
La prova del nou 
MIQUEL ICETA 

ENDAVANT, n. 82, agost 2009 

 

El rotund èxit obtingut amb la negociació del nou sistema de 

finançament és la definitiva prova del nou de l’aptitud del socialisme 

català per governar Catalunya, la prova que acaba amb els injustos 

prejudicis escampats pels nostres principals adversaris polítics. Ja havíem 

demostrat que érem capaços de promoure el canvi del marc institucional 

amb l’aprovació del nou Estatut l’any 2006. També hem demostrat que 

érem capaços d’afrontar reptes negligits al llarg de dues dècades pels 

governs de CiU com la garantia de subministrament d’aigua a la regió 

metropolitana de Barcelona a través de la planta dessaladora d’El Prat o 

el subministrament elèctric a les comarques gironines a través de la línia 

de molt alta tensió. També hem demostrat la capacitat d’arribar a pactes 

nacionals amb l’oposició en temes tan sensibles com l’educació o la 

immigració. Hem demostrat també la nostra capacitat de govern a través 

de l’augment espectacular de la inversió pública i l’increment significatiu 

del nombre de metges, mestres i mossos. Només faltava demostrar que 

érem capaços d’aconseguir acords amb el govern d’Espanya i que el fet 

de compartir projecte amb el PSOE no restaria força a les legítimes 

reivindicacions catalanes. Ans al contrari, l’estreta relació entre PSC i 

PSOE afavoreix l’assoliment de bons resultats perquè el PSC no abdica de 

la seva funció en tant que màxim representant dels interessos de 

Catalunya. 

 

Queda molt a fer encara i més d’un any de legislatura per culminar la 

feina. El Govern ha de vetllar pel manteniment de l’actual nivell d’inversió 

pública, redreçar la precària situació del servei de rodalia assolint-ne la 



gestió l’any 2010, assegurar la posició determinant de les institucions 

catalanes en la gestió de l’aeroport de Barcelona-El Prat, crear el 

consorci tributari i garantir l’adequat ritme de desplegament estatutari. 

El Govern ha d’assegurar la millora en la prestació dels serveis públics 

que d’ell en depenen, donant la màxima prioritat a les polítiques socials i 

a l’esforç col·lectiu per a superar la crisi econòmica. Els treballadors, els 

emprenedors i els sectors socials que més ens necessiten han de trobar-

nos permanentment al seu costat. 

 

I al partit correspon anar preparant les noves prioritats programàtiques 

per al proper mandat, estrènyer la relació amb la societat i especialment 

amb tots els sectors que aspirem a representar, explicar l’acció dels 

governs de Catalunya i Espanya, assegurar la bona gestió municipal i 

preparar la cita electoral del 2010 amb la voluntat d’esdevenir, per 

primer cop en la història, el primer partit de Catalunya en les eleccions al 

Parlament, com succeeix en les eleccions municipals, generals i europees. 

És un objectiu ambiciós i, per primer cop, al nostre abast. Entre d’altres 

coses perquè, liderats pel President Montilla, ja hem fet la definitiva 

prova del nou. 

 


