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CONSTRUINT L’ESPANYA PLURAL 
 
20 decisions del Govern socialista durant l’any 2004 
 
 
Els socialistes catalans ens vàrem presentar davant els ciutadans i ciutadanes a 
les eleccions generals del passat 14 de març convençuts que la nova etapa que 
s’havia obert a Catalunya amb Pasqual Maragall com a President de la 
Generalitat necessitava de la complicitat d’un Govern amic a Espanya. “D’un 
Govern -afirmàvem- que aposti decididament per l’Espanya plural, pel respecte 
institucional i pel diàleg com a mètode per afrontar els problemes.” 
 
L’àmplia victòria del PSC a Catalunya i del conjunt dels socialistes arreu 
d’Espanya suposà, alhora, la derrota dels nacionalismes conservadors que 
havien governat Catalunya i Espanya durant els últims anys i l’inici d’una nova 
etapa de canvi amb el nou Govern socialista presidit per José Luis Rodríguez 
Zapatero. 
 
Durant aquests primers mesos, el compliment de les nostres propostes 
electorals –complir amb la paraula donada- ha estat el tret definitori de 
l’actuació del Govern socialista, juntament amb la consolidació d’una nova 
manera de fer les coses, d’un nou tarannà, que combina respecte, capacitat 
per escoltar i voluntat per a dialogar i arribar a acords. 
 
Per contra, la dreta espanyola, incapaç encara a aquestes alçades d’assumir la 
voluntat popular lliurement expressada a les urnes, ha apostat per una oposició 
d’estil aznarià, destructiva, contradictòria i més orientada a justificar el seu passat 
que a treballar pel present i futur del nostre país. 
 
El compliment amb la paraula donada s’ha anat traduint al llarg d’aquests mesos 
en  fets i mesures de govern. 
 
En el terreny internacional, el Govern socialista ha impulsat les línies essencials 
d’una política exterior a l’alçada dels temps: la lluita contra el terrorisme amb un 
respecte escrupolós a la legalitat internacional –en aquest context s’emmarca la 
decisió de retirar el contingent militar espanyol a Iraq-; la tornada al cor polític 
d’Europa –amb un paper actiu en el desbloqueig de la Constitució Europea i la 
convocatòria del referèndum-; així com  la normalització de les nostres relacions 
amb els països veïns del Magrib i la intensificació de la nostra actuació exterior a 
Iberoamèrica. 
 
En el terreny de la política social, s’ha impulsat el diàleg i s’han millorat 
prestacions socials bàsiques: s’han incrementat els fons destinats a beques;  ha 
augmentat fins a 513 euros al mes el Salari Mínim Interprofessional (es situarà en 
600 euros al mes al final de la legislatura); s’ha impulsat una nova política d’ajuts 
per afavorir l’accés a l’habitatge; i s’han augmentat les pensions mínimes, les 
quals recuperaran, per primera vegada en vuit anys, poder adquisitiu (300.000 
ciutadans i ciutadanes en resultaran beneficiats a Catalunya). 
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En el terreny de l’impuls ciutadà, s’ha constituït el primer Govern paritari de la 
nostra història; s’ha aprovat –per unanimitat- la llei integral contra la violència de 
gènere; s’han impulsat les reformes per agilitzar el divorci i pel reconeixement del 
dret al matrimoni de les parelles homosexuals; i s’ha aprovat un nou Reglament 
d’Estrangeria que facilita la immigració legal i ordenada i la connecta amb el 
mercat de treball. 
 
En el terreny econòmic, s’han aprovat uns Pressupostos per a l’any 2005 que 
assenyalen el camí del nou model econòmic que el nostre país necessita (la 
partida de R+D+i augmenta un 25%; la d’infraestructures un 9,2%; i la d’educació 
un 7,9%). Així mateix, s’actualitzaran les tarifes de l’IRPF per evitar l’increment de 
la pressió fiscal que es va produir durant els anys de govern PP-CiU (no sorprèn, 
en aquest sentit, que tots dos s’hagin oposat també a aquests Pressupostos) com 
a conseqüència de l’increment de les rendes nominals per efecte de la inflacció. 
Aquesta decisió estalviarà als contribuents 175 milions d’euros. 
 
En tots aquests terrenys, el Govern socialista ha anat complint el programa 
electoral que va obtenir la confiança majoritària dels electors i electores. Són fets, 
mesures, accions i realitats positives per a la immensa majoria dels ciutadans i 
ciutadanes, positius per Catalunya i per Espanya. 
 
Però, a més, si hi ha un terreny en el qual s’ha fet realitat el compromís de 
complir amb la paraula donada, amb fets, mesures  i realitzacions, aquest 
és, sens dubte, el de l’avenç cap a l’Espanya plural. 
 
