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José Zaragoza conforma amb José Montilla i Miquel Iceta la tríada de 

màxims dirigents del PSC. Amb fama de dur, però sempre dialogant, 

dirigeix a la pràctica el partit i les campanyes electorals. El PSC va tornar 

a guanyar els comicis europeus diumenge passat tot i perdre vots, fet 

que atribueix principalment a la crisi econòmica. I considera que PP i CiU 

no se n'han sortit en l'intent de debilitar el govern català i espanyol . 

 

Pregunta.- Tot i l'àmplia victòria, el PSC ha perdut 200.000 vots a les 

eleccions europees. I 900.000 catalans que els van votar fa un any ho 

han deixat de fer. La culpa és de Zapatero? 

Resposta.- Hi ha un comportament electoral diferent en cada elecció. 

Fonamentalment, és la crisi econòmica la que ha fet que la gent hagi 

agafat distància de la política i això ha afectat a tothom. El de Catalunya 

és dels pocs governs d'esquerres que ha guanyat aquestes eleccions. 

 

P.- El PSOE no. Derrota dolça del PSOE i una victòria un pèl amarga del 

PSC? 

R.- Dèiem que hi havia el risc d'una victòria de la dreta a Europa. I ha 

estat molt forta. A Espanya hem perdut i a Catalunya hem guanyat. Els 

resultats no ens agraden. Les polítiques que es decideixen a Europa no 

aniran en la línia de les que defensem. A Espanya hauríem preferit 



guanyar. Però la dreta espanyola i catalana han intentat convertir la 

campanya europea en una oportunitat per debilitar el govern català i el 

d'Espanya, i han fracassat. En un context de crisi, els governs de la resta 

d'Europa n'han sortit debilitats, en canvi aquí s'ha resistit força. 

 

P.- Tornaria a repetir la campanya del PSC dels cartells de Bush, Aznar...? 

R.- Una campanya són moltes coses. La gent es queda amb la part 

gràfica, però cada dia hem explicat propostes sense desqualificar els 

adversaris. 

 

P.- Els cartells són durs. Fa un any sí que li van funcionar molt bé... 

R.- Hem volgut visualitzar que això era una campanya europea. Volíem 

parlar d'Europa i els altres no. Nosaltres hem guanyat a Catalunya i els 

altres han perdut. S'haurien de preguntar si han sabut explicar-se. Si algú 

ha fet una campanya agressiva ha estat CiU i el PP. El candidat Tremosa 

ha comparat un president democràtic [Zapatero] amb un dictador 

[Franco]. El del PP ha desqualificat la nostra candidata diverses vegades. 

 

P.- Tornant al principi. Des del PSC s'ha dit que en els resultats també hi 

han influït determinades polítiques del govern Zapatero, com els retards 

amb el finançament o l'Estatut. Com està la relació entre el PSC i el 

PSOE? 

R.- La relació amb el PSOE és bona. El govern català i espanyol estan 

negociant per intentar arribar a acords. I cadascú defensa els seus 

interessos. El que explicàvem és que si a una situació de crisi hi afegeixes 

que hi ha temes que no estan resolts, es genera inseguretat. 

 

P.- Què ha de fer el govern en cas que el ministeri d'Economia no es 

mogui a l'alça en la seva oferta? 



R.- El que està fent, la seva feina: afrontar el tema per solucionar-lo. 

Estem pagant les conseqüències dels pegats que va posar CiU. El mal 

sistema de finançament que tenim el va pactar el senyor Mas amb el PP i 

encara no l'hem escoltat demanar disculpes per les mentides. El va 

presentar com el millor finançament de la història, i va enganyar els 

catalans. Mas va passar per l'adreçador del PP. I ara el govern català, en 

comptes de fer això, ha tingut una actitud de dignitat, d'enteresa i de 

capacitat de negociació defensant amb fermesa un canvi de model. 

 

P.- I el PSC? 

R.- El que li toca és donar suport al govern de Catalunya. Està darrere del 

president i del conseller d'Economia. 

 

P.- En cas que no hi hagués acord, creu que Zapatero intentarà impulsar 

el nou model al Consell de Política Fiscal i Financera sense el suport de 

Catalunya? Algunes autonomies, com Andalusia, no volen que Zapatero 

enterri la reforma del finançament per un eventual no de Castells... 

R.- Si no hi ha acord, no hi ha acord... 

 

P.- Per tant, no creu que es porti al Congrés una modificació de la LOFCA 

si el govern català no dóna suport al nou model al CPFF. 

R.- Hi ha el compromís que Catalunya hi ha de ser, en aquesta reforma... 

 

P.- El govern central sembla que està molt enfadat per la negativa del 

govern de Catalunya d'acceptar la seva última oferta... 

R.- És normal: en qualsevol negociació en què hi ha dues parts, cadascú 

té les seves posicions. S'està intentant arribar a un acord. I si no n'hi ha, 

si Catalunya no hi és, doncs no es fa el nou model de finançament. 

