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Un munt de papers amb dades i estudis molt diversos s’amunteguen 

sobre el despatx de José Zaragoza a la seu del PSC. No en va una de les 

seves missions és prendre el pols a la societat catalana abans de decidir 

quins missatges i quina mena de campanya plantejarà per a les pròximes 

eleccions. De moment el seu diagnòstic és diàfan: CiU s’equivoca ara al 

decidir-se per una campanya de perfil amable quan el ciutadà demana 

serietat i solucions. 

 

–¿L’ha sorprès el to optimista i afable de la campanya llançada per CiU? 

–No, i diré per què. El 2003 van atribuir la derrota al pacte amb el PP, i 

això va fer el 2006 que pensessin que per guanyar només havien de dir 

que no ho tornarien a fer, i per això van anar al notari. Després del 2006 

pensen que han perdut per una campanya massa dura, amb el famós 

DVD, i ¿què fan ara? Doncs plantejar tot el contrari. Actuen en funció del 

que creuen que són els seus errors passats, és una resposta més 

psicològica que fruit d’una anàlisi de la realitat actual, que és d’una crisi 

molt dura. És una manera infantil de procedir. 

 

–Però vostè sap que una campanya suau és bastant més difícil de 

contrarestar. 

–Artur Mas no sap com arribar al Govern, i per aquest motiu no descarta 



un pacte amb el PP i juga paral·lelament a pressionar l’espai 

independentista, no perquè s’ho cregui, sinó perquè pensa que li pot 

proporcionar vots. No es volen tancar cap porta. El seu problema és la 

indefinició, no sap cap on vol portar el país, l’únic que sap és que vol 

manar i aquesta és la seva última oportunitat. Es vol aprofitar de totes 

les dificultats que en aquests moments travessa Catalunya. 

 

–¿Quins estudis preelectorals analitza? 

–Tot està obert. La gran novetat pot ser l’aparició de noves forces 

sorgides de l’espai antigovernamental, perquè l’oposició actual no ha 

aconseguit vertebrar l’alternativa. Els lideratges de Mas i Camacho no 

convencen, i això provoca l’aparició d’Anglada, Nebrera, Rosa Díez, 

Laporta o Carretero. Amb aquest panorama de fragmentació pot passar 

que el PSC es reforci i en canvi CiU no pugui vertebrar res. Els que 

estaríem en una posició forta seríem nosaltres, i CiU es veuria abocada a 

una crisi molt forta. 

 

–Potser CiU somiï governar amb el suport del PSC aquí a canvi de votar 

amb el PSOE a Madrid... 

–¿Però què se’ns ha perdut a nosaltres per recolzar CiU? El Govern actual 

té un pla econòmic que s’està complint i dóna estabilitat a la gent, ¿i 

l’alternativa és un Govern en minoria? Doncs en aquest cas ¿per què no 

un Govern del PSC en minoria? 

 

–¿Assumeixen llavors que la idea del tripartit com a fórmula no ha acabat 

de funcionar? 

–Però és que nosaltres tenim un projecte diferenciat d’ICV i ERC, i la 

nostra ambició és governar sols. Creiem que després de picar pedra 

durant set anys ens hem guanyat el dret a governar en solitari. Hem 



demostrat que treballem i som més responsables que qualsevol altre 

partit. 

 

–¿Amb un Govern només del PSC els exhibidors de cine no estarien en 

vaga avui? 

– S’ha de recordar que aquesta llei encara no està aprovada, que s’està 

negociant al Parlament. De manera que treballarem per intentar 

aconseguir un acord tan gran com sigui possible. 

 

–¿Un govern del PSC afavoriria la construcció d’un cementiri nuclear a 

Ascó? 

–Ja hem dit que no. Nosaltres produïm el 40% de l’energia nuclear i ara 

toca que altres siguin solidaris. Altres comunitats consumeixen i no 

produeixen. 

 

–¿Entén la postura de l’alcalde? 

–Sí, i creiem que és legítim que defensi la candidatura, però la nostra 

responsabilitat és governar Catalunya i hem de vetllar per l’equilibri 

territorial.  

 

–¿Entén l’expedient obert per CDC al seu alcalde? 

–Em sorprèn que n’obrin un a un alcalde que defensa el seu ideari i no 

n’obrin cap al senyor Prenafeta o al senyor Genís Carbó, imputats en el 

cas Pretòria. En el programa del 2006 la federació defensava l’opció 

nuclear i el tractament de residus, i acusava l’esquerra de voler tancar 

les centrals, i ara defensa tot el contrari. Com fa amb les consultes 

independentistes i tantes altres coses. 



 

–Però aquesta ambigüitat els ha de funcionar perquè l’enquestes els 

situen primers... 

