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Intervenció del Primer Secretari davant el 

Consell Nacional del PSC 

Barcelona 4 d’abril de 2009 

 

 

Bon dia companys i companyes.  

 

Volia començar aquesta intervenció recordant una data, la d’ahir.3 d’abril de 2009. Ahir 

va fer 30 anys que es van celebrar les primeres eleccions democràtiques, les eleccions 

municipals, i creia que era important recordar que fa tot just 30 anys, el nostre país va 

recuperar la democràcia, una democràcia que encara és jove,  però que és sòlida, fet del 

que ens hem de felicitar tots plegats. 30 anys en els que els ajuntaments han contribuït 

decisivament a la construcció de Catalunya. 

 

Avui, el nostre país no seria el mateix sense l’esforç de milers i milers de persones que 

han dedicat les seves vides a millorar els nostres barris, pobles i ciutats, des de els 

ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions... I a tots ells els hi agraïm 

sincerament la seva tasca. 

 

Algunes organitzacions del partit han tingut alguna iniciativa molt lloable. Joaquim 

Nadal portava un pòster fet per al federació del PSC a les comarques gironines on 

figuraven els noms de totes les persones que havien format de les nostres candidatures 

en aquestes comarques. Moltes persones, homes i dones del partit, compromesos amb el 

projecte i el país, molts desgraciadament ja no hi són entre nosaltres, als presents i als 

que ens han deixat, els hem d’agrair sincerament la feina feta.  
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*** 

 

Però avui ens aplega aquí un altre motiu, el proper dia 7 de juny celebrarem eleccions al 

Parlament Europeu, unes eleccions que seran cabdals per assegurar un futur de benestar 

a la ciutadania europea i al conjunt de la societat, més encara tenint en compte el 

moment crític que pateix l'economia mundial. 

 

Estan en joc dues visions d’Europa:  

 

- la d’una Europa progressista en la que els ciutadans, els governs i les institucions 

treballin conjuntament per abordar les qüestions que més preocupen als europeus i 

europees.  

- o la d’una Europa conservadora i de dretes, la de Vidal-Quadras o de Václav Klaus, en 

què el futur dels nostres països i la nostra ciutadania quedi exclusivament en mans del 

mercat. 

 

Durant els darrers cinc anys, les forces de dreta o conservadores han tingut la majoria a 

Europa, tant a la majoria d'Estats Membres, com a les institucions comunitàries.  

I en aquest temps, què han fet? Han sabut donar respostes a la crisi financera? S'han 

preocupat de l'augment del preus dels aliments i del petroli? Han combatut la pobresa i 

les desigualtats? És la societat ara més justa que fa cinc anys? Han recolzat les 

iniciatives dels socialistes per a promoure més i millors llocs de treball? No. No ho han 

fet. 

 

Per això la crisi financera global ha donat més vigència que mai als plantejaments 

socialdemòcrates dels progressistes europeus. 

 

S’ha de parlar clar, i crec que ningú s’estranyarà si dic que en aquests moments,  

la Unió Europea no satisfà les exigències que ens reclama aquesta crisi global. 

Per això, ara més que mai, cal que recordem a aquells que es van oposar a la Constitució 

Europea. 
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Nosaltres sabem que si avui estigués en vigor la Constitució Europea, no estaríem patint 

alguns dels problemes que tenim avui. Perquè hauria estat possible adoptar més mesures 

conjuntes, i no ens trobaríem en la situació de que cada país vagi prenent mesures de 

recuperació econòmica per la seva banda.  Per sort, aquesta setmana, durant la reunió 

del G-20 mantinguda a Londres, els països més desenvolupats del món han estat 

capaços d’adoptar acords que esperem tinguin èxit, i que reforcen la concepció 

multilateral que necessitem en aquests moments per resoldre els problemes econòmics 

que patim. En definitiva, acords per prendre mesures que celebrem amb el 

convenciment de que és aquest el camí a seguir. 

