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--¿Quin marge hi ha per a un acord amb CiU en finançament? 

--Hi ha marge més que suficient. I voluntat d'entesa, tota. Sempre que posem al 

davant allò que ens uneix, que és molt important, i que ens situem dins dels 

límits de la Constitució. La proposta que avui tenim ja no és la del Govern, sinó 

l'aprovada en comissió per la majoria catalanista del Parlament. Aquest és el 

punt de referència. A partir d'aquí es poden fer aportacions, millorar, enriquir, 

sempre que hi hagi aquesta voluntat. Però, per ara, el que hem observat en CiU 

són poques ganes d'arribar a un acord i una actitud més aviat intransigent. 

 

--ERC es mostra lleial amb la fórmula de finançament, però insisteix 

més que el PSC i ICV en la necessitat d'acceptar aportacions de CiU. 

¿Hi haurà tempesta? 

--Observo la mateixa voluntat en tots els membres del Govern d'arribar a un 

acord amb CiU. Tots som conscients que l'Estatut només pot tirar endavant si 

existeix consens, i també constato per part dels partits del Govern una voluntat 

decidida d'anar junts. Crec que això és molt important, no negociarem 

separadament. Si CiU té alguna cosa a dir-nos, que ens ho traslladi. Ho 



analitzarem i hi donarem una resposta conjunta. 

 

--¿La clàusula per blindar el finançament que proposa CiU, no li 

suggereix una voluntat d'incorporar-se a la proposta del tripartit? 

--Hem d'estudiar-la a fons. Mentrestant no em vull pronunciar sobre aquesta 

qüestió. No he aclarit si el que està dient CiU és que vol afegir aquesta clàusula i 

acceptar després tota la proposta de la majoria, o si vol negociar altres punts. No 

ho deixa clar. La nostra proposta ja expressa la preeminència de l'Estatut. El 

contingut del títol d'hisenda no ha de quedar modificat per lleis de rang inferior. 

 

--Demà el Consell Consultiu entregarà el seu dictamen. ¿Les seves 

opinions poden ser ignorades? 

--El primer que hem de fer és esperar conèixer el dictamen i llegir amb atenció 

els seus arguments abans de donar-ne la nostra opinió. Un cop dit això, vull fer 

dues reflexions: em preocupen les opinions d'alguns dirigents de CiU que 

suposen una deslegitimació de l'activitat del Consell Consultiu, un organisme 

que ha de merèixer tot el nostre respecte. No em sembla una mostra de respecte 

a les regles del joc institucional acceptar o no les seves opinions en funció de 

quines hagin estat les majories que han recolzat el dictamen. 

 

--De totes maneres, el dictamen no és vinculant... 

--Aquesta és la segona reflexió. El dictamen té caràcter consultiu. El Consultiu 

no és un tribunal de justícia, ni un Parlament ni un Govern. Però en la mesura 

en què és una institució que hem volgut crear i que té un paper important, les 

seves opinions s'han de tenir en compte. Els que hem de decidir som els polítics, 

però és evident que si el Consultiu diu que determinats preceptes són 

inconstitucionals, la nostra força per defensar-los quan hàgim de negociar a 

Madrid queda enormement tocada si no els adaptem a la Constitució, i en canvi 

la nostra posició apareix molt reforçada si comptem amb aquest aval de 

constitucionalitat. Si realment volem un nou Estatut, hem de tenir en compte les 

seves opinions. Qui s'entesti a mantenir continguts que, de forma manifesta, el 

Consultiu digui que són inconstitucionals, estarà demostrant que probablement 

no vol la reforma de l'Estatut. 

 



--¿Vostè és dels que creuen, com molts socialistes, que CiU no vol 

l'Estatut passi el que passi? 

--No. Encara confio en el sentit patriòtic de CiU i en la seva voluntat d'aprofitar 

l'oportunitat que ara tenim per millorar de manera significativa el nostre 

autogovern. 

 

--¿O creu que el que pretén CiU és només acceptar un projecte tan 

maximalista que suposi una confrontació segura amb el Govern de 

José Luis Rodríguez Zapatero? 

--Hi ha moments en què els plantejaments de CiU fan pensar que el que vol és 

un projecte inviable. Hem de fer un Estatut d'una gran ambició catalanista, com 

el que estem elaborant, però al mateix temps tenim l'obligació de ser 

responsables. No podem enganyar els ciutadans de Catalunya fent-los creure 

que són possibles determinades propostes que tots sabem de forma manifesta 

que no poden tirar endavant, entre altres raons perquè se situen clarament fora 

de la Constitució. Això seria portar les coses a un carreró sense sortida, 

propiciar la derrota per després explotar la frustració. Aquesta no pot ser 

l'actitud d'un Govern responsable. 

 

--Jutgi l'oferta del Govern en finançament sanitari. 

--La proposta suposa un pas endavant. Són mesures d'emergència fins que 

tinguem un nou model, perquè és imprescindible aturar la dinàmica heretada 

del model del 2001 que condueix a un creixent i preocupant dèficit en el 

finançament de la despesa sanitària. És molt important, doncs, que existeixi 

d'entrada un reconeixement explícit de la gravetat del problema. Dit això, crec 

que la proposta que està avui sobre la taula és encara insuficient i s'ha de 

millorar. La quantia s'hauria d'augmentar significativament. A mi no em fa por 

assumir responsabilitats i, per tant, veig molt positivament l'ampliació de la 

capacitat normativa sobre els nostres impostos. Però aquesta capacitat més gran 

ha d'anar acompanyada d'una aportació directa més elevada per part de l'Estat. 

Espero que d'aquí a la celebració de la conferència de presidents s'introdueixin 

millores substancials. Hi ha marge per a això i existeixen diferents alternatives 

que permetrien aconseguir aquest objectiu. 

 


