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vern caigui.
–¿Quina hauria de ser la seva es-
tratègia?
–Acostar-se més al rival, actuar 
més com a president per remar 
tots junts, perquè el que vol el po-
ble és sortir de la crisi.
–¿Montilla està complint els seus 
deures?
–Sí, està fent una aposta social 
d’estar al costat dels que pateixen 
i projectar l’obra pública.

–¿I Artur Mas?
–La proposta que té és de canvi i 
és el que s’imposa, una estratègia 
d’acord amb el context.
–¿Però hi pot haver reelecció?
–Zapatero està en un moment 
molt baix. Possiblement el 2012 
tot millorarà.
–¿La presentació del llibre també 
és estratègica?
–El cicle electoral és important. El 
resultat de les eleccions catalanes 
influirà en tota la resta. H

«Els electors responsabilitzen 
els governants de la crisi»
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22. Hortes, 22. Girona.

–Aquells atributs que la majoria ve-
uen en el candidat encara que no els 
tingui. I també atributs de context, 
que parteixen de la pròpia trajec-
tòria o de les últimes eleccions. Per 
exemple, si el president sortint és 
fort, el tarannà serà molt positiu.
–¿Es refereix a Zapatero?
–Al llibre no parlo de casos especí-
fics, però després d’Aznar, l’atribut 
del tarannà li va significar un plus. 
És important saber com són els ri-
vals i quin és el clima electoral. Si les 
eleccions fossin aquests dies, tindria 
mals resultats.
–¿La crisi li sortirà cara al Govern?
–Òbviament l’acabaran pagant els 
partits del Govern, no sols Zapatero, 
també Montilla. Els electors respon-
sabilitzen els governants de la crisi.
–¿Li anirà millor a Rajoy?
–No està seguint una bona estratè-
gia. El que busca el PP és el desgast 
de Zapatero sense proposar una al-
ternativa clara, esperant que el Go-

SONIA GARCÍA GARCÍA
BARCELONA

Director del Centre Català d’Anà-
lisi i Informació Internacional, 
Pau Canaleta Heras (Figueres, 
1976) presenta avui el llibre L’es-
tratègia electoral, una aproxima-
ció al que –segons ell– és el més 
important en una campanya elec-
toral: l’estratègia.

–¿En què consisteix l’estratègia?
–És el punt de partida de qualse-
vol procés electoral.
–¿Què es necessita per armar una 
bona estratègia política?
–Es necessita no confondre estra-
tègia amb planificació. La prime-
ra és acció i pensament de futur. 
Després, fer un bon diagnòstic 
electoral i tenir en compte tres as-
pectes clau: el candidat, el missat-
ge i la comunicació.
–¿Quins atributs necessita un bon 
candidat a qualsevol govern?
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HOMENATGES

Vicens Vives Homenatge al 
professor Jaume Vicens Vives amb 
María Ángeles del Rincón, Joan 
Oliver, Antoni Segura, Jordi Pujol 
i Jordi Nadal. Facultat de Geografia 
de la UB. Montalegre, 6. A les 12.00 
hores.

JORNADES

Attac L’Escola d’Estiu d’Attac 
obre amb els debats Formes de 
copagament, desigualtat i ineficiència 
a l’assistència sanitària a Catalunya, 
per Roger B. Landoni, i Mitjans 
de comunicació lliures, amb Manel 
Márquez (18.00 h), Polítiques 
neoliberals de la UE i moviments 
socials, amb Ricardo Gómez, i 
Desmuntant el capitalisme rosa, per 
Noël González (19.45 h). La Casa 
Elizalde. València, 302.

LECTURES

Dones El cicle que organitza Projecte 
Vaca finalitza amb La sal, d’Eva 
Hibernia, dirigida per Cristina 
Lügstenman. SGAE. Passeig de 
Colom, 6. A les 20.00 hores. Gratuït.

Can Fabra Tu i jo som quatre, amb 
els actors Joan Massotkleiner i 
Anna Orra. Biblioteca Can Fabra. 
Segre, 24. A les 19.00 hores.

LLIBRES

Assaig Presentació de La experiencia  
y la esperanza. Un análisis cualitativo 
y cuantitativo de los discursos de 
John McCain y Barack Obama, obra 
de Michele Falci. L’acompanyaran 
Albert Aixalà i Gabriel Colomé. 
Institut Nord-americà. Via Augusta, 
123. A les 19.00 hores. Entrada lliure.

Xina Graham Watson, Toni 
Barnils, Artur Mas i Jesús Sanz 
presenten Un liberal a la Xina, de 
Roger Albinyana. La Casa Àsia. 
Diagonal, 373. A les 19.30 hores.

Història El cantant Francesc 
Ribera, Titot, presenta El dit d’en 
Colom. Catalunya, l’imperi i la primera 
colonització americana (1492-1520), 
de Jordi Bilbeny. Museu Marítim. 
Drassanes, s/n. A les 19.00 hores.

Llengua Sortir de l’armari lingüístic, 
de Ferran Suay i Gemma 
Sanginés. Llibreria Bertrand. Rambla 
de Catalunya, 37. A les 20.00 hores.

MÚSICA

Africana Música africana amb 
Sergiñozambike. La Casa Sagnier. 
Brusi, 61. A les 19.00 hores. Gratuït.

Francesc Alió Recital d’obres 
d’aquest compositor amb Teresa 
Garrogosa (soprano) i Emili Blasco 
(piano). Centre Sant Pere. Sant Pere 
més Alt, 25. 20.00 h. Gratuït.

Tarragona

MÚSICA

Reus A la seva festa major, revetlla 
amb l’orquestra La Dama (plaça de 
la Llibertat. 0.00 h) i actuació de Cat 
Rock i La Banda del Coche Rojo 
(plaça d’Anton Borrell. 0.00 h).

Tortosa La Mostra de Jazz obre amb 
l’exposició Que ve la Batàvia (Hotel 
Corona. Plaça de la Corona d’Aragó. 
20.30 h. Gratuït) i concert d’Afro 
Blues (plaça de Barcelona. 21.00 h).

Girona

EXPOSICIONS

Lluch Inauguració de l’exposició 
Ernest Lluch: l’esforç per construir un 
país. Edifici de la Generalitat a Girona. 
Joan Maragall, 2. 19.00 h.

Lleida

FESTES

Rosselló de Segrià Amb l’animació 
de 3/4 de 15 (Casal Rossellonès. 
11.00 h); correaigua (plaça de 
l’Aviador. 17.00 h) i projecció  
d’Avatar (plaça de l’Església. 22.30 h).

ESTIL

Els pantalons bombatxos es presen-
ten com la peça estrella d’aques-
ta temporada estival. Desestruc-
turats, tipus sac o més amplis als 
malucs... estan disponibles en mil 
i una formes: és el patró que tant 
firmes de moda com dissenyadors 

33 El disseny de Luna Llena (20 euros) es ven en botigues multimarca.

han decidit impulsar aquest estiu. 
Luna Llena és una de les firmes que 
aposten decididament per aquest 
disseny d’aires ètnics, que resulta 
summament còmode perquè pro-
porciona una gran llibertat de movi-
ments. MIREYA ROCA

Els pantalons d’aquest estiu
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