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Gràcies President. Gràcies amics i amigues.  

Vull aprofitar les meves paraules per parlar sobre la situació política catalana i 

sobre el futur del país. Sobre el model social i econòmic que defensem els 

socialistes.   

Certament, Catalunya es troba en un moment excepcional tant des del punt de 

vista econòmic com d’autogovern.  

Fa només uns mesos que els catalans hem aprovat el nou Estatut. Avui tenim 

aquí amb nosaltres a dos Presidents que han fet molt perquè això fos possible, i 

jo els hi vull agrair personalment. Gràcies José Luis, gràcies Pasqual.   

Ens trobem, doncs, en un moment transcendental de la nostra història recent.  

L’Estatut fixa un abans i un després en matèria d’autogovern i de 

reconeixement de la nostra identitat. Una inflexió que hem de saber aprofitar 

en termes de fortalesa del nostre país i en termes de cohesió social.  

La propera setmana els ciutadans tindran la responsabilitat d’escollir qui ha de 

liderar el desenvolupament d’aquest Estatut i el futur del nostre país.   

En aquest sentit, els socialistes oferim la garantia dels fets que han 

protagonitzat la nostra gestió. 

Defensa dels interessos de Catalunya; rigor i bona gestió; diàleg i 

acord amb Espanya. Aquestes premisses seran la nostra guia.   

No hem d’anar gaire lluny per trobar-ne exemples.  



Els propers pressupostos de l’Estat seran els millors pressupostos de la història 

per Catalunya. 745 milions d’euros més d’inversió en infrastructures de l’Estat. 

3.445 milions d’euros en total, que han de millorar el preocupant dèficit 

d’infrastructures de Catalunya. La fórmula és: Estatut i diàleg amb el govern de 

l’Estat. Un model diferent, lluny de la queixa permanent, de fotos i sorolls, però 

amb resultats tangibles pel país.  

Si parlem de pressupostos, també podem parlar de bona gestió de la 

Generalitat. El conseller Castells, que avui ens acompanya, ha conduït les 

finances de la Generalitat a una situació immillorable. Més de 1.200 milions de 

dèficit vàrem heretar. Avui podem dir que gràcies al rigor i la bona gestió del 

govern, podrem aconseguir el dèficit zero un any abans del previst, el 2007. Si 

seguim per bon camí, és clar.   

Això, senyores i senyors, és estimar Catalunya i això és governar bé. 

Deixar el país endeutat i defugir la responsabilitat sobre el tema no 

ho és.  

Amics i amigues, com us comentava abans, Catalunya es troba també en una 

bona situació econòmica. No es tracta d’autosatisfacció, ni d’un excés 

d’optimisme. Som conscients que no tot és positiu. Però ningú pot negar la 

rotunditat d’algunes dades macro.  

Catalunya torna a créixer a ritmes similars als de la mitja espanyola, amb un 

creixement del 3,6% al segon trimestre del 2006. Ens situem en termes de 

renda per habitant per sobre de la mitja europea i de països com el Regne Unit, 

França, Alemanya o Suècia.  

La nostra taxa d’atur s’ha reduït del 10% de 2003 al 6,5% del segon trimestre de 

2006. S’han generat 440.000 llocs de treball els últims 3 anys, reduint-se el 

nombre d’aturats en prop de 90.000 persones. Hem aconseguit superar 

l’objectiu de taxa d’ocupació de la UE, cinc anys abans del previst, situant-nos 

amb una taxa global del 71,5%. 

La nostra ocupació i la nostra producció industrial tornen a créixer.  



Les nostres exportacions tornen a conquerir mercats i el segon trimestre 

d’enguany han crescut més del 12%.  

Les nostres empreses s’internacionalitzen i aconsegueixen col·locar-se dins la 

competència global amb major consistència cada dia.  

Per tot això, crec sincerament que Catalunya pot fer front al futur amb 

optimisme. Segura de si mateixa. Conscient que tenim al davant reptes difícils, 

però que és possible superar-los si fem les coses bé. Amb els peus al terra i amb 

el projecte clar al cap. 

Sabem perfectament que la Catalunya del futur ha de fer una aposta per la 

transformació del model competitiu. No es tracta d’un capritx. És una 

necessitat imminent, que tots percebem, govern, treballadors i empresaris. 

L’economia global no està arribant, sinó que ja és aquí.  

I ens obliga. Ens obliga a transformar els nostres productes, els nostres 

sistemes de producció, la nostra comercialització, els nostres coneixements, la 

nostra capacitat de millora. En definitiva, les nostres formes de competir.  

Per això el govern Maragall va posar en marxa l’elaboració de l’Acord 

Estratègic, tant bon punt va arribar al govern, el febrer del 2004. I ho va fer 

amb diàleg i amb humilitat, fugint de l’arrogància del que es pensa que pot 

arreglar-ho tot pel seu compte.  

Un exemple de diàleg i concertació amb sindicats i empresaris, necessari per fer 

front actuacions estratègiques en les que tots hem de proposar solucions i fer-

nos costat.  

