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Intervenció del Primer Secretari davant el 

Consell Nacional del PSC 

Barcelona 3 d’octubre de 2009 

 

 

Bon dia, companys i companyes, 

 

Aquesta setmana hem celebrat l’últim debat de Política General de la 

legislatura. Un debat que ha servit per parlar del moment actual i, sobretot,  del 

futur de Catalunya, del futur del nostre país. Un debat en el que no hi ha hagut 

sorpreses pel que fa al comportament dels principals grups de govern i 

oposició: 

 

Durant tres dies hem traçat i exposat la nostra idea de país, el nostre projecte.  

He parlat de les mesures contra la crisi, de les que ja hem pres i de les que 

volem prendre els propers mesos. He parlat des del convenciment absolut que 

la crisi ens interpel·la, ens exigeix treballar com mai, amb dedicació i amb 

intel·ligència, buscant complicitats, posant-nos al costat dels més afectats, 

mirant d’aconseguir el màxim de consens social i polític.  

 

L’oposició ha seguit el guió previst, de fet el mateix des del començament de la 

legislatura, i ha tornat a dibuixar un panorama negre i desolador; ha tornat a 

criticar-ho tot, absolutament tot, sense presentar ni una sola proposta viable i 

seriosa per afrontar la situació econòmica. Sempre demanant impossibles, ja 

sabeu, baixar els impostos, incrementar la despesa i quadrar les comptes. 
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Plantejant trampes tàctiques sota l’aparença de propostes de pacte. Buscant   

dividir més que sumar. Intentant propagar el pessimisme, i els hi importa poc si 

això contribueix a que el país vagi pitjor, si això a ells, el propagar el 

pessimisme, els hi pot beneficiar electoralment. 

 

El que vaig exposar al Debat de Política General, constitueix el full de ruta del 

Govern. Un full que resumeixo molt sintèticament:  

 

- Continuar aplicant el Pla de Govern. 

- Lluitar contra la crisi en tots els fronts possibles. 

- I consolidar i ampliar l’autogovern de Catalunya. 

 

Fa tres anys ens vam presentar a les eleccions amb una proposta pel país. Una 

proposta per Catalunya. Una proposta per als més de set milions de ciutadans 

que conformen la nostra societat. Aquella proposta és la que estem fent realitat.  

Adaptant-la a les circumstàncies difícils que, sobretot el darrer any, hem patit. I 

estem patint. Però malgrat les dificultats, vaig dir i reitero, que aquesta ha estat 

una etapa de magnífiques notícies pel país. És clar que hi ha hagut males 

notícies. No ho he amagat mai, mai hem amagat això perquè som conscients 

que, per damunt de tot, cal parlar clarament. 

 

Però veient les bones i les males notícies, sospesant les unes i les altres, en 

aquest sentit, el balanç és positiu. Algunes de les coses que hem aconseguit 

aquest any, haurien justificat tota una legislatura en altres èpoques. No tinc cap 

dubte que CiU amb la inauguració de la T1 o el traspàs de rodalies, o el nou 

finançament, hauria justificat un mandat sencer. De fet, sabeu que hi va haver 

mandats, legislatures, justificats amb simples expectatives. I ara es creuen amb 

el dret de criticar i menysprear èxits que hem aconseguit i que eren 

inimaginables quan ells governaven. 
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Crec que el conjunt de la ciutadania ha de conèixer els èxits aconseguits, que 

generalment són notícia només d’un dia moltes vegades. I nosaltres hem de fer 

d’altaveus en la seva explicació: 

 

- El 21 d’octubre de 2008, per exemple, vàrem signar el Pacte Nacional 

per a la Recerca i la Innovació. 

 

- El 31  del mateix mes, celebràvem la culminació del desplegament dels 

Mossos d’Esquadra a tota Catalunya, després que el despleguéssim al 

Camp de Tarragona i a l’Ebre. 

 

- El 19 de desembre, signàvem el Pacte Nacional, per d’Immigració.  

 

- Abans de Setmana Santa, entrava en servei el Túnel de Bracons i l’eix 

Vic-Olot.  

 

- El 2 de maig, s’inaugurava la Ciutat de la Justícia.  

 

- El 16 de juny s’inaugurava la nova Terminal de l’Aeroport. 

 

- I dues setmanes més tard, al Parlament, com sabeu, apropava la Llei 

d’Educació, la important Llei d’Educació. 

 

- El 3 de juliol inauguràvem el nou Hospital de Sant Pau. 

 

- El 5 de juliol es feia realitat un somni de més d’un segle: la primera fase 

del canal Segarra-Garrigues. 