 

Però aquesta bona notícia no ens pot fer oblidar que, la Unió Europea, com a àmbit 

supranacional de presa de decisions, encara no té una direcció política prou clara ni 

efectiva que estigui gestionant la crisi. Com sabeu, fins i tot un Consell Europeu 

extraordinari que es pensava celebrar per tractar els temes d’ocupació s’ha suspès, entre 

d’altres coses perquè no es tenien prou clares i consensuades les mesures que s’havien 

d’aprovar i debatre. Per tant, podem constatar que Europa no compta amb els 

instruments polítics que necessita per abordar aquesta situació en la que estem 

immersos.  

 

En un context com aquest, el que sí que podem afirmar és que el que ha fracassat és el 

que el company Raimon Obiols va denominar: “l’apoteosi barroca dels diners”. 

 

I per tant, està clar que les polítiques socialistes i socialdemòcrates són més necessàries 

que mai, i només aquestes ens faran sortir d'aquesta situació amb el menor cost possible 

pels ciutadans. I no només ens ajudaran a sortir de la crisi, sinó que ens ajudaran a 

impulsar un nou model econòmic i social més just, igualitari, solidari i sostenible. 

 

Per tant, els socialistes hem d'explicar-nos per aconseguir un canvi d'orientació política 

al Parlament Europeu. Un canvi que doni respostes coordinades a la crisi global que 

estem patint, i que reforci les mesures que, tant des del govern espanyol, com des del 

govern de la Generalitat, ja s'estan aplicant.  
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Per Europa, aconseguir aquest canvi és essencial, però també ho és per Catalunya i 

Espanya, ja que molts dels reptes que tenim com a país també passen per Europa  

Abordar les infraestructures que el nostre país necessita. Quan parlem del corredor 

mediterrani o l’avenç que necessita la recerca i la innovació, quan parlem de la millora i 

la inserció de les nostres universitats en l’espai d’educació superior europeu, estem 

parlant de temes que ens afecten de manera molt directa però que tenen solució en gran 

part a Europa. D'altra banda, no ens enganyem, la crisi global també requereix mantenir 

unes bones relacions amb les altres zones del món, i en aquest sentit, hem d'aprofitar la 

voluntat multilateralista i de progrés de l'actual Administració demòcrata del president 

Obama. L’hem d’aprofitar per tendir ponts al món i estrènyer els nostres vincles 

transatlàntics, així com amb la resta de "regions" mundials i països emergents.  

 

Catalunya ja està fent la seva tasca en aquest sentit, i avui podem dir amb orgull que 

Barcelona és la seu de la Unió per la Mediterrània, un fet que ens situa com a autèntics 

protagonistes d’aquest repte de futur. 

 

I aquesta aposta, aquesta visió del món, serà més fàcil de defensar amb una Europa 

progressista, oberta, disposada a compartir experiències i a intercanviar solucions 

davant els problemes. 

Aquesta aposta, companys i companyes, necessita de socialistes al capdavant dels 

països membres i de les institucions europees. Companys com Josep Borrell, al 

capdavant del Parlament Europeu els darrers anys, o Lluís Maria de Puig, com a 

President de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. 

Per a nosaltres, la Unió Europea constitueix el vincle vital en l’era de la globalització,  

ja que reforça la posició dels nostres països a l’hora de resoldre problemes globals que 

tenen un impacte a escala local.  Així, en un món global, cada vegada més 

interrelacionat, cap país pot resoldre els problemes globals, actuant individualment.  
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Catalunya no pot actuar sola. 

Catalunya acull a molts europeus que venen  a treballar, a estudiar, a investigar, a fer 

turisme... Són molts el projectes econòmics i de recerca europeus que ens afecten 

directament. Sabeu que tenim a Barcelona una agència d’àmbit europeu pel que fa 

referència a la recerca en el que serà l’energia del futur, l’energia de fusió.  

 

En definitiva, són tantes coses les que compartim que és impensable el nostre futur 

d’esquenes a Europa. I sense anar més lluny, la crisi que vivim demostrat amb tota 

cruesa que el que succeeix en una part del món pot tenir un efecte devastador a casa 

nostra.  

Per això, entre d’altres coses, defensem que Catalunya tingui presència directa a París,  

Berlin,  Londres, o Nova York. 

 

I també per quest motiu  volem formar part de la cultura europea a través de la Fira de 

Frankfurt, o el Festival de Venècia. 

