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L'autor reflexiona al voltant del cara a cara i assegura que el PSC afronta el 
darrer gran míting per estimular els abstencionistes.  

Parlo amb persones properes al president i els faig tres preguntes: si s'ha demanat 
responsabilitats a qui va manipular, en benefici de CiU, els darrers minuts del debat dels 
sis candidats a TV3, la resposta és que la direcció va assumir la manipulació però que 
no va voler responsabilitzar ningú, com si fos un descuit gens malintencionat; pregunto 
si Artur Mas va acceptar el cara a cara sabedor que la Junta Electoral el prohibiria, la 
resposta és un contundent no; i, per acabar, si proposarien a Mas fer el cara a cara al 
matí en un espai públic, l'Ateneu barcelonès, per exemple, i em contesten que tal com 
ha quedat tot no creuen que CiU s'avingués, que prefereixen donar el tema per acabat.  
 
Ara, tot se centra en el gran míting d'aquesta tarda a Barcelona on el PSC posarà tota la 
carn a la graella per llençar el seu últim missatge de campanya i estimular el vot dels 
abstencionistes, que espera fer arribar a tots els electors mitjançant l'impacte mediàtic i 
el boca a boca que es generarà l'endemà per part dels 20.000 assistents, mínim, que 
emplenaran el Palau Sant Jordi de la Ciutat Comtal.  
 
El míting d'avui expressa molt bé el que és el socialisme: Catalunya, Espanya, Europa, 
el món. Trobo a faltar un representant del socialisme europeu. Estem vivint un moment 
econòmic i social en què cal unir tots els esforços possibles, i aquesta és un dels 
avantatges que només tenen els partits amb ideologies que traspassen totes les fronteres.  
 
Parlaran, entre d'altres, Felipe González i els presidents Zapatero i Montilla, tota una 
càrrega d'energia al servei del progrés social de Catalunya. I, en un moment en què 
Europa fa figa, la importància de formar part d'un estat fort, encara que no tot el fort que 
voldríem, però molt més que un estat català independent que, en el pla econòmic, no 
seria res més que una barqueta de paper en mig d'un mar tempestuós.  
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