 



P.- ¿Hi hauria un abans i un després en les relacions PSC-PSOE si s'arriba 

a aquest punt de confrontació? 

R.- Que no hi hagi acord no és bo per a Catalunya i Espanya. La 

recuperació econòmica ha de venir per la implicació dels motors 

econòmics. Catalunya és motor d'Espanya i necessitem un acord perquè 

la nostra economia es rellanci. 

 

P.- Dimarts s'inaugura la nova terminal del Prat. Hi seran els presidents 

català i espanyol. ¿Es un bon moment per desencallar la negociació? ¿No 

hauria de fer un gest, Zapatero? 

R.- Els canals de negociació estan molt definits. Per part del govern de 

Catalunya és el seu conseller d'Economia i per part del govern d'Espanya 

la vicepresidenta econòmica. Els presidents el que han de fer és crear les 

condicions perquè es pugui arribar a un acord. 

 

P.- Per tant, ¿veu possible un pacte abans del 15 de juliol? 

R.- Hi ha voluntat política del govern d'Espanya perquè és conscient de la 

necessitat que té en el seu pla de rellançament econòmic que el 

finançament sigui element de recuperació. 

 

P.- Què creu que faran els seus socis d'ERC? Les xifres que ells 

consideren que hauria de donar el nou model estan bastant allunyades 

dels 1.200 milions que fins ara ofereix Madrid... 

R.- Tant ERC com ICV com el PSC tenim la mateixa actitud. El que està 

negociant no és el PSC, sinó el govern. 

 

P.- Amb un acord no assumible, la legislatura catalana pot continuar? 

R.- A diferència del senyor Mas, que va anar a buscar la presidència de la 

Generalitat a Madrid, nosaltres no depenem de la política de Madrid. 



 

P.- ICV ha demanat una reflexió al tripartit després del 7-J, fins i tot ha 

apuntat que l'electorat de l'esquerra està deixant de creure en aquesta 

fórmula... 

R.- Tenim un pacte que vam actualitzar. Som un govern de tres partits 

amb ideologies diferents però amb la mateixa voluntat de fer avançar 

Catalunya. I ho estem fent en inversions, en polítiques socials, de cohesió 

territorial, de defensa del territori... 

 

P.- Però no ho acaben de rendibilitzar en les eleccions ni en les 

enquestes... 

R.- Estem a mig mandat, tocant temes estructurals que no s'havien 

tocat mai i que no són fàcils de resoldre. 

 

P.- ICV defensa el dret a la discrepància encara que provoqui 

inestabilitat... 

R.- El govern té una estabilitat parlamentària i una fortalesa política total, 

cosa que no tenen altres governs ni d'Espanya ni d'Europa. 

 

P.- Repetiran el tripartit el 2010? 

R.- És un acord de govern fins a les eleccions i les forces polítiques 

hauran de determinar què volen fer. Estem molt satisfets d'aquest 

govern i de la feina que s'està fent. 

 

P.- Al PSOE es pensa que l'actual situació política a Catalunya els dificulta 

la governabilitat a Madrid... 

R.- L'element nou és que CiU no té cap problema per pactar amb el PP. A 

Catalunya ja voten junts en polítiques de bloqueig. CiU està bloquejant el 



consell de garanties estatutàries amb el suport dels que tenen 

recorregut l'Estatut al TC. 

 

P.- Tem que donin suport a una moció de censura de Rajoy, tot i que ho 

descarten? 

R.- CiU ja no té complexos per pactar amb el PP. Estan de festeig. 

 

P.- Acusen CiU d'estar preparant un nou Majestic amb el PP, però vostès 

són els que més es reuneixen amb el PP... 

R.- Més no. CiU i el PP tenen nostàlgia del Majestic, de l'època en què el 

PP manava a Espanya i CiU a Catalunya. El seu candidat, el senyor 

Tremosa, va dir que el millor moment per a Catalunya va ser quan 

guanyava el PP. El govern intenta pactar lleis i fer pactes nacionals amb 

CiU i el PP, en la voluntat d'incloure les forces polítiques de l'oposició. 

Això es va intentar amb l'Oficina Antifrau, però no vam poder... 

 

P.- A la campanya han insistit que el 7-J no eren primàries, però Montilla 

va destacar en la seva valoració dels resultats que les forces del tripartit 

sumaven més del 50 per cent dels vots. Si la campanya no decidia res en 

aquest sentit, el resultat sí? 

R.- Descrivia una realitat. Els que van convertir-ho en unes primàries va 

ser l'oposició dient que havia estat un èxit perquè havien quedat a 10 

punts. 

 

P.- CiU va ser l'únic partit que va pujar en vots i percentatge... 

R.- L'únic no. N'hi va haver uns quants més... 

 

 

 



P.- El PACMA? 

R.- Per exemple. CiU ha d'estar igual de satisfeta que el Partit Antitaurí 

de Catalunya. 

 

P.- L'abstenció sí que ha guanyat terreny... 

R.- Fa molts anys que passa. I no se n'han trobat les causes. 