 

- El 12 juliol vam tancar l’acord per al Nou Model de Finançament, el millor 

que mai hem tingut. El millor finançament que ha tingut mai Catalunya. 

Fruit d’una negociació llarga, molt dura. Fruit també de la nostra 
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capacitat de teixir aliances i complicitats. Un acord inimaginable en 

temps de Convergència i Unió. 

 

- El 20 de juliol vàrem inaugurar la Dessalinitzadora de El Prat de 

Llobregat, posant fi, no a un somni, sinó al que va ser, durant massa 

temps, un mal son per a milions de ciutadans del nostre país, en 

assegurar d’abastament d’aigua a la gran conurbació de Barcelona i a la 

seva àrea metropolitana. 

 

- El 21 de juliol la Comissió Bilateral Estat-Generalitat formalitzava el 

traspàs de Rodalies, amb un compromís d’inversió de més de 4.000 M€, 

que començarà a implementar-se el gener de l’any que ve. 

 
 

- Fa només dues setmanes vam signar un important Acord de Mesures 

per a l’Ocupació Juvenil,  amb les organitzacions sindicals, empresarials 

i amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

 

Per cert, Artur Mas em va retreure durant el debat no haver posat en marxa el 

seu Pla, que ells van aprovar a corre-cuita uns mesos abans de deixar el 

govern. No deu saber que aquest aquell Pla comptava només amb un 

pressupost de 300.000, quan el que nosaltres hem aprovat té un cost de més 

de 200 M€.  

 

Aquestes són algunes de les coses que hem fet en un any. I les hem 

aconseguit en un moment de profunda crisi econòmica.  I a la vista d’aquesta 

relació d’obra de Govern, jo em pregunto: 

 

¿Com pot dir l’oposició que no estem fent res?  

¿Com poden dir que Catalunya està paralitzada i que necessita un canvi? Que 

en realitat seria un retorn al passat. 
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Com pot oblidar Convergència que: 

 

- Durant 23 anys no van garantir l’aigua per a l’Àrea Metropolitana  

i ara ja tenim la dessalinitzadora del Prat. 

 

- Obliden que mai es van preocupar per les rodalies i ja tenim l’acord de 

traspàs pel proper 1 de gener. 

 

- Obliden que hem hagut d’arribar nosaltres per començar a solucionar el 

problema de les urbanitzacions il·legals, amb una llei pionera que hem 

aprovat recentment. 

 

- Obliden que van deixar degradar molts barris i ara els estem arreglant 

gràcies a la llei de barris i de la mà dels ajuntaments. 

 
- Parlant d’ajuntaments, obliden també que mai com fins ara hi havia 

hagut un respecte institucional, una col·laboració política i també una 

aposta pressupostària com fins ara per part de la Generalitat respecte el 

món local.    

 

- Obliden que hem hagut d’arribar nosaltres per garantir el 

subministrament elèctric del país, amb una nova llei i amb inversions que 

s’estan realitzant. 

 
Ara deixeu-me fer un parèntesi i parlar d’un altre tema: 

Em refereixo als greus i lamentables fets protagonitzats pels antics gestors del 

Palau de la Música. L’Orfeó Català no mereix aquest escàndol. Els mecenes 

que contribueixen desinteressadament a la cultura catalana i la cultura catalana 

tampoc. Esperem l’actuació ràpida i a fons de la justícia contra els que han 

delinquit. Esperem explicacions d’aquells que les hagin de donar, fins i tot, 

d’aquells que intenten justificar el que és injustificable. Nosaltres continuarem 
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treballant per la cultura, que és un deure i un honor. Perquè el món de la 

política i les institucions estan per servir la cultura i no per servir-se d’ella. 

 

I permeteu-me que torni, ara, a agafar el fil del que era el nostre propòsit en 

abordar el debat i en relació amb el moment que viu Catalunya.   

Som conscients de les dificultats que avui viu l’economia i la societat catalana. 

Per això estem disposats a treballar tant com calgui perquè les condicions de 

vida dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya no retrocedeixin per culpa de la 

crisi. Sabem que Catalunya necessita polítiques de progrés i les estem fent. 

Per això, davant les crítiques de l’oposició, només ens cal respondre amb 

l’explicació dels fets que ens avalen. Fets en molts terrenys, com per exemple 

en la millora de les condicions de vida de les famílies o dels joves.  

Perquè per a les famílies catalanes: 

 

- Hem multiplicat per 5 les beques dedicades a d’educació (hem passat de 

15M€ a 83M€, de l’etapa convergent al moment actual). 

 

- Hem augmentat els ajuts al transport escolar un 80% (d’1,4M€ a 2,5M€). 

