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Té apresa la lliçó, perquè, a més, està convençuda que en aquestes 

eleccions no hi ha més disjuntives que l'elecció entre Zapatero i Rajoy. 

Carme Chacón (Barcelona, 1971) considera que una victòria àmplia del 

PSC a Catalunya ajudarà el PSOE, però també els socialistes catalans per 

convèncer el conjunt del socialisme espanyol de la necessitat de caminar 

cap a un projecte federal d'Espanya, sense necessitat de recuperar el 

grup propi que va tenir el PSC durant la transició. 

 

--¿Li agradaria un suport electoral, sense necessitat de formular un 

discurs a la contra, amb l'advertència constant que l'abstenció 

comportarà la victòria del PP? ¿No li agradaria guanyar eleccions sense 

apel.lar a la por a la dreta? 

--Però és que el PP per fer por no necessita cap ajuda. És una evidència i 

el que fem en campanya és potenciar el nostre missatge, que es basa en 

la magnífica gestió d'aquests quatre anys. El PP, al cap de només quatre 

dies de campanya, ja havia anunciat quatre retallades per a Catalunya: la 

recuperació del Pla Hidrològic Nacional; l'eliminació de l'Agència 

Tributària de Catalunya; el rebuig de l'acord entre el Govern central i la 

Generalitat per invertir en els pròxims set anys 34.500 milions d'euros, 

fruit de l'Estatut, i un tema tan bàsic com és la segregació d'alumnes 

que demana el PP per qüestió de llengua, quan la immersió lingüística ha 



sigut un dels grans valors en matèria de cohesió social de l'actual 

Catalunya democràtica. 

 

--¿Però on queden la resta de forces polítiques catalanes? 

--A Catalunya hi ha un gran pluralisme polític. Però no podem pensar en 

l'alineació de la segona volta quan el que ens hi juguem és l'eliminatòria. I 

el que ens hi juguem és si el pròxim president del Govern serà Zapatero o 

Mariano Rajoy. 

 

--El cert desencant polític de la societat catalana ve, en part, del pro- 

cés de l'Estatut. ¿Ha valgut la pena tant desgast? 

--Cada dia que passa s'evidencia que la batalla de l'Estatut va valer la 

pena. Sí que és cert que el PP va decidir que com que Zapatero es 

trencava la cara per Catalunya, a Zapatero li trencarien la cara per això. 

L'arma del PP ha sigut anar en contra de Catalunya per aconseguir vots a 

la resta d'Espanya. I el més greu és que no ho van fer a les institucions, 

que també, sinó que van portar aquesta estratègia al carrer, i van arribar 

a dir que l'Estatut estava tutelat per ETA. 

 

--Vostè, que és ministra i una estreta col.laboradora de Zapatero en el 

partit, ¿no creu que es va precipitar quan va prometre que recolzaria 

l'Estatut que sortís del Parlament? 

--Tots vam haver de cedir. I els socialistes no estàvem totalment a favor 

del text que es va enviar al Congrés, i per això es va negociar. Perquè el 

pitjor regal a Catalunya i el millor regal que li podíem haver fet a la dreta 

era que l'Estatut fos anticonstitucional. Avui el PP està fent totes les 

trampes per carregar-se l'Estatut. Per això sorprèn que alguns partits 

diguin que és el mateix el PSOE que el PP. No és el mateix qui impulsa 

l'Estatut que qui el combat. Ara tenim un futur immens, que únicament 



pot parar el PP, en particular pot parar una inversió de 34.500 milions 

que Catalunya necessita per recuperar els anys d'asfíxia econòmica que 

vam patir sota el Govern d'Aznar. Una dada: la inversió del PP a 

Catalunya durant els quatre anys següents al Pacte del Majestic amb CiU 

és inferior al que ha invertit el Govern de Zapatero en un sol any. 