Un acord que suposa el full de ruta per la transformació del nostre model de 

competitivitat, compatible amb la consecució de majors cotes de cohesió social. 

Un acord que és a la vegada una de les més sòlides realitzacions de l’actual 

Govern i una magnífica guia d’actuació de cara al futur.  

És sobretot, un model que funciona i que continuarà funcionant. 

Que ha donat resultats i que ha de continuar donant-ne. Perquè 



encara s’han de fer moltes coses i perquè sindicats i empresaris 

també demanen que així sigui.  

L’objectiu és, doncs, la millora de la productivitat i la competitivitat, la 

internacionalització, la recerca i innovació, la millora de la qualificació del 

capital humà i la consecució de majors cotes de seguretat i estabilitat dels 

nostres ciutadans.  

El govern ha de continuar liderant junt amb empresaris i sindicats aquesta 

aposta estratègica fonamental. Les nostres actuacions aniran encaminades a 

donar suport a sectors estratègics emergents, tecnològicament avançats i d’alt 

valor afegit, aprofitant la nostra forta base industrial.  

Perquè la competitivitat en l’actualitat es mesura en termes de valor afegit, no 

en termes de costos.  

 La innovació i la creativitat marquen avui la diferència entre les economies 

modernes del nostre entorn i la resta.   

Hem de ser capaços de desenvolupar i atreure aquests sectors, que acostumen a 

tenir riscos elevats.   

Nosaltres estem disposats a assumir part d’aquests riscos.  

Per això, disposarem de fons de capital risc que ajudin a madurar 

projectes de recerca amb un valor potencial elevat però que encara 

es trobin en una fase incipient. Establirem una estratègia a llarg 

termini pels fons de capital risc públic que es complementi amb la 

realitat del mercat i cobreixi aquells àmbits en els que el mercat no 

entra.  

És necessari, també, continuar acompanyant a les empreses en el seu procés 

d’orientació cap als mercats exteriors. La nostra és ja una economia fortament 

oberta a l’exterior. Fortament internacionalitzada. Creixement i obertura 

econòmica han anat de la mà.   



Tenim motius per confiar en les nostres forces. Però cada vegada més hem de 

mirar a l’exterior. I per això, les empreses han de trobar en la Generalitat un 

aliat que els doni veu a Europa i al món, que promocioni la marca “Catalunya” a 

Espanya i a l’exterior.   

Per això, augmentarem els recursos destinats a programes de 

suport a la internacionalització, tant els d’acompanyament a les 

pimes com a les empreses en transformació de la seva activitat, així 

com en el disseny d’instruments financers de suport al procés 

d’internacionalització, ampliant les noves línies ICF-COPCA i Avalis. 

Hem de fer possible que Catalunya sigui un referent europeu en recerca i 

innovació.  Les empreses que vulguin competir en el futur han de fer recerca, 

han d’innovar, han de fomentar processos creatius que els permetin 

diferenciar-se.  

Les Universitats i els seus professionals han d’orientar la seva activitat també en 

aquest sentit. Una economia del coneixement necessita de l’aliança entre qui 

genera coneixement i qui el posa en pràctica.   

Tots els territoris que estan en primera línia de l’economia mundial es 

caracteritzen per dues coses: per tenir centres universitaris potents; i perquè 

existeix una estreta vinculació i col·laboració entre les universitats i el món de 

l’empresa.  

Per aquesta raó, incrementarem les línies d’ajuts a la R+D+i 

empresarial en un 25% anual amb l’objectiu de superar la mitjana 

europea del 2% del PIB en R+D l’any 2010 i millorarem el 

finançament de les Universitats amb 516 M€ més.  

Apostarem per apropar el món empresarial als estudiants de doctorat i a les 

Universitats. Necessitem que els nostres professionals tinguin excel·lents nivells 

de formació i qualificació. És necessari que els nostres estudiants d’avui siguin 

professionals qualificats del futur. El nostre repte en aquest sentit és complex.   



És necessari millorar la nostra Formació Professional, per això proposem un 

Pacte Nacional de la FP que millori els seus recursos i augmenti la 

qualitat de la seva formació. Farem possible la integració dels tres 

subsistemes, i empreses i sindicats han de participar en la seva 

orientació.   

El coneixement de l’anglès és avui un objectiu econòmic de primera línia. 

Aconseguirem, que els nostres joves surtin de l’educació obligatòria 

parlant tres llengües, el català, el castellà i l’anglès. L’anglès és 

l’idioma d’ús més freqüent en el món acadèmic i empresarial 

internacional. És important estendre el seu coneixement si volem 

facilitar la nostra obertura al món.  

El nostre govern apostarà per promoure un entorn competitiu favorable per a 

les empreses, un entorn d’estabilitat política, pressupostària i monetària, amb 

uns comptes públics sanejats i una administració encara més eficaç i 

transparent.  

Reduint el pes burocràtic de l’administració i posant a l’abast dels empresaris 

eines més eficients a través de les noves tecnologies.  

