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Intervenció del Primer Secretari a la cloenda del Congrés del 

PSC del Camp de Tarragona 

Tarragona, 18 d’octubre de 2008 

 

Bon dia companys i companyes, amics i amigues, 

 

Entendreu que les meves primeres paraules siguin per dir una cosa que el 

nostre partit feia molts anys que volia dir: 

 

Estic encantat de ser aquí a Tarragona, una ciutat que després d’un 

temps que se’ns ha fet etern, a tornat a elegir a un alcalde socialista, el 

Josep Felix Ballesteros. 

 

Tots nosaltres vàrem estar encantats amb la victòria socialista a la ciutat 

de Tarragona i de la dels conjunt d’alcaldes i alcaldesses de la federació, 

així com també ho estem pels magnífics resultats assolits en les darreres 

eleccions generals, fa tot just uns mesos. 

 

Per això, amics i amigues avui és un dia important per aquesta federació, 

i per tant, un dia important pel Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 

Avui, companys i companyes, renoveu amb normalitat i il·lusió els 

òrgans de la vostra federació. Renoveu el vostre projecte específic al 

Camp de Tarragona.  

 

Em permetreu per tant, que les meves primeres paraules siguin 

d’agraïment sincer a tots els companys i companyes que avui heu deixat 
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les vostres responsabilitats a l’executiva, els darrers resultats demostren 

que heu fet molt bona feina, del tercer al quart congrés. Que aquí s’ha 

treballat força i força bé. 

 

Gràcies per la vostra feina i pel vostre compromís, continuem comptant 

amb vosaltres.  

Ara comenceu una nova etapa al partit, una etapa en la que us 

continuem necessitant, perquè... per sort, els reptes del socialisme 

català, lluny d’exhaurir-se són avui més vius que mai.Reitero el meu 

agraïment sincer... 

 

També vull donar la benvinguda a aquells que avui us incorporeu a noves 

responsabilitats. Aquestes noves incorporacions de persones més 

joves… com deia el Xavier Sabater… us demano feina ben feta i 

compromesa, el partit la necessita ara més que mai. 

 

I com no, no puc acabar aquestes paraules d’agraïment sense reconèixer 

la tasca del Xavier al front d’aquest projecte.  

 

Una tasca que ha de continuar i que n’estic segur que serà profitosa. 

Moltes gràcies per tot Xavier... 

 

Sabeu que ara fa pocs mesos el partit va complir 30 anys. 

 

30 anys que han consolidat el PSC com el primer partit de Catalunya. 
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30 anys que, amb el concurs de tots, han fet arribar al partit allà on els 

que el van fundar sempre haguessin desitjat. 

 

30 anys que podem mirar amb orgull, però sobretot, que ens fan ser 

encara més responsables en el dia a dia de la nostra activitat política. 

 

Gràcies a tots per haver fet que el PSC sigui avui el que és, un partit 

consolidat i cohesionat  

un partit amb un full de ruta clar,i gràcies per avançat per aconseguir 

que en el futur podem assolir els reptes que encara pendents, que en 

són alguns, i importants. 

 

Amics i amigues, sabeu que estem en moments difícils, la crisi econòmica 

avança amb força i, per desgràcia, tot sembla indicar que encara no hem 

tocat fons. 

 

Però no ens hem d’espantar, no us heu d’espantar, sortirem endavant, 

n’estic absolutament convençut. Catalunya sempre ha sortit endavant, 

amb sacrificis, certament, quan ha calgut, i amb esforç sempre. 

 

Per això sóc optimista, perquè confio en aquest país, perquè confiem en 

la seva gent i la seva empenta, perquè Catalunya ha d’aprofitar 

precisament els moments de crisi per sortir encara més reforçada. 

 

Dit això, no serà fàcil, no vull enganyar ningú. dia rere dia tindrem més 

aturats i les empreses tindran més dificultats per tirar endavant, dia rere 

dia i haurà més gent que ho passarà malament, no ens enganyem 
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tampoc, i és en aquests moments quan el socialisme és més necessari no 

ho dubteu, nosaltres som qui millor podem fer sortir el país d’aquesta 

situació, ja ho hem demostrat altres vegades, no és la primera crisi que 

vivim. La crisi dels anys 80… la crisi de l’any 93-94… eren crisis 

diferents 

 

Ara estem en la primera gran crisi econòmica de la globalització. Una crisi 

que és global i amb la inexistència d’instruments i de polítiques globals 

per fer-hi front. Amb el que això comporta de dificultats per a tots els 

Governs, per a tothom. 

 

En aquest sentit, els ciutadans saben que tenen el Govern de Catalunya i 

els municipis socialistes al seu costat, ho saben perquè sempre hem 

estat al mateix lloc, al costat dels que més ens necessiten, dels que 

menys tenen, dels que pitjor ho passaran.  