 

--¿Però aquesta inversió de 34.500 milions, resultat de l'Estatut, no està 

blindada, sigui qui sigui qui governi a Espanya? Així ho va donar a 

entendre el conseller Antoni Castells, quan va anunciar l'acord amb el 

vicepresident Pedro Solbes. 

--El primer anunci del PP, després de d'afirmar que recuperarà el PHN, és 

que no compliria aquest acord sobre la inversió a Catalunya. Vam lluitar 

per blindar-lo, però es tracta d'una llei orgànica. 

 

--Exactament, l'Estatut té rang de llei orgànica. 

--Sí, però també es pot modificar. Per tant, el 9 de març que ve també 

ens juguem el nou mapa de les infraestructures de la Catalunya del segle 

XXI. Un mapa que nosaltres volem acordar amb la resta de forces 

polítiques catalanes perquè sigui consensuat i estable. I aquest gran salt 

en matèria d'infraestructures, en ferrocarril, en carreteres, en ports i 

aeroports, únicament el pot parar una victòria del PP. 

 

--¿Està d'acord amb el candidat d'Esquerra, Joan Ridao, que serà tan 

complicat o més que l'Estatut acordar un nou sistema de finançament 

autonòmic? 

--Les negociacions no són mai senzilles. El més fàcil és baixar del taxi. El 

que és complex és negociar el que el teu país es mereix. I el que tenim és 

un acord entre el PP i CiU que es va dir que era definitiu, i que ni tan sols 

ens permet actualitzar el cens poblacional. Es necessita més justícia i 



equilibri entre el que Catalunya dóna i el que rep, i treballarem per 

aconseguir un bon sistema. 

 

--¿Està d'acord en la idea que hi ha hagut incomprensió per part de 

dirigents del PSOE i de l'esquerra en general respecte a l'Estatut, si es 

compara amb el suport dels artistes a Zapatero? 

--No m'he sentit en cap moment incompresa ni abandonada pels meus 

companys socialistes. Sinó al contrari, els he vist patir per l'aprovació de 

l'Estatut. Quan he vist el que feia el PP a Andalusia en contra de 

l'Estatut, jo sabia molt bé qui era el meu adversari. És cert que hem 

tingut un cost polític important, perquè no hem pogut parlar de totes les 

lleis socials que hem aprovat, com per exemple la llei d'igualtat. Però sé 

qui utilitzava Catalunya per carregar-se Zapatero. El vot al PSC també 

significa dir-li al PP que ha de saber que no pot pretendre tornar al 

Govern atacant de forma bel.ligerant Catalunya i que no estarem callats. 

 

--¿No creu que molts dels problemes del PSOE en aquesta campanya es 

deuen al fet que ha obert molts fronts en una sola legislatura? 

--Hi ha coses que són molt evidents. Quan veus que han passat 15 anys i 

que ha sigut amb un president socialista amb qui s'han recuperat els 

debats cara a cara televisats es comprova que hi hagut un canvi 

important. S'han desenvolupat lleis com la llei de la igualtat, que incideix 

en la conciliació laboral i professional, el primer missatge que es va donar 

que els fills també són del pare, gràcies al nou permís de paternitat. 

Totes aquestes mesures han sigut una autèntica revolució. Hem 

aconseguit ser una referència, sentir-nos admirats i ens hem tornat a 

sentir orgullosos del nostre país. 

 



--Però les lleis socials les ha pactat el PSOE amb els grups d'esquerra --

ERC i IU-ICV-- i les de reformes econòmiques, amb CiU. ¿Mantindrà 

aquesta fórmula? 

--El president del Govern ho ha manifestat així. És el tarannà de 

Zapatero, que considera que les lleis milloren en el tràmit parlamentari. 

En aquesta legislatura hem arribat a acords amb tots, excepte amb el PP, 

que se n'ha autoexclòs. 

 

--El PP va votar amb el PSOE la llei de dependència. 