Pels socialistes catalans, el canvi a Espanya volia i vol dir fer possible una 
Espanya més oberta i plural, orgullosa de la seva diversitat. Una Espanya que 
concebi la seva pluralitat com a font d’oportunitats i progrés i no com a causa 
d’incerteses i maldecaps. 
 
Avui podem afirmar que després de vuit anys de regressió en la pluralitat de 
l’Estat protagonitzats pel PP amb el suport de CiU, el Govern socialista ha 
obert una nova etapa, de canvi, amb fets, mesures i realitzacions, per a 
convertir en realitat plural política i jurídica  la plural realitat social i cultural 
dels pobles d’Espanya: 
 

1. Reforma de la Constitució 
 
L’aprovació de la Llei 3/2004, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 
Orgànica 3/1980, de 22 d’abril del Consell d’Estat, suposa -donada l’especial 
rellevància que tindrà aquesta Institució en els treballs inicials del procés de 
reforma constitucional-, el primer pas significatiu en l’adequació de la nostra Llei 
fonamental, transcorreguts vint-i-sis anys des de la seva promulgació. Una 
reforma que volem, com el text original, fruit del consens i que ha de comportar, 
entre d’altres innovacions, la configuració del Senat com a una veritable Cambra 
de representació territorial. 
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2. Reforma dels Estatuts d’Autonomia 

 
El canvi a Catalunya i Espanya ha fet possible que les forces de progrés puguem 
reprendre una de les velles aspiracions del catalanisme: proposar una visió 
diferent i, amb ella, una articulació plural d’Espanya.  
 
Avui, el Govern socialista assumeix les diferents reformes estatutàries  com a una 
oportunitat per millorar el nostre país i no com una amenaça que cal combatre. 
Per això, l’Executiu ha reiterat que possibilitarà les reformes estatutàries que es 
plantegin d’acord amb la Constitució i estiguin recolzades amb un alt grau de 
consens democràtic.  
 

3. Conferència de Presidents Autonòmics 
 
El President del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dialogat durant 
aquests mesos amb tots els Presidents de les Comunitats Autònomes. Especial 
rellevància va tenir l’entrevista amb el President de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, el passat 21 de juliol, en la què es va definir l’agenda de temes que, en 
clau catalana i espanyola, s’ha d’impulsar durant la present legislatura. 
 
Aquest procés de diàleg va culminar el passat 28 d’Octubre, al Senat, amb la 
celebració de la Conferència de Presidents Autonòmics. Amb la creació d’aquest 
nou espai institucional es dóna un significatiu pas en la consideració de les 
diferents Comunitats Autònomes com a veritables institucions de l’Estat, així com 
en l’impuls de mecanismes de cooperació per a afrontar, a través del diàleg i 
l’acord, reptes comuns que necessiten respostes compartides. 
 

4. Participació de les Comunitats Autònomes a la delegació de l’Estat 
davant el Consell de la Unió Europea. 

 
El passat 9 de desembre, la Conferència per a Afers Relacionats amb les 
Comunitats Europees (CARCE) va aprovar la representació directa de les 
Comunitats Autònomes en determinades formacions ministerials del Consell de la 
Unió Europea. Aquest acord implica la incorporació d’un membre de Consell de 
Govern Autonòmic -o amb un rang similar- que representi les Comunitats 
Autònomes en els afers que afecten les seves competències en quatre Consells 
de Ministres de la UE: Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors (inclou 
Turisme); Agricultura i Pesca; Medi Ambient; i Educació, Joventut i Cultura. 
 
Així mateix, dos membres de la Conselleria per a Afers Autonòmics de la 
Representació Permanent d’Espanya davant la Unió Europea (REPER) seran 
funcionaris proposats per les Comunitats Autònomes, amb el compromís 
d’ampliar-ne el número durant el 2005. 
 

5. Presència de Presidents Autonòmics en Cimeres Transfrontereres 
 
En la mateixa direcció d’impulsar la participació de les Comunitats Autònomes en 
àmbits d’actuació reservats fins ara únicament al Govern de l’Estat, cal subratllar 
la voluntat manifestada per Rodríguez Zapatero d’assegurar la presència de les 
Comunitats Autònomes en les Cimeres Transfrontereres on es tracten temes del 
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seu interès. Així va succeir en la XX Cimera Hispano-Portuguesa celebrada a 
Santiago de Compostela el passat 1 d’Octubre (amb presència dels Presidents de 
Galícia, Castella i Lleó, Andalusia i Extremadura) i en la XVII Cimera Hispano-
Francesa que va tenir lloc a Saragossa el passat 7 de desembre amb presència 
del Presidents de Catalunya, Navarra i Aragó. 
 

