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Catalunya es juga molt en les eleccions del 9 de març i en la propera 

legislatura espanyola. El futur serà ben diferent si comptem o no amb un 

govern d'Espanya capaç de gestionar eficaçment l'economia, compromès 

amb el desplegament del nostre Estatut, l'ampliació de drets i llibertats i 

l'aprofundiment de les polítiques socials. És per això que ens convé una 

màxima participació electoral i un vot que asseguri la continuïtat del 

govern de José Luis Rodríguez Zapatero i que barri el pas al retorn d'un 

govern del PP que s'ha distingit en aquests darrers anys per la seva 

hostilitat envers l'augment de l'autogovern de Catalunya, que va arribar 

a alimentar boicots contra productes i empreses catalanes i fins i tot la 

recollida de firmes per promoure la convocatòria d'un referèndum il·legal 

contra el nostre Estatut. 

 

En aquest sentit, el PP ha estat molt clar. Si depèn d'ells, l'Estatut serà 

anul·lat pel Tribunal Constitucional i no seria en cap cas desplegat en 

plenitud, es posarien bastons a les rodes de l'Agència Tributària de 

Catalunya, es revisaria l'acord per aplicar la disposició addicional 3a de 

l'Estatut que ens proporcionarà una inversió pública de l'Estat al voltant 

de 34.000 milions d'euros en els propers set anys, es tornaria a posar 

sobre la taula el transvasament de l'Ebre i s'intentaria obrir una porta a la 

separació dels alumnes en aules distintes en funció de la seva llengua 

materna. 



 

Mai s'havia plantejat amb tanta cruesa una opció tan contrastada, o 

obtenir el màxim rendiment del desplegament estatutari en termes 

competencials, financers i d'inversió, o fer marxa enrere en el camí 

decidit per la majoria dels catalans el juny del 2006. 

 

És per això que els catalans i les catalanes hem de fer sentir la nostra 

veu decisiva el 9 de març. Com ho vam fer l'any 2004, en què el 

significatiu avantatge del PSC sobre el PP va fer possible el canvi de 

govern. 

 

En una conferència pronunciada a Madrid el 14 de febrer vaig anunciar 

l'agenda de treball entre els governs de Catalunya i Espanya per al 

període 2008-2012 que vaig resumir en un decàleg : 

 

Primer. Negociació del nou sistema de finançament. 

 

Segon. Creació del consorci amb participació paritària de l'Agència 

Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya. 

 

Tercer. Agilització dels traspassos de competències previstos en el nou 

Estatut. 

 

Quart. Aplicació rigorosa de la disposició addicional 3a pel que fa a les 

inversions de l'Estat a Catalunya. 

 

Cinquè. Traspàs de la gestió del servei de Rodalies i execució del pla 

d'inversions previst. 

 



Sisè. Establiment del nou model de gestió de l'aeroport de Barcelona. 

 

Setè. Participació efectiva de les comunitats autònomes en la definició 

de les polítiques sectorials. 

 

Vuitè. Reforma del Senat amb una clara orientació federal. 

 

Novè. Reforma de la llei orgànica del poder judicial. 

 

Desè. Defensa i promoció per part de l'Estat de totes les llengües 

espanyoles, en aplicació de l'article 3.3 de la Constitució. 

 

Catalunya serà exigent per tal d'assolir aquests objectius. Una exigència 

que es basa en la lleialtat mútua, en la coresponsabilitat i en un 

compromís actiu per trobar les millors solucions. Estic convençut que la 

satisfacció de les aspiracions de Catalunya serà molt més senzilla si 

segueix governant Espanya qui s'ha compromès amb el nou Estatut que 

no pas si ho fa qui l'ha impugnat davant del Tribunal Constitucional. Per 

això treballo en favor d'una nova i àmplia victòria del Partit Socialista i 

del president José Luis Rodríguez Zapatero. 


