Castells denuncia la "irrellevància" de
l'esquerra
L'exconseller proposa "voluntat d'excel·lència, transversalitat i ambició de país" per tirar
endavant

L'exconseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, ha expressat la seva fórmula per tirar endavant en
moments de crisi: "voluntat d'excel·lència: no es conforma en anar fent; transversalitat, comptar amb
tothom i ambició de país: un país que vol anar més enllà".
Castells ha arribat a posar com a exemple Enric Prat de la Riba al capdavant de la Mancomunitat, perquè
"és un home d'Estat, que compta amb tothom".
"El lideratge polític polític és dir veritats incòmodes en moments difícils, quan el mar esta encrespat i que
la gent et cregui", ha insistit. També ha destacat que "la fusta de líder es veu quan les coses van
malament".
Castells s'ha preguntat, d'altra banda, "com pot ser que una crisi que ha estat provocada pels dogmes
neoliberals ha dut a la irrellevància de l'esquerra".
L'exconseller ha assegurat que té tancada la seva etapa política perquè "el més important és mirar
endavant" i ha destacat "el gran marasme en què estem instal·lats com a país". "Si volem salvar
l'essencial hem de fer canvis de veritat", ha insistit. "Quan l'esquerra no es posa al capdavant dels canvis
està perduda", ha afegit.
Geli, per la seva banda, ha reivindicat la tasca del tripartit i ha insistit que "no vam mentir a l'hora de fer el
traspàs sobre les dades de dèficit i del deute", però que les previsions posteriors es van disparar.

També ha recordat que "a sanitat vam trobar més de 2.000 milions de dèficit i ho vam considerar
infrafinançament, no malbaratament".
Els dos exconsellers han participat en un acte organtizat per Fundació Rafael Campalans, la Fundació
Catalunya Europa i EDXS Edicions per a la presentació dels llibres 'El vintiuncentisme', de Marina Geli, i
"Per mirar endavant, la meva part de veritat', d'Antoni Castells.
A l'acte hi havia alguns dirigents del PSC com Isidre Molas, Miquel Iceta, Josep Maria Sala, Daniel
Fernández i Ernest Maragall.

