicent Sanchis.
Aquí el protagonisme el va captar
Inés Arrimadas, que, seguint
l’exempledeAlbertRivera,va tirar
d’iconografia per lliurar una carta
de dimissió a Sanchis, acusat de
desobediència en el jutjat número

crítiquesdelcandidatd’ERCapun
taven més a prop, els dos partits
que figuraven a la seva esquerra i
dreta: PSC iEnComúPodem,d’on
provad’esgarraparvots.Lasevare
cepta, diàleg i referèndum, pres
cripció que no va comprar Asens,
quevaacusarelsrepublicansdefer
caure el Govern de Sánchez i anar
canviant de full de ruta repetida
ment.Undubitatiucandidatmorat

La candidata
socialista acapara la
major part dels retrets
de la resta
dels candidats

13 de Barcelona –que també in
vestiga l’1O. “Me l’estudiaré amb
molta atenció, però de moment ni
la Junta Electoral ni el Tribunal
Suprem no m’impedeixen de ser
aquí”, li va rebatreSanchis.
En la seva emparava sortirRufi

án per fer una “defensa tancada de
tots els treballadors de TV3”. Les

28AEleccions generals

Lapugna entre
PSC iERCpel
lideratgemarca
el debat deTV3

Barcelona

SERGI QUITIAN

MERITXELL BATET (PSC)

La senyora
Batet representa
la submissió
als que volen
trencar Espanya”

L’únic instrument
polític
éseldiàleg, (...)hemde
sortirde lazona
confortabledelconflicte”

“

“

Si no volem que
en 15 anys els
independentistes
se surtin amb la seva,
no votin socialista”

“

C. ÁLVAREZDE TOLEDO (PP)

INÉS ARRIMADAS (CS)

JAUME ASENS (ECP)

La gent
que representem
no desapareixeran,
o dialoguem o
no ho resoldremmai”

ERChabloquejat
elpressupostde
BarcelonaidelGovern
central,perògoverna
ambPDECat”

“

“

Lacredibilitat
delPSCés limitada;
elsxecsenblanc
noelshemcobrat, jano
hihaconfiança”

“

GABRIEL RUFIÁN (ERC)

LAURA BORRÀS (JXCAT)

vadefensar“elreferèndumquevol
el80%delaciutadania”peròvade
manarde lligarloa“treballarpera
laregeneraciódemocràticadel’Es
tat”.Elreferèndumtambévaseren
l’horitzódeJxCat,peròLauraBor
ràs vamirarmésenrereper reivin
dicar l’1O: “Va obrir un cicle que
tancaran les sentències, hi haurà
unabans iundesprés”, vaadvertir.
La qüestió territorial va concen

trar el debat. També quan es va
passaraaltresblocs.Economia,fis
calitat, polítiques socials. Es va de
batre d’això, però sempre emmar
caten laconfrontaciópelprocés.
El punt de color del debat el van

posarLauraBorràs iCayetanaÁla
verzdeToledo, totesduesvestides
d’un brillant groc. Una per reivin
dicarlo com a símbol, l’altra per
banalitzarlo.c

BERNAT VILARÓ / ACN

CayetanaÁlvarezdeToledo,LauraBorràs,JaumeAsens,GabrielRufián,MeritxellBatet i InésArrimadas

Perquè de les gestions, dels tràmits i de la defensa
dels teus interessos ens n’encarreguem nosaltres.
Els graduats socials col·legiats som els professionals
especialitzats en representació davant dels tribunals
socials i en l’assessorament en drets i obligacions
de treballadors i empreses. A més de gestionar els
tràmits per fer la declaració de la renda, muntar
una nova empresa o per fer-te autònom, entre
molts d’altres.

Els graduats socials:
experts en Dret del Treball
i Seguretat Social, preparats
per donar-te suport.

Fem que la teva gran
preocupació a la feina sigui
la fotocopiadora espatllada.

www.graduados-sociales.com