 

- O hem doblat el nombre de places a escoles bressol en funcionament 

(de 23.800 a 48.000). 

 

Això és governar per la gent. I si parlem dels joves: 

 

- Hem augmentat la inversió en equipaments universitaris un 35% 

respecte l’any 2003,  i en sis anys hem doblat els recursos per 

universitari i any. Doblat. 

 

- Hem creat 500 noves places en centres d’acollida per joves en risc. 
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- Hem creat nous ajuts al pagament del lloguer d’habitatges, més ajuts per 

la compra d’habitatges de protecció oficial, perquè, per cert, ara fem més 

del doble d’habitatges de protecció oficial que el 2003. 

 

Això amigues i amics és governar. Però no en tenim prou. Encara tenim més 

projectes al servei de la gent: 

 

- Desenvoluparem un Pla de suport al Treball Autònom. 

 

- Prendrem mesures per a adaptar a les noves necessitats la Formació 

Professional, i ja ho hem començat a fer amb la xarxa fp.cat entre 

d’altres. 

 

- Donarem més suport a aquelles persones que s’han quedat sense 

feina i que a més a més han perdut la prestació. 

 

- Obrirem un programa de renda formació per a emprenedors i 

autònoms. 

 

- I incrementarem els recursos dels plans locals d’ocupació en 

col·laboració amb el món local, que és el primer, l’administració més 

propera al ciutadà, i que té la major part de la pressió en moment de 

crisi i de creixement de l’atur. De la mà dels ajuntaments, malgrat la 

limitació de recursos, treballarem per donar solucions a aquests 

problemes. 

  

Mentre alguns critiquen i no proposen. Nosaltres prenem mesures, i: 

 

- Reformarem la Llei de la renda mínima d’inserció.  

 

- Augmentarem els recursos per a entitats del tercer sector. 
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- Destinarem més recursos a la Llei de Dependència. 

 

- Mantindrem l’aposta per la llei de barris, més de 1.200 M€ entre els 

ajuntaments i la Generalitat que afecten a més de 100 barris de Catalunya. 

 

- I incrementarem els recursos destinats a ajuts d’emergència social que 

presten els municipis, molt important en moments com aquest.  

 

Perquè entre d’altres, coses, companys i companyes, hi ha patriotes de 

paraula,  i patriotes de fets. Parlar tot el sant dia d’idea de país, de projecte de 

país, d’horitzons infinits és una cosa. Però les paraules que no es tradueixen en 

fets es poden girar en contra de qui les diu. Els fets, en canvi,  no enganyen. 

Els fets van dibuixant un horitzó sòlid i real per al país. Amb fets podrem anar a 

tot arreu amb el cap ben alt. Presentar-nos davant els catalans i les catalanes i 

dir: aquest és el nostre aval. Mentre alguns segueixen  invocant el sagrat nom 

de la pàtria, nosaltres la servim a consciència, amb tota la nostra força, amb la 

nostra intel·ligència. Amb el màxim respecte. Honorant els compromisos.  I ho  

seguirem fent. Perquè Catalunya ho necessita i ens ho reclama. I ho seguirem 

fent. Perquè Catalunya ho necessita, ens ho reclama, i els catalans i les 

catalanes tenen dret a exigir-ho sobretot en moments tan difícils com els que 

estem vivint. 

 

El PSC, no és el partit de les declaracions patriòtiques inflamades. El PSC es el 

partit dels qui expressem el nostre compromís amb el país amb feina, feina i 

feina. Un compromís sincer, que defuig els focs d'artifici. Un compromís que, 

per responsable, de vegades corre el risc de quedar silenciat, i per això 

vosaltres heu d’actuar d’altaveus. La pàtria veritable es construeix cada dia. Set 

dies la setmana. Tot l’any. Mirant lluny. Però tocant de peus a terra. Aquest és 

el camí: paraules, les justes. Fets, en canvi, tots els possibles. 
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Companyes i companys, ara no és moment d’aventures, ara toca treballar. Ara 

no és el moment de plantejar escenaris impossibles, ara és el moment de les 

persones sensates, ara és el moment dels polítics responsables, ara és el 

moment de construir una societat justa i madura per encarar el futur, ara és el 

moment del PSC. Perquè cap altre partit ofereix aquesta garantia. 

 

I a tots vosaltres i a tot el PSC, al conjunt de la societat, li hem de demanar 

emano la màxima implicació per guanyar aquesta batalla, perquè el que ens hi 

estem jugant no és el futur del nostre partit, sinó el futur de Catalunya, i 

sabrem, com sempre, estar a l’alçada. 

 

Moltes gràcies i a treballar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