 

Perquè en som part, i volem participar, incidir,i decidir.   

Perquè l'acció coordinada a escala europea és vital per abordar els múltiples reptes que 

tenim al davant:  

- rellançar l'economia i prevenir noves crisis financeres; 

 millorar les condicions de vida de les persones; 

- convertir Europa en líder en la lluita contra el canvi climàtic;  

- defensar la igualtat de gènere i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació;  

 

- desenvolupar una política migratòria eficaç;  

- i impulsar el paper d'Europa com a actor per la pau, la seguretat i el 

desenvolupament.  

 

En aquest sentit, i amb la ferma voluntat de que Catalunya no quedi enrere en aquests 

aspectes, sabeu que el mes de gener vaig constituir, com a President de la Generalitat, 

el Grup d’Experts Europeus. Amb l’objectiu de fer aportacions en clau catalana en la 

definició del futur de la Unió Europea, un grup de persones independents i amb 
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experiència, tots ells europeistes reconeguts, perquè és essencial que des de Catalunya 

hi hagin propostes com a part integrant que som d’aquesta Europa en construcció. 

 

Companyes i companys, els socialistes catalans tenim la sort de pertànyer al Partit 

Socialista Europeu, una gran família al Parlament, cosa que no tots els partits polítics 

catalans poden dir.  

 

I aquesta afiliació fraternal ens ajuda a sumar suport, a arribar a compromisos, i a 

impedir que progressin iniciatives contràries als interessos de la societat catalana, i del 

conjunt de treballadores i treballadors europeus, com hem vist amb la Directiva de les 

65 hores.  

I s’ha de parlar clar, això no ho poden dir altres forces polítiques, que normalment 

s'acaben inscrivint al Grup que més els convé. Moltes vegades altres partits s'omplen la 

boca defensant l'Europa Social, però els que de debò hem aturat la Directiva som els 

socialistes, perquè no només hem tingut la voluntat política, sinó també la força 

parlamentària per a fer-ho i no tothom pot dir el mateix. 

Durant els darrers 5 anys, els socialistes hem fet molta feina, i ben feta...  

 

Companyes i companys, podem retre comptes d’un bon treball efectuat a les institucions 

comunitàries en els darrers anys, i sobretot tenim la seguretat d’haver proposat models 

polítics, econòmics, socials i de governança, que l’actual context reclama més que mai. 

 

I aquesta força l’hem utilitzat per aconseguir coses importants:  

 

- Hem derrotat al Parlament Europeu l’atac del PP contra el model d’immersió 

lingüística de Catalunya. 

- Com us deia, hem defensat els treballadors i treballadores i els seus interessos 

col·lectius,  

- Hem donat suport a les indústries químiques de Tarragona en el procés de 

decisió sobre una Directiva d’avaluació de substàncies químiques, per tal que la 
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seva aplicació es pogués desenvolupar sense suposar un cost excessiu per les 

indústries, especialment a la petita i mitjana empresa.  

-  Hem ajudat el col·lectiu de persones celíaques o malaltes de fibromiàlgia a 

millorar la seva qualitat de vida;  

- Hem promogut que les petites i mitjanes empreses puguin acollir-se a 

determinats fons europeus. 

- Hem pres mesures per evitar la competència deslleial que representava la 

importació de certs productes provinents de Xina per a les nostres empreses. 

- Hem parlat amb els col·lectius del món de la cultura per resoldre les qüestions 

relatives als drets de propietat intel·lectual. 

- Hem portat a Catalunya exemples de bones pràctiques en qüestions 

d’ensenyament. 

- O hem defensat la candidatura de Barcelona per acollir el secretariat de la Unió 

pel Mediterrani, entre molts d’altres. 

 

El PSC té un compromís ferm en la construcció d’Europa, no només pel bé de 

Catalunya, que també, sinó pel bé del conjunt dels integrants de la Unió Europea. 

