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volen imposar un altre pensa-
ment únic darrere d’un Messi-
es”, va afirmar la candidata po-
pular, que va erigir el PP com
a garant de la diversitat cultu-
ral i social a tot Catalunya.

Dolors López, a la Seu
D’altra banda, la candidata

popular per Lleida, Dolors Ló-
pez, va participar ahir en una
trobada amb militants a la Seu
d’Urgell en què va mostrar la

seua aposta pels agricultors ca-
talans i es va comprometre a
evitar la venda de productes
agraris per sota del seu preu de
cost i a impulsar el finançament
per a nous regadius.

López va recriminar a CiU
que no hagi dotat de pressu-
post “el pla de regadius 2008-
2020” i va assegurar que vet-
llarà perquè s’aprovi la llei de
desenvolupament rural soste-
nible.

Feijóo: “Enlairant banderes
no es paguen els deutes”
El líder del PP gallec critica a CiU que no governi Catalunya ||
Sánchez-Camacho demana combatre el “pensament únic”

AGÈNCIES
❘ BARCELONA/LA SEU D’URGELL ❘ El pre-
sident de la Xunta de Galícia,
Alberto Nuñez Feijóo, va avi-
sar ahir a Barcelona el de la
Generalitat, Artur Mas, que
“enlairant les banderes” no es
resolen els problemes econò-
mics ni es paguen els deutes.
El popular va participar en un
acte de la candidata del PP a
presidir la Generalitat,Alicia
Sánchez-Camacho, amb cen-
tenars de gallecs establerts a
Catalunya, en què va criticar
que, mentre els problemes eco-
nòmics persisteixen,“hagi des-
aparegut la capacitat i la volun-
tat per resoldre’ls de qui ha tin-
gut l’honor, el deure i l’obliga-
ció de governar Catalunya”. El
dirigent popular es va posar a
si mateix com a exemple de go-
vernant que ha d’explicar la
veritat als seus ciutadans, cosa
que no li va impedir reeditar
la majoria absoluta.

Per la seua part, Sánchez-
Camacho va animar els cata-
lans a no deixar-se intimidar
“pel pensament únic”, i a acu-
dir a les urnes el 25 de novem-
bre per impedir que s’imposi
el separatisme. “No ens hem
de deixar intimidar pel que ens

La candidata del PP per Lleida, ambmilitants de l’Alt Urgell.

PP

❘ MANRESA ❘ El candidat de CiU a
la presidència de la Generali-
tat,Artur Mas, va afirmar que
Espanya s’ha convertit en un
“tap” per al benestar social de
Catalunya i va justificar el pro-
jecte d’estat propi per viure mi-
llor. Mas va alertar que el PP
ho intentarà tot per mirar d’atu-
rar el procés sobiranista, i va
al·ludir al vídeo sobre els cog-
noms.“Són capaços de qualse-
vol cosa, prepareu-vos. Cordeu-
vos els cinturons de seguretat
perquè hi haurà turbulències.
No tindran miraments. El que
és legítim, el que no ho és, fins
i tot el que és immoral i les
mentides”, va avisar.

Per la seua part, el secretari
general de CDC, Oriol Pujol,
va dir que Catalunya està dis-
posada a negociar amb Espa-
nya el seu futur polític però que
el problema és que “té al da-
vant no el príncep Felip sinó el
rei Joan Carles I”, que “ja ha
pres partit per una cosa molt
determinada”.Va fer referèn-
cia així a les paraules del prín-
cep en què convidava a repetir
l’entesa entre Catalunya iAra-
gó del 1412.

Mas alerta que el PP no tindrà
miraments amb Catalunya

Artur Mas, ahir en unmíting celebrat a Manresa.
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Romeva fa una crida a participar a la vaga general
❘ LLEIDA ❘ L’eurodiputat d’ICV Raül Romeva va defensar ahir a Llei-
da que les polítiques que s’aplicaran després de les eleccions “són
tan importants com el dret a decidir” i va fer una crida a partici-
par a la vaga general del 14-N.

SALVADOR MIRET/ACN

Solidaritat veu garantides les ajudes agràries
❘ VILANOVA DE MEIÀ ❘ El candidat de Solidaritat per Lleida, Santi Costa
Solé, va afirmar ahir que les subvencions de la PAC estan ga-
rantides, perquè Catalunya paga més a Europa del que rep i la PAC
es decideix a Brussel·les i no depèn del Govern espanyol.

SI

La CUPestén la campanyaa les comarques del Pirineu
❘ SORT/TREMP ❘ La CUP va portar ahir la seua campanya electoral a les
comarques del Pirineu.ATremp, es va celebrar un acte a l’hostal La
Canonja, amb la participació d’unes seixanta persones, en què va
defensar un model territorial i social més just per al país que tingui
en compte les zones rurals i el Pirineu.A Sort, la cap de lista,Anto-
nieta Jarne, va reunir una trentena de persones més en una altra
xerrada.

LaPaeria facilitarà el desplaçament adiscapacitats
❘ LLEIDA ❘ La Paeria facilitarà el desplaçament de persones amb mo-
bilitat reduïda als col·legis electorals diumenge 25 de novembre
mitjançant un servei de transport esporàdic. Les sol·licituds s’han
de presentar abans de les 12.00 hores del 23 de novembre. El ser-
vei és gratuït sempre que es compleixin els requisits fixats i s’ha de
fer la reserva a través del telèfon 010.

El PCPCdemanarà el vot nul a l’anul·lar-li la llista electoral
❘ BARCELONA ❘ El Partit Comunista del Poble de Catalunya farà campa-
nya pel vot nul, després d’anul·lar-se la seua candidatura per no ha-
ver recollit els avals necessaris, requisit que consideren il·legal.
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