 

El Govern ha treballat des del primer dia per lluitar contra aquesta 

situació, i quan dic des del primer dia vull dir això exactament, no des de 

que la crisi s’ha agreujat, sinó des del primer dia de la legislatura, potser 

per això, ara estem millor en condicions per afrontar-la, malgrat les 

dificultats econòmiques, que si ho són de les empreses i de les famílies 

també ho són dels Governs. Amb la caiguda dels ingressos, òbviament, hi 

ha més dificultats per tenir recursos per fer front a les polítiques 

necessàries en aquesta etapa. 

 

Per desgràcia els instruments que tenim davant d’una crisi global com 

aquesta són pocs, però podem extreure algunes idees interessants 
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d’aquesta crisi: els més conservadors sembla que veuen en les polítiques 

socialdemòcrates algunes de les solucions. El Xavier en feia esment… a 

aquesta frase de Sarkozy de la refundació del capitalisme. Jo crec que 

segurament és una frase que no s’adapta prou al que vindrà. El que sí 

està clar és que després d’aquesta crisi algunes regles de joc a 

l’economia internacional hauran de canviar. Evidentment que aquestes 

regles que hauran de canviar no vindran dels que han fracassat en 

aquesta darrera etapa, els neoconservadors. Els de la desregulació, els 

de “el mercat no ha de tenir fronteres ni regles perquè s’autoregula”. 

Això s’ha demostrat absolutament ineficient i ineficaç perquè s’ha 

demostrat que calen regles, s’han de respectar les regles, i calen 

organismes que tinguin més paper en la governança de la globalització. 

Ja sigui la Unió Europea, en el nostre cas, o d’altres organismes 

internacionals, per cert, que han estat molt callats durant tot aquest 

període. Suposo que recordareu les crisis regionals del Sud-Est Asiàtic o 

Amèrica Llatina, com el Fons Monetari Internacional feia propaganda de la 

seva doctrina i les seves receptes. En aquest moment, aquests 

organismes han estat molt callats, entre d’altres coses, perquè 

segurament no tenien receptes i les velles receptes del neoliberalisme 

s’han demostrat absolutament ineficients. 

 

Crec que s’obrirà camí la necessitat de reforçar organismes perquè 

puguin aplicar aquestes noves regles i també crec que d’aquesta crisi 

sortirà la necessitat de donar-li més valor als valors. Perquè el 

creixement sense valors, i l’èxit sense esforç també s’ha demostrat que 

no és prou sòlid. 
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Per això us dic que ara és el moment de les polítiques d’esquerra, 

d’actuar amb responsabilitat, això sempre, i sabent que no val tot, 

d’actuar amb rigor i seny en favor dels que més ens necessiten i que 

pitjor ho passaran. 

 

Per tot això, el nostre compromís com a partit i meu com a President de 

Catalunya no és altre que el de fer el que toca, i ara Catalunya necessita 

més que mai gent que sàpiga on som i on volem anar. 

 

Ho vaig dir durant el darrer debat de política general i avui ho vull 

reiterar,  els valors que han de guiar el nostre dia a dia i que han de fer 

avançar el país són el treball, la tenacitat, el rigor, la creativitat, 

l’ambició… Només les societats que tenen clars els seus valors podem 

triomfar, i la nostra, la catalana, sempre ha estat un exemple del que us 

dic. 

 

Ara per tant, no és el moment dels pessimistes, que són els que pensen 

que els problemes no tenen solució, tampoc no és el moment dels 

resignats,  és el moment dels optimistes,  

dels valents, dels que actuen amb determinació i principis, dels que 

confien en el seu treball per sortir endavant, dels que tenen ambició i 

tenacitat i dels que tenen la creativitat suficient per fer del nostre país 

un país del segle XXI. Dels que aposten per la recerca i la innovació. Dels 

que aposten per la creativitat. 

 

El Govern, per tant, sap que ara és el moment d’ajudar a tot aquell que 

vulgui sortir endavant, i això és el que farem. 
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Serem al costat dels treballadors i també dels emprenedors. 

 

Consolidarem els serveis socials existents, sabent que per desgràcia ara 

no és el millor moment d’ampliar sinó de consolidar els que ja tenim. 

 

I tornarem a aprovar un pressupost, el Govern de Catalunya, 

marcadament social. Malgrat aquestes limitacions. No ho dubteu. 

 

Sabeu que tot això serà més difícil si no tenim un bon acord de 

finançament. Però us diré una cosa, jo no contemplo aquesta possibilitat. 

Abans us he dit que era optimista respecte el futur de Catalunya, i ara us 

dic que també sóc respecte a la negociació del nou sistema de 

finançament. Ho sóc perquè confio en la feina que s’està fent. Sóc 

optimista perquè sé que és de justícia i el que és més important, perquè 

els altres i la societat també saben que és de justícia, fins i tot el Govern 

d’Espanya sap que és de justícia el que demanem. Sóc optimista perquè 

potser no tenim tota la raó, però tenim moltes raons. Ara fa un any es 

va negociar la disposició addicional tercera de l’Estatut, i es va assolir un 

gran acord, acord que per cert va ser molt criticat per l’oposició 

inicialment, després els fets han estat per sobre de les paraules, 

i fins i tot l’oposició reconeix que les coses es van fer bé. 