  

Mireu, els socialistes catalans quan treballem a Catalunya construïm Catalunya, quan 

treballem a Espanya construïm Espanya, i quan ho fem a Europa contribuïm a la seva 

plena integració. Aquesta afirmació pot semblar òbvia, però no ho és tant quan veiem 

algunes formacions polítiques que actuen fora de Catalunya amb l’única obsessió de 

traslladar a Europa els seus problemes, i per tant, no per aportar i compartir solucions 

globals. 

No és el nostre cas. Nosaltres treballem per Catalunya, per Espanya i per Europa, 

i pensem que tot plegat és compatible, i que treballar en els tres àmbits alhora és el que 

en garantirà que Catalunya pugui tenir futur. Perquè en el món globalitzat en el que 
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vivim, no té lògica treballar només per un mateix, ja que la prosperitat d’allò que ens 

envolta també serà prosperitat per nosaltres mateixos. 

 

I aquest compromís de treball per aquests tres àmbits ha estat demostrat abastament per 

molts membres del nostre partit al llarg dels anys.  

 

Així podríem citar a: Josep Verde Aldea, Raimon Obiols, Josep Borrell, Joan Colom, 

Maria Badia, Carlos Barral, Dolors Renau, Martí Grau, o Anna Terron, entre d’altres, i 

altres ho han fet des d’altres indrets i altres institucions de la Unió Europea, des del 

Tribunal de Comptes, com ho va fer Subirats o el propi Antoni castells i altres a la 

comissió en el passat i també en l’actualitat. Tots ells han demostrat que el seu 

compromís europeista també es fonamentava en un interès per la prosperitat de 

Catalunya i Espanya. Per tant, ens presentem a aquestes eleccions amb la voluntat de 

continuar parlant d’allò que preocupa de debò la gent, que, en definitiva, és qui pateix 

les conseqüències més directes de la crisi, i que, cada vegada més, perceben de manera 

clara que depèn del “govern” d’Europa.  

 

En aquests sentit, volem oferir-los les nostres receptes per a tornar a l’Europa 

progressista, justa i solidària que els socialistes hem impulsat durant anys. La Unió 

Europea és, i així ho creiem els socialistes catalans, una unió d'Estats, però també de 

ciutadans i ciutadanes, i Catalunya, com a regió europea, necessita mantenir i aprofundir 

en el projectes de cooperació transfronterera i interregionals amb altres regions europees 

per a fomentar el desenvolupament conjunt de sectors específics. 

 

I de fet ja ho estem fent, en el marc de la comissió de treball dels Pirineus i també en el 

marc de l’euroregió 

treballant en el projecte de l’euroregió, ho estem fent amb una idea que venia de lluny,  

i que ara veiem materialitzada amb orgull, gràcies entre d’altres coses a la nova 

normativa que ha permès la formació d’agrupacions europees de cooperació territorial, 

amb un nou instrument. Per tant tenim ja la possibilitat d’estrènyer els nostres vincles 
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amb altres regions. Vam presentar fa un parell o tres de mesos a Brussel·les, amb el 

president de Les Illes, el company Antich, i amb els companys del sud de França, un 

nou instrument, l’euroregió, amb personalitat jurídica pròpia, amb capacitat per 

desplegar programes europeus i per cooperar de forma més decidida en l’articulació 

d’aquest espai Pirineus-Mediterrània.  

 

En definitiva, estem parlant de temes essencials per nostre futur, com la recerca, els 

transports o les infraestructures.  

 

Per posar un exemple, recentment s’ha aprovat la normativa que permetrà la formació 

d’Agrupacions Europees de Cooperació Territorial, i amb aquest instrument, Catalunya 

podrà estrènyer els seus vincles amb altres regions, i ja hem començat a fer-ho, amb 

l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, sempre respectant el principi de subsidiarietat, la 

qual cosa no deixa de ser una idea federalitzant en la línia amb la nostra concepció 

federalista, també d´Europa i del seu procés de construcció. 

 

Aquesta és la nostra proposta en les eleccions del proper 7 de juny: 

 

- Una Europa que no deixi que la crisis es solucioni d’esquenes als treballadors;  

- Una Europa que respecti els recursos naturals;   

- Una Europa que no tingui com a model econòmic la idea de que el mercat 

desregulat ho arreglarà tot. 