--Sí, i la de violència de gènere, però en la majoria no hi ha volgut 

participar. L'aposta de Zapatero és complicada, perquè comporta temps, 

exigeix negociació, però val la pena buscar acords amb tots. 

 

--En la seva doble condició de ministra d'un Govern del PSOE i cap de 

llista del PSC, ¿als socialistes catalans els interessa una possible majoria 

absoluta del PSOE? 

--Busquem una majoria àmplia, suficient. Si Espanya s'hi juga molt en les 

eleccions, Catalunya encara més. I Catalunya és decisiva per al resultat 

final. Tinc molt clar que les millors expectatives per a Catalunya passen 

per un Partit Popular debilitat a les urnes. Si el PP té un resultat ajustat, 

encara que perdi, pot pensar que tot és cosa de dosi en la seva 

bel.ligerància contra Catalunya i que la pot augmentar. 

 

--¿El marge de maniobra, per tant, del PSC respecte al PSOE serà més 

gran en funció dels seus resultats a Catalunya? 

--La força ja la tenim ara. La força amb què treballa el PSC a Madrid es 

diu José Montilla, que és un president que s'ha treballat un prestigi a 

Madrid que no s'havia vist mai abans. 

 



--¿I el grup propi del PSC al Congrés? ¿No el veu necessari? 

-- Si jo pensés que amb el grup propi el PSC influiria més que ara, 

apostaria per recuperar-lo, però és que ara influïm sobre 164 diputats, 

sobre un grup que sí que té la força, no sobre un grup que té 8 o 10 

diputats (ERC i CiU). Jo he tingut autèntiques batalles dialèctiques amb 

companys del PSOE i amb el mateix Zapatero, el que passa és que no ho 

fem com altres, al pati de veïns. 

 

--En la campanya electoral, gairebé no parla de CiU. ¿Quin paper li 

assigna en la pròxima legislatura? 

--Ara mateix el missatge de CiU no l'entenen ni els seus. El canvien cada 

dia. El que és clar és que no ens juguem si el senyor Duran és o no és 

ministre; ens juguem qui presideix el Govern, si Zapatero o Rajoy. 

 

--¿Té garanties del PSOE que no hi haurà inclinacions de Zapatero per 

buscar un pacte amb CiU que debiliti el tripartit a Catalunya? 

--No és necessari passar per intermediaris per decidir si es vol Rodríguez 

Zapatero o Rajoy. Zapatero, en qualsevol cas, ha deixat clar que pot 

arribar a acords amb tots els grups parlamentaris. 

 

--¿I el tripartit està en joc? 

--El Govern de Catalunya no està en joc. Els catalans ja vam escollir quan 

vam ser convocats a les eleccions al Parlament. Les obsessions d'alguns 

no ens poden despistar. 

 

--¿Hi haurà reforma de la Constitució en la pròxima legislatura? 

--Ja la defensàvem en aquesta legislatura, però el PP ho ha impedit. És 

urgent reformar el Senat perquè sigui la Cambra territorial. 

 



--A Zapatero se li recrimina que no té un model de futur definit per a 

Espanya. ¿El PSC treballarà perquè sigui realment un Estat federal, com 

defensen vostès? 

--La influència del PSC sobre el PSOE es va plasmar en la Declaració de 

Santillana, sobre un camí federalitzant d'Espanya. És una aposta que fem 

de la mà del PSOE, però que és difícil per la total oposició del PP. El que 

és clar és que l'Estat del benestar serà local o no serà. 

 

--Està embarassada. ¿Té decidit a quina escola portarà el seu fill? 

--El portaré a la guarderia del Congrés, que s'ha posat en marxa aquesta 

legislatura. I, després, a una escola pública. 

 

Les preguntes dels experts 
 

SALVADOR GINER 

PRES. DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

 

¿Què farà en el cas que el Tribunal Constitucional 

tombi l'Estatut? 