–No ho sé, però han presentat una proposta de llei electoral que fa que 

amb el 30% dels vots s’emportin el 60% dels diputats, cosa que 

demostra que no els deu anar tan bé... 

 

–Hem parlat de la de CiU, però ¿com serà la campanya del PSC? 

–Fixi’s que CiU va criticar agrament la nostra campanya de la Catalunya 

optimista i ara la copia sense pudor. Nosaltres farem una campanya molt 

realista i concreta sobre el que hem fet i el que farem, és el que esperen 

els ciutadans en aquests temps difícils. És un camí de sacrifici, esperança 

i esforç, no d’aventures; de solucionar problemes, i no de crear-ne. En 

definitiva, un camí d’idees convertides en fets. 

 

–No deixa de repetir els seus èxits de gestió, ¿però a aquest Govern no li 

falta un relat d’esquerres contraposat a CiU i el PP?  

–Miri, CiU no va aprovar mai una llei d’educació perquè això li permetia 

laminar l’escola pública, en canvi nosaltres hem convertit l’escola en un 

element d’integració. I el més important: hem arrossegat la dreta a les 

nostres posicions, en educació però també en el Pacte Nacional sobre 

Immigració, i això impossibilita que la dreta catalana tingui les actituds 

que té en altres llocs. 

 

–Però una legislatura que volia ser social ha estat un pols continu amb 

Madrid... 

–Nosaltres creiem que Catalunya té futur dintre d’Espanya amb unes 

reformes federalistes, perquè això ens garanteix el creixement econòmic 

i la nostra integració política i econòmica, i aquest és el camí que la 



majoria dels ciutadans defensen. Però precisament per això ara discutim 

l’aeroport i d’aquí uns anys discutirem altres coses, com també ho fan 

des d’altres llocs.  

 

–Expliqui perquè no pactaran mai amb el PP a diferència del que passa a 

Euskadi. 

–El PP basc no ha recorregut l’Estatut basc i defensa el concert. 

L’element més important del nostre projecte polític és l’Estatut. I el PP 

ens ha fet la campanya a la resta d’Espanya contra l’Estatut, ha utilitzat 

l’Estatut contra Zapatero, ha fet electoralisme i demagògia amb el 

finançament, amb la llengua, amb l’aigua... 

 

–Però al Parlament vostès abanderen, amb el PP i Ciutadans, l’oposició a 

l’abolició dels toros. 

–I vostè veurà al Congrés el PP, ERC, CiU i ICV que voten coses junts. 

¿Vostè veu aquest govern? Aquest no és un tema rellevant. Només 

coincidim amb el PP en la defensa de la Constitució, que també va votar 

CiU. 

 

–I actualment CiU amenaça de desmarcar-se de la Constitució i convocar 

consultes... 

–El problema del senyor Mas és que no sabem si és autonomista els 

dilluns o independentista els dissabtes, o no descarta pactar amb el PP el 

diumenge. Volen el poder sigui com sigui i qualsevol alternativa els 

serveix. 

 

–¿El preocupa el desgast polític que estan patint els seus socis? 

–Cada partit és responsable del seu projecte polític i nosaltres voldríem 

governar en solitari. Plantegem horitzons definits, concrets, reals, no 



futurs glamurosos o de paraules. El PSC vol governar sol perquè té molt 

clar el que vol fer. 

 

–Parla de glamur ¿però no és glamur el que busca l’alcalde Hereu amb els 

Jocs Olímpics? 

–No, són uns objectius concrets, és un futur concret de recursos i 

inversions per a la ciutat. Digui’m quin futur concret planteja l’oposició, 

decisions concretes, fets reals. Li recordo que ajuntaments com el de 

Ripoll ja han mostrat el seu decidit suport a la proposta perquè suposa 

una oportunitat de futur. La candidatura de Barcelona 2022 és el 

resultat lògic d’un treball previ. 

 

–CiU diu que és una proposta improvisada. 

–Miri, en aquests moments no és que CiU competeixi amb ERC, és que 

ERC ha colonitzat del tot CiU. La gent de Convergència es comporta com 

si fossin les joventuts d’ERC. Moltes vegades veus més maduresa en els 

consellers d’ERC que en l’actual CiU. Francesc Homs diu que el seu líder 

és ambigu en el tema de la independència. El senyor Madí diu que ara han 

agafat el poder a CDC joves independentistes. I al mateix temps el 

senyor Mas diu que no descarta pactar amb el PP. ¿Aquest és el futur 

glamurós que ens plantegen? I davant de tot això nosaltres plantegem 

coses tan poc glamuroses com construir hospitals, escoles, un aeroport, 

invertir en noves tecnologies. Un país que s’esforça. La Catalunya del 

president Montilla és la Catalunya que es construeix amb fets.  

 