 

Companys i companyes, ens cal una nova orientació política al Parlament Europeu que 

impulsi aquest canvi de perspectiva. Una nova orientació que dirigeixi la nova Comissió 

i l’actual Consell, en el sentit de repartir el sacrifici que l’actual context imposa entre 

treballadors, empreses i entitats financeres; Una orientació que inverteixi en energies 

renovables com a un dels eixos importants per al rellançament de l’economia. 

 

Que posi el mercat al servei dels que es guanyen la vida produint amb la força del seu 

treball, la  intel·ligència, i el seu esforç. Una Europa que asseguri els drets laborals per a 

tothom.  
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Com deia abans, una Europa que mantingui una col·laboració estreta amb Estats Units 

i amb els països i regions emergents, amb voluntat de canvi real del model de 

governança mundial, de les institucions internacionals i,  en definitiva,  de la ideologia 

dominant que durant anys ha penetrat en tots els racons del planeta, amb les 

conseqüències negatives que en aquests moments estem patint. 

 

Una Europa que camini cap a un sistema més pròsper, just i solidari a nivell mundial.  

Per tant, en contra del que alguns han defensat, ens cal més Europa i no menys Europa. 

Per això el PSC afronta aquests comicis amb plena voluntat de:  

- Donar un gran impuls al procés d’integració comunitari. 

- Un impuls que tingui un accent marcadament social per fer realitat aquesta Europa que 

ens toca de ple  

- Una Europa que volem pròspera, justa i solidària amb ella mateixa i amb la resta del 

planeta. 

 

Per això estem convençuts de que la nostra és la millor proposta pel dia 7 de juny, 

perquè els socialistes garantirem:  

 

- que a Europa no es permetran els excessos del passat, 

- que tornarem al vell somni de l’Europa dels pobles i de les persones, 

- que tronarem a l’Europa vella que utilitzi la seva experiència per renovar-se 

constantment, 

- i que sigui capaç d’esmenar els seus errors, 

de ser forta davant les dificultats, 

d’estar unida davant els reptes. 

 

Companyes i companys, la comissió electoral us proposarà avui tot un seguit de 

persones que ens hauran de representar en aquesta tasca, i estic convençut que rebran el 

ple suport del Consell Nacional per fer-ho. 
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Estaran encapçalats per una persona que representa a la perfecció tot allò que acabo 

d’exposar: la companya Maria Badia, a més us diré dues dades de les que també estem 

orgullosos de la Maria: 

 

- És la única dona que encapçala la llista de tots els candidats dels partits catalans. 

- I és la única cap de llista que va votar SÍ a la Constitució Europea. 

Els candidats de Convergència, d’ERC i ICV (el PP no té ni cap de llista, no sabem qui 

va de Catalunya..) van votar contra la constitució europea i van contribuir, com no, no a 

que avencés Europa sinó tot el contrari.  

 

A ella i a tots els companys que conformen la llista els hi vull dir que confiem en ells, 

perquè no serà fàcil, però segur que aconseguiran els nostres objectius. 

Vull també fer referència a un company que, com sabeu, ha estat president del 

Parlament Europeu, que té la previsió d’incorporar-se a una responsabilitat europea molt 

important, el Pep Borrell. Com sabeu, s’incorporarà a l’Institut Europeu de Florència, 

una institució molt rellevant. És una responsabilitat en la qual li desitgem el millor i que 

no obstant estarà actiu durant aquesta campanya electoral per contribuir a l’èxit electoral 

del PSC. També vull parlar del Raimon. Ha estat una persona que ha estat el nostre 

referent europeu com a cap de llista. És una persona que em va expressar personalment 

el desig de continuar treballant però de donar pas a altres persones, en aquest cas a la 

Maria Badia. En aquest sentit és un gest que l’honora. Ell pensava que la Maria havia de 

donar aquest pas endavant. L’agraeixo i l’agraïm tots, sabent que continuarà tenint un 

paper molt important a la candidatura a Europa i a casa nostra, liderant el projecte i 

encàrrec de l’últim congrés del partit. El meu reconeixement al Raimon.   