6. Reactivació de les Comissions Mixtes de Transferències 
 
Al llarg d’aquests mesos, s’han reactivitat les Comissions Mixtes de 
Transferències amb diferents Comunitats Autònomes (València, Andalusia, 
Canàries...). En el nostre cas, el 13 de setembre es va reunir la Comissió Mixta 
de Transferències Estat-Generalitat –no es reunia ni acordava cap traspàs a 
Catalunya des de maig de l’any 2001- i va decidir el traspàs de la seu dels Jutjats 
d’Arenys de Mar, així com d’altres transferències en els àmbits del transport 
marítim, ensenyament nàutic i pesquer, SENPA (Servicio Nacional de Productos 
Agrarios), programa d’escoles viatgeres i mitjans materials culturals. Així mateix, 
en l’esmentada reunió es va aprovar un pla de treball per abordar afers pendents 
afectats per diferents sentències del Tribunal Constitucional. 
 

7. Reactivació de les Comissions Bilaterals de Cooperació 
 
La reactivació de les Comissions Bilaterals de Cooperació amb Andalusia, Aragó i 
Catalunya constitueix un altre fet que confirma el canvi copernicà de les relacions 
entre Govern i Comunitats Autònomes que s’ha produït durant aquesta etapa. 
 

8. Retirada de recursos d’inconstitucionalitat i de conflictes de 
competències davant el Tribunal Constitucional 

 
Com a conseqüència pràctica d’aquest nou enfocament a les relacions 
institucionals, s’han produït 15 desistiments per part de l’Estat de recursos 
d’inconstitucionalitat que afectaven normes autonòmiques i 35 desistiments que 
afectaven normes estatals. 
 
En el nostre cas, la Comissió Bilateral de Cooperació Estat-Generalitat va acordar 
retirar el 22 de juliol –la darrera reunió d’aquesta Comissió s’havia produït l’any 
2001- 12 recursos i conflictes competencials (5 retirats pel Govern de l’Estat i 7 
per part del Govern de la Generalitat). 
 

9. Reactivació de les Conferències Sectorials 
 
L’instrument de les Conferències Sectorials –23 estan constituïdes en l’actualitat- 
s’ha tornat a reactivar com a una prova més de la voluntat i del compromís del 
Govern amb la participació de les Comunitats Autònomes en la configuració i 
determinació de polítiques que afecten el conjunt de l’Estat. 
 

10.   Impuls de les llengües cooficials de l’Estat davant la Unió Europea. 
 
El passat 13 de desembre, el Ministre d’Afers Exteriors i de Cooperació va 
presentar davant la Unió Europea el Memoràndum per a modificar el Reglament 
lingüístic de les Institucions Europees, amb la finalitat d’introduir-hi el català, el 
gallec i l’euskera. 
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La proposta del Govern inclou, en primer lloc, l’ús d’aquestes tres llengües 
cooficials en el dret de petició a les autoritats comunitàries, al Defensor del Poble 
Europeu i als Presidents del Parlament, del Consell i de la Comissió. 
 
En segon lloc, es vol assegurar que els Presidents Autonòmics i els 
Parlamentaris europeus puguin expressar-se en aquestes llengües cooficials en 
els Plens del Parlament Europeu i del Comitè de les Regions. 
 
En tercer lloc, el Govern exigeix la traducció a les tres llengües dels documents  
que són adoptats per codecisió legislativa entre el Consell i el Parlament. 
 
Finalment, es demana la incorporació del català, el gallec i l’euskera en el 
Programa Lingua, que gestiona la Comissió Europea i que permet donar suport 
financer per al foment i protecció de les llengües. 
 

11.   Avenços en el reconeixement de la pluralitat lingüística de l’Estat 
 
Durant els mesos que portem de legislatura el Ministeri de Justícia ha manifestat 
el seu acord respecte a l’impuls de l’ús de les llengües cooficials per part del 
personal de l’Administració de Justícia i s’ha compromès a modificar la llei 
registral per a permetre que els assentaments puguin redactar-se en la llengua 
pròpia de cada Comunitat Autònoma. 
 
En un altre ordre de coses, l’Institut Ramon Llull i l’Institut Cervantes han signat 
un conveni de col·laboració que impulsa la projecció de la cultura catalana més 
enllà de les nostres fronteres. Aquest “nou clima” respecte a la pluralitat cultural i 
lingüística d’Espanya farà possible, l’any 2005, la promoció de Tirant lo Blanc, en 
el marc dels actes de commemoració del Quijote. 
 