 

Confio molt en la feina que vam fer durant més de dos anys al Parlament 

i al Congrés, i no tinc cap dubte de la constitucionalitat del text, acordat 

per majoria. Fins al moment, el PP ja té la seva primera gran derrota 

davant el Tribunal Constitucional en el cas del recurs contra la llei 

d'igualtat, i tornarà a passar el mateix amb el recurs contra l'Estatut. 

 

 

 

 



JUAN JOSÉ LÓPEZ BURNIOL 

NOTARI 

 

En política, és essencial fixar prioritats. ¿Quines han de ser les tres de 

Catalunya en la pròxima legislatura? 

 

La primera prioritat és la negociació del nou sistema de finançament 

autonòmic, que és clau per atendre les necessitats d'una Catalunya de 

gairebé 8 milions d'habitants. En segon lloc, aprofitar els 34.500 milions 

d'euros que arribaran en els pròxims 7 anys per poder construir el mapa 

d'infraestructures. I, en tercer lloc, apostar per una educació de qualitat. 

 

ROSA CULLELL 

DIRECTORA FUNDACIÓ TEATRE DEL LICEU 

 

¿Quina seria la primera mesura que el nou Govern hauria de prendre 

sobre Catalunya? 

 

No sé si serà exactament la primera, però s'hauria de posar en marxa 

com més aviat millor la negociació del nou sistema de finançament. 

Després de l'acord històric a què van arribar el vicepresident Solbes i el 

conseller Castells per superar el dèficit en infraestructures que ens va 

deixar el PP, el pas següent ha de ser acordar un model de finançament 

més just per a Catalunya. 

 

LUIS DE SEBASTIÁN 

PROFESSOR EMÈRIT D'ESADE 

 

¿Quines mesures preveu perquè brillin educació, ciència i tecnologia? 



 

Hem doblat el pressupost en educació, tenim 250.000 becaris més i hem 

incrementat en un 148% els recursos destinats a R+D+i. Durant la 

pròxima legislatura, augmentarem la dotació per millorar l'educació i les 

ajudes a l'estudi, per doblar la despesa en innovació i desenvolupament. 

Volem incorporar 50.000 investigadors més. 

 

PERE PUIGDOMÈNECH 

DIR. LABORATORI GENÈTICA DEL CSIC 

 

¿Com es pot aconseguir que Govern i Estat es coordinin en recerca i 

innovació? 

 

La coordinació i la col.laboració entre el Govern central i els governs 

autonòmics ha millorat substancialment durant aquests quatre anys i 

aquest és el camí que s'ha de seguir. Però tan important com la 

coordinació entre administracions és que hi hagi sinergies entre el sector 

públic i el privat per impulsar la recerca i la innovació. 

 

RAFAEL VILASANJUAN 

SUBDIRECTOR GERENT DEL CCCB 

 

¿Com rebaixarà la tensió i millorarà l'entesa entre Espanya i Catalunya? 

 

Per rebaixar la tensió i acabar amb la catalanofòbia que promouen alguns 

cal que hi hagi un altre PP, amb una nova direcció al capdavant. El PP 

s'ha dedicat durant quatre anys a fomentar la crispació. Ni Espanya ni 

Catalunya es mereixen una dreta així. Però només una derrota important 

d'aquest PP obriria el pas a la renovació interna. 



 

VICKY FUMADÓ 

DOCTORA I DIRECTORA TÈCNICA D'ÀFRICA VIVA 

 

¿El PSC té pensat algun programa que ajudi l'Àfrica a desenvolupar-se? 

 

Espanya ha dirigit la seva mirada al continent africà per primera vegada. 

Un dels nostres compromisos és aprovar un nou Pla Àfrica 2008- 

2012, que incrementarà l'esforç en solidaritat i cooperació. A més, ens 

comprometem a invertir 240 milions de dòlars en un fons pilot per a 

projectes de vacunació i lluita contra la sida. 