 

Companyes i companyes, ens juguem molt en aquestes eleccions, i us vull demanar la 

vostra implicació. Perquè com us he dit abans, el dia 7 de juny també se la juga 

Catalunya. 

 

 

Hi ha partits que han decidit plantejar aquestes eleccions en termes exclusivament de 

política catalana. Perquè com deia abans, no treballen per millorar Europa, sinó per 
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traslladar els seus propis problemes a l’àmbit  europeu, i això no és el que ara 

necessitem. 

 

L’Europa que estem construint necessita de persones solidàries, capaces de rebre i de 

donar quan sigui necessari, amb voluntat de compartir èxits i problemes, persones que 

concebin Europa com un projecte d’inclusió, i no de diferenciació entre identitats. 

 

I això no és incompatible amb defensar Catalunya, tot el contrari, el PSC afronta les 

eleccions amb el convenciment de que una Europa més forta pot ajudar Catalunya i 

Espanya, i en aquesta tasca volem contribuir.  

 

Catalunya, Espanya i Europa no ho estan passant precisament bé, tots en sou conscients, 

i ara, com dèiem en el cas d’Europa és el moment d’estar units. Perquè la divisió, 

l’enfrontament i les actituds electoralistes només poden perjudicar els ciutadans i ciutadanes del 

país.  

 

Per això continuarem treballant perquè aquest és un Govern que sap el que vol, sabem el 

que el país vol i necessita i per això actuarem d’una manera irresponsable, davant la 

irresponsabilitat d’altres.  

Aquesta gran infraestructura, desitjada i reclamada durant anys, es va inaugurar ahir després de 

sis anys. Vam tenir al delicadesa a l’hora d’intervenir i valorar el procés, com un resultat positiu 

per a tothom. Vam dir “això que és positiu i avui inaugurem ha estat positiu ha estat possible 

gràcies a les persones que el van iniciar i les persones i institucions que l’han fet possible. Fins i 

tot a les que en el seu moment es van oposar. Cal dir que ara d’oposició poqueta i es veurà en la 

mesura que es faci servir. Alguns no tenen aquesta generositat. Normalment tenen un 

comportament, ja sabeu molt sectari, fins i tot pretenen atribuir-se aquelles coses que no han fet. 

Nosaltres no ho farem. Fins i tot de les coses que fem, i que són responsabilitat del govern 

actual de Catalunya, no tenim cap problema en compartir protagonisme i compartir autoria amb 

altres formacions polítiques i forces socials. Són dues maneres de fer les coses. A nosaltres ens 

agrada fer les coses bé, tot i que a vegades sigui més costós en temps i esforços.  
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No volem cometre errors del passat, no volem el titular fàcil, ni la foto per quedar bé, 

sinó que el que ens preocupa és garantir el futur del país. 

 

I per això, per aquesta responsabilitat amb la que està actuant el Govern, us demano tot 

el suport i recolzament, perquè som conscients de que en aquests moments en que hi ha 

tanta gent que ho està passant malament, la paciència i l’esforç tindran recompensa, no 

ho dubteu.   Per tant us demano que treballeu pel país, que defenseu sense complexes 

que una Catalunya millor és possible perquè els governs progressistes som una garantia 

per aconseguir-ho a Catalunya, a Espanya i també a Europa.  I a vosaltres us demano el 

mateix, que treballeu pel país, que defenseu sense complexos que una Catalunya millor 

és possible, i que els Governs progressistes són una garantia per aconseguir-ho, a 

Catalunya, a Espanya, i com us deia abans, també a Europa. 

 

Ànims, 

i a treballar de valent per aconseguir un gran resultat el dia 7 de juny. Tindrem la millor 

candidatura, la millor candidata i les millors propostes. Les úniques propostes que des 

de Catalunya aposten realment perquè Europa avanci, per més Europa. Amb paraules, i 

també amb fets. Com hem demostrat al llarg dels darrers cinc anys i ho han demostrat 

els nostres eurodiputats. Als que ho han estat, moltes gràcies, als que ho seran, 

convençuts de que després d’aquesta campanya és possible un bon resultat sobre la base 

de la feina que el partit desplegarà d’aquí al mes de juny.  

 

Moltes gràcies i a treballar.  