 

Gràcies a aquell acord, els pressupostos generals de l’Estat recullen ara, 

en el projecte, una inversió de l’Estat a Catalunya per al proper any de 

4.626 milions d’euros.  
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Amics i amigues aquest magnífic acord no va ser fruit de les declaracions 

a la premsa ni dels plantejaments maximalistes aquell acord va ser fruit 

del treball rigorós i de la feina ben feta igual que ho serà l’acord que 

assolirem en matèria de finançament. N’estic convençut. 

 

Hi ha qui diu que només votant en contra dels Pressupostos Generals de 

l’Estat tindrem un bon acord de finançament. No és aquesta la meva 

opinió. Nosaltres ara, el que sí que farem, és votar en contra de les 

esmenes a la totalitat que presenta la oposició. Perquè hi ha alguns que 

segurament s’han equivocat de tempus. El que ara es vota no són els 

Pressupostos de l’Estat, aquests es voten la segona quinzena de 

desembre. Ara el que es vota són les esmenes a la totalitat que han 

presentat els grups de la oposició. Unes esmenes que són de devolució 

d’aquestes que es fan en un parell de planes, com sobradament 

coneixem. 

 

Evidentment nosaltres no votarem contra aquests 4.626 milions en 

inversions de l’Estat a Catalunya. Especialment en moments com aquest 

de crisi, en que cal estabilitat, I a més a més, en uns moments en que 

estem negociant el finançament. 

 

Hi ha qui pensa que la millor manera de negociar el finançament és fer 

caure el Govern amb el que estàs negociant. No és així. Hem de negociar 

fins el final. Amb fermesa. No són les votacions de la setmana que ve el 

nostre camp de batalla, el que es voten són les propostes de la oposició, 

I el terreny en el que estem negociant té un altre nom, es diu Estatut i 
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nou model de finançament, es diu recuperació de l’economia, es diu ser 

al costat dels que ho passen malament a causa d’aquesta crisi. 

 

Ningú em podrà distreure d’aquesta tasca, perquè d’ella depèn en gran 

mesura el futur del nostre país, i amb el futur de Catalunya nosaltres no 

jugarem, ni ho farà el Govern, ni ho farà el PSC.   

 

El Govern amb la Disposició Addicional Tercera ha complert. Ara amb el 

que ha de complir és amb el nou sistema de finançament de Catalunya. I 

a això ens dedicarem al llarg de les properes setmanes, per complir amb 

el que preveu el nostre Estatut. I confio que així serà, soc optimista al 

respecte.  

 

La meva obligació, amics i amigues, com a President de la Generalitat és 

defensar els interessos de Catalunya per sobre de tot, i és el que estic 

fent. 

 

No em trobareu en un intercanvi de cops que debiliti la nostra posició en 

la negociació. 

 

L’Estatut diu el que diu, i la resolució unitària que es va votar al 

Parlament el passat dia 2 d’octubre també, i és això pel que estem 

treballant, per aconseguir que el Govern d’Espanya compleixi amb les 

seves obligacions. 

 

Els protagonismes els podem deixar a altres persones… el Govern vol el 

compliment estricte del que diu el nostre Estatut, ni més, ni menys.  
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I una altra: per afrontar la crisis: mesures realistes i encertades, i 

estabilitat. Perquè el que ara ens estem jugant no és la continuïtat o no 

del Govern d’Espanya, ens estem jugant molt més, ens juguem el nostre 

finançament i per tant el benestar dels ciutadans de Catalunya, i aquesta 

gran responsabilitat és la que ens demana ser més seriosos i rigorosos 

que ningú.  

 

Amics i amigues, sé que la tasca que tenim encomanada no és senzilla, 

però no dubteu que actuarem amb els mateixos principis i valors que 

demano als ciutadans i ciutadanes de Catalunya: treball, tenacitat, rigor, 

creativitat i ambició. 

 

Estic convençut que sabreu estar al costat del Govern de Catalunya per 

aconseguir-ho i us ho agraeixo per avançat. Sé que en aquesta línia 

treballarem tots plegats per fer avançar el nostre país, per fer avançar el 

Camp de Tarragona, en aquests moments de dificultat en que cal 

treballar, treballar cohesionats i tenir visió global i actuar localment, 

territorialment. Això és el que hem fet i el que continuarem fent al llarg 

dels propers anys amb la vostra ajuda i suport, i amb l’esperit renovat 

d’aquesta Federació després dels canvis que heu fet i amb la 

incorporació de tota aquesta gent nova amb moltes ganes de treballar. 

Felicitats per avançat. 

 

Moltes gràcies.  


