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És la seva primera vegada com a cap de campanya del PSC, en 

substitució de José Zaragoza. Jaume Collboni (Barcelona, 1969) és 

llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i advocat. 

 

- Hi ha federalistes a Espanya? 

- És clar que n'hi ha. El PSOE és un partit federalista, que va donar suport 

a l'Estatut del 2006 –per cert, pactat amb CiU–. Hi ha federalistes en la 

mesura que hi ha gent que defensa una determinada lectura de la 

Constitució, en la mesura que s'ha aconseguit que tot un seguit 

d'Estatuts, com l'andalús, l'aragonès o el de Castella-la Manxa, hagin 

augmentat el seu sostre competencial a partir del nostre. Hi ha hagut 

una segona onada de reformes estatutàries gràcies a l'Estatut català i hi 

ha una majoria de progrés a Espanya que creu que el federalisme és la 

millor fórmula per organitzar un estat. Nego la idea que s'instal·la que no 

hi ha federalistes a l'altra banda. ¿Que ens agradaria que de vegades 

fossin d'una altra manera?, ¿que ho defensessin amb més entusiasme?, 

¿que no els tremolés el pols, com no li ha tremolat a Montilla per 

defensar l'Estatut? Doncs sí. 

 

- El dret a decidir serà un dels eixos de la campanya. Li està bé al PSC? 

- Absolutament. Decidirem el dia de les eleccions. Els ciutadans podran 

decidir si volen una majoria sobiranista o independentista al Parlament. 

Si, efectivament, és així, i pren iniciatives polítiques per obrir un camí cap 

a la independència, no hi estarem d'acord, però podrem decidir. És injust 



que als que no estem a favor de la independència ens diguin que no som 

demòcrates. En som tant com qualsevol altre i volem que la gent 

decideixi el model d'estat i quin futur vol per a Catalunya i Espanya. Per 

això hi ha convocatòries electorals. Amb aquesta trampa conceptual es 

pretén arraconar la gent que no som independentistes, que som la 

majoria a Catalunya, com si no fóssim demòcrates, i això és fals. 

 

- Els socialistes celebren el concert econòmic al País Basc. Per què no el 

defensen per a Catalunya? 

- Els socialistes a Catalunya defensem el model que ha votat el poble de 

Catalunya amb l'Estatut del 2006, que multiplica per set l'any 2009 allò 

que va acordar CiU amb el pacte del Majestic. El salt que representa el 

nou model de finançament ha estat històric. 

 

- Quin paper tindrà Zapatero en la campanya del PSC? 

- El que nosaltres decidim i el que ell vulgui. El secretari general del PSOE 

sempre ha participat en les campanyes del PSC. 

 


