Iceta veu Girona ´estratègica´ per mantenir
distàncies amb el PP
Assegura que els populars se situen a l'extrema dreta
L.F.G., Girona.
El viceprimer secretari del PSC, Miquel Iceta,
considera que la demarcació de Girona és
"estratègica" per mantenir o fins i tot augmentar
la distància electoral entre socialistes i PP a
?Catalunya. Iceta va indicar que una mobilització
dels votants "catalanistes i progressistes" pot
evitar que els populars treguin escó al Congrés per
Girona.
En aquest sentit, el líder socialista va recordar que
ara fa quatre anys "Girona va aconseguir una
victòria política important, convertint-se en una de
les poques demarcacions on el PP no va treure cap diputat". Ara esperen que la situació es torni
a repetir i, de cara al proper 9 de març, va reiterar que l'objectiu dels socialistes gironins és
aconseguir un tercer diputat. "Ens hi juguem molt", va remarcar.
Iceta va ser ahir al vespre a Girona per presentar el seu llibre, Catalanisme i Federalisme, a La
Fontana d'Or. També va aprofitar la seva visita a Girona per carregar contra el PP, assegurant
que els populars han convertit un possible gir al centre en un gir a l'extrema dreta. "És una
involució des de tots els punts de vista", va afirmar el responsable socialista. A tall d'exemple,
Iceta va recordar algunes de les darreres declaracions dels dirigents populars, des del canvi
climàtic fins a immigració. "Han abraçat posicions que a Europa són patrimoni de l'extrema
dreta", va afegir.
Iceta va estar acompanyat a Girona per membres de la candidatura, com ara la cap de llista al
Congrés, Montse Palma, la candidata al Senat Pepa Celaya i el suplent al Senat Rafael
Bruguera. També va comptar amb la presència de la consellera de Salut, Marina Geli.
Palma va posar èmfasi que aquesta Catalunya federalista descrita en el llibre d'Iceta és
l'essència del projecte socialista, i va recordar que el govern dirigit per José Luis Rodríguez
Zapatero ha tingut una sensibilitat especial amb Girona, ja que al llarg d'aquesta legislatura
s'han impulsat molts grans projectes gràcies a la col·laboració entre Estat, Generalitat i
Ajuntaments.
De la mateixa manera, va destacar que el desplegament de l'Estatut tindrà efectes molt positius
per a Girona, com per exemple el traspàs del transport ferroviari per millorar la qualitat del
servei o el nou model de gestió aeroportuària que s'ha d'aplicar a l'aeroport gironí.
En qüestió d'infraestructures, finalment, es va mostrar "plenament convençuda" que durant els
últims quatre anys s'han desencallat molts projectes pels quals es destinaran recursos durant la
propera legislatura, com per exemple el tercer carril de l'AP-7 o la millora de l'aeroport. "Se'ls
donarà l'impuls definitiu perquè es desenvolupin i aportin beneficis", va indicar la candidata.