12.   Domini d’Internet “.cat” 
 
El Govern socialista, a través del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha 
manifestat que retira l’oposició que l’anterior Govern del PP amb el suport de CiU 
havia mantingut respecte la creació d’un domini d’Internet “.cat”, tot i que la 
decisió final correspon a l’organisme internacional ICANN (Comissió d’Internet 
per a l’Assignació dels Noms i Números). El Govern ja ha fet saber a aquest 
organisme, davant d’una consulta, que no té cap objecció a la creació d’aquest 
nou domini “.cat”. 
 

13.   Trasllat de la seu de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions a Barcelona 

 
L’Espanya plural s’ha de plasmar també en una descentralització de les 
Institucions de l’Estat. En aquest sentit, té especial rellevància el trasllat de la seu 
de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions a Barcelona, aprovat pel 
Consell de Ministres el passat 30 de desembre. 
 
Aquest trasllat forma part dels acords que es van assolir durant l’entrevista entre 
Pasqual Maragall i José Luis Rodríguez Zapatero el passat 21 de juliol a la 
Moncloa.  
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14.   Devolució a la Generalitat de Catalunya dels documents originals 

que es troben a l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca  
 
El Govern abans de finalitzar l’any - donant així compliment a una resolució del 
Congrés dels Diputats-, ha fet seu les conclusions de la Comissió d’Experts 
designada pel Ministeri de Cultura que proposen la devolució a la Generalitat de 
Catalunya de les 507 caixes amb documentació –els anomenats “Papers de 
Salamanca”- que van ser traslladats a aquesta ciutat com a botí de guerra.. 
 

15.   Incorporació de distintius autonòmics a les matrícules dels vehicles. 
 
El Ministeri d’Interior s’ha compromès a establir per llei durant els primers mesos 
de l’any 2005 la inclusió de distintius autonòmics en les plaques dels cotxes. Amb 
aquesta decisió es corregirà la decisió en el sentit contrari que va adoptar el 
Govern d’Aznar ara fa quatre anys, amb la desaparició dels distintius provincials. 

 
16.   Impuls a la Carta Municipal de Barcelona.  

 
L’Espanya plural ha de tenir també en compte les aspiracions i les necessitats de 
les ciutats i pobles que la integren. Federalisme i municipalisme van, en definitiva, 
íntimament lligats. En aquest sentit, té una especial rellevància els inicis dels 
treballs (amb participació de representants de l’Ajuntament de Barcelona, del 
Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat), per a l’aprovació de la Carta 
Municipal de Barcelona. 
 

17.   Derogació del transvasament de l’Ebre 
 
Construir l’Espanya Plural també vol dir eliminar aquells projectes pensats per a 
enfrontar territoris i comunitats. La derogació del Pla Hidrològic Nacional, 
l’eliminació del transvasament de l’Ebre i l’impuls del Programa AGUA són fets 
d’especial transcendència que van en aquesta direcció.  
 

18.   Traspàs a la Generalitat de la línia ferroviària “Lleida-La Pobla de 
Segur” 

 
El passat 13 de desembre, i al si de la Comissió Mixta de Transferències Estat-
Generalitat, es va acordar el traspàs  a la Generalitat de Catalunya de la línia 
ferroviària “Lleida-La Pobla de Segur” i de les funcions i serveis de l’Estat 
relacionats amb aquesta. El traspàs posava punt i final a un contenciós que 
restava obert des de feia vint anys. 
 

19.   Cessió plena del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona 
 
Com a conseqüència del compromís que el propi President del Govern va adquirir 
a la ciutat de Barcelona, el Ministeri de Defensa, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Govern de la Generalitat han iniciat el diàleg i els treballs orientats a fer possible 
la cessió plena del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona. 
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20.   Compromís del Govern de l’Estat amb la rehabilitació pública de 
l’honor del President Lluís Companys 

 
El Govern de l’Estat, com a conseqüència d’una resolució del Congrés dels 
Diputats aprovada gràcies als vots del Grup Socialista, s’ha compromès a iniciar 
les accions necessàries orientades a l’anul·lació del Consell de Guerra 
sumaríssim al que va ser sotmès el President de la Generalitat, Lluís Companys i 
a la rehabilitació pública del seu honor a través de la celebració d’un solemne 
acte de desgreuge al Castell de Montjuïc. En aquest sentit, la presència de la 
Vice-presidenta del Govern el passat 15 d’octubre, en l’acte d’homenatge 
organitzat pel Govern de la Generalitat constitueix un gest històric sense 
precedents. 
 
Barcelona, 3 de gener de 2005 
 
Grup de Diputats i Senadors del PSC 
 
 