Reduirem els tràmits administratius que depenen del Govern de la 

Generalitat per a la constitució formal d’una empresa a 48 

hores. Menys lleis i millor fetes. Simplificar i millorar la legislació, 

aquest és un altre objectiu important. Més facilitats i menys 

entrebancs, tant per als ciutadans com per a les empreses.  

Així mateix, posarem en marxa el pla de mesures contra la inflació, 

que ningú no va elaborar fins que l’actual govern va decidir abordar aquesta 

qüestió de forma seriosa i rigorosa.  

Promourem la creació d’empreses i l’ajut als emprenedors. En aquest sentit, 

potenciarem la creació d’empreses en els sectors emergents, molt en 

particular els que fan referència als serveis a la persona, les 

indústries culturals i de comunicació, les iniciatives de lleure i les 



iniciatives medi ambientals, així com els projectes de base 

innovadora en matèria de TIC, recerca i tecnologia avançada. 

Donarem suport al creixement empresarial. Per això, continuarem 

impulsant noves línies de finançament i instruments financers de 

suport a les pimes en col·laboració amb el sistema financer català, 

consolidant i potenciant les actuacions empreses per l’actual 

Govern.   

Finalment, estem convençuts que la millora del nostre sistema productiu només 

pot tenir èxit si va acompanyada de la millora de l’Estat del Benestar.  

Competitivitat i modernització de l’economia han d’anar de la mà de la cohesió i 

la justícia social. Ningú com nosaltres representa aquest doble compromís.  

Combatre el fracàs escolar, millorar la formació continua dels treballadors 

(sobretot dels aturats de llarga durada), millorar les prestacions econòmiques 

de la gent gran, augmentar el suport a les famílies (amb més escoles bressol i 

beques menjador), fomentar la conciliació de la vida laboral i domèstica (amb 

polítiques de dependència o l’obertura dels col·legis fora d’hores lectives), 

millorar l’accés dels joves a l’habitatge, en definitiva, les polítiques socials,  son 

la millor inversió productiva que podem fer.    

És imprescindible enfortir l’Estat del Benestar. I això vol dir drets i no xecs. Vol 

dir serveis públics de qualitat als quals tots els ciutadans, amb independència 

del seu nivell de renda, puguin tenir accés. I vol dir igualtat d’oportunitats per a 

tothom. Dret a l’assistència sanitària universal, dret a una educació pública de 

qualitat, dret a una pensió digna i a uns serveis a les famílies adaptats a les 

noves necessitats. Per això creiem imprescindible ampliar, millorar i 

racionalitzar els nostres serveis públics.   

Avui l’estructura demogràfica i laboral del nostre país fa imprescindible abordar 

l’assistència a les persones dependents i la millora dels serveis als infants i a les 

famílies. És necessari donar suport a joves i dones perquè puguin desenvolupar 

els seus drets plenament. És fonamental preveure el futur del nostre Estat del 

Benestar tenint en compte la nova immigració.   



Per responsabilitat, nosaltres no podem defensar els xecs, perquè encara hi han 

drets que s’han de garantir.  Així com les escoles queden per sempre, els xecs es 

poden suprimir en qualsevol moment.   

A la gent potser no li agrada pagar impostos, però demanden serveis. Aquests 

serveis només es poden garantir amb la recaptació de tributs. Per això nosaltres 

no proposem eliminar impostos. Ens comprometem a no pujar-los.  I ens 

comprometem a utilitzar les nostra capacitat de modificar-los per fer-los més 

justos socialment i per reduir càrregues excessives.  

En aquest sentit considerem necessari una reforma significativa de l’impost de 

successions, incrementant el mínim exempt per tal de reduir de forma 

important el nombre de persones obligades a declarar per aquest tribut i donant 

especial consideració a l'activitat empresarial, entenent que el traspàs d'una 

empresa familiar no ha de ser objecte d'una especial càrrega fiscal.   

Per això, em comprometo a una reforma a fons d’aquest impost per 

tal d’eliminar pràcticament de la tributació l’herència dels 

habitatges entre cònjuges i de pares i fills, amb un límit de 

€600.000.   

Em comprometo també  a reduir a la meitat el cost de l’impost actes 

jurídics documentats, que s’ha de pagar per la constitució d’una 

hipoteca, pels joves de menys de 32 anys.   

Senyores i senyors,  

Vull que Catalunya sigui sinònim d’excel·lència, de qualitat i de 

competitivitat. Que empreses i emprenedors trobin en 

l’Administració el suport necessari per desenvolupar totalment la 

seva creativitat.  

Vull una administració eficaç, capaç d’invertir més i millor.   

Vull que les nostres polítiques socials i econòmiques garanteixin la 

igualtat d’oportunitats.  



Vull, en definitiva, un país socialment avançat, econòmicament 

dinàmic, territorialment cohesionat i institucionalment potent.   

La Catalunya que els i les socialistes tenim al cap pels propers 20 

anys.   

Gràcies a tots i totes.  

 


