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Intervenció al sopar-trobada amb la Joventut Socialista 
de Catalunya 
 
Bona nit, companyes i companys de la Joventut Socialista 

de Catalunya. 

 

Sóc molt feliç de compartir aquest acte amb vosaltres, amb 

els i les joves socialistes.  

 

Gràcies per atrevir-vos públicament a plantar cara al PP. 

Gràcies també per expressar públicament el vostre 

compromís a favor de les candidatures germanes del Partit 

dels Socialistes de Catalunya.   

 

Vull dir-vos que, ara més que  mai, la victòria sobre la dreta 

espanyola no tan sols és políticament necessària sinó que  

avui és possible.  

 

Estic plenament convençut que la vostra expressió valenta i 

decidida a favor del canvi no és un fet aïllat entre la joventut 

catalana, sinó que sou la punta de llança d’un ampli 

moviment que desitja que el 14 de març posem punt i final 

al govern de la caverna. 
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I és per això que diem que derrotar el PP és possible. 

Perquè ho vol gent. Només cal parar l’orella a les 

converses al  carrer, a les universitats, als hospitals, a les 

empreses...  

 

El canvi el voleu molt especialment els joves perquè sou el 

col·lectiu segurament més perjudicat per la desastrosa 

política social dels governs d’Aznar i Rajoy.  

 

Però m’haureu de permetre que comenci aquestes breus 

paraules parlant d’allò que més ens ha ocupat, fatalment, 

aquests darrers dies.   

 

A ningú se li escapa que el comunicat de la banda 

assassina ETA ha estat equivalent a un artefacte explosiu.  

 

Però, escolteu, diguem-ho ben alt i ben clar: aquesta 

bomba no ha assolit l’objectiu que els criminals perseguien. 

ETA tenia com a propòsit trencar l’arquitectura del model 

social i polític català, fonamentat en la convivència i els 

valors democràtics. No ho ha aconseguit. I no ho 

aconseguirà mai.   

  

La derrota d’ETA és la nostra victòria. La victòria de tots els 

demòcrates. I aquesta vegada la derrota d’ETA ha estat 
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especialment la victòria, a Catalunya, de les forces 

catalanistes i d’esquerres.  

 

ETA i el PP han coincidit en un objectiu estratègic: tirar 

avall el govern catalanista i d’esquerres. Sóc conscient que 

aquesta afirmació és molt dura. Afirmar que el PP i ETA 

comparteixen un objectiu em resulta profundament 

desagradable com a demòcrata. Sempre m’ha resultat 

fastigós barrejar demòcrates i terroristes en un mateix  

enunciat. Però ha estat així, ho han intentat i han fracassat. 

 

Però, fixeu-vos bé, aquests dies hem viscut una situació 

d’extrema gravetat des d’un punt de vista institucional.  

 

Un govern, en aquest cas el del PP, ha donat crèdit, 

rellevància i rebombori polític al comunicat d’una banda 

assassina; un comunicat menyspreable que ha posat en 

una difícil situació a un altre govern, el Govern de 

Catalunya, tant absolutament legítim i compromès amb el 

nostre marc constitucional de convivència com el primer.  

 

Aznar i Rajoy han demostrat una absoluta manca de 

lleialtat institucional. Un dèficit gravíssim d’allò que en diem 

“sentit d’Estat”.  Un govern no pot caure per un comunicat 

d’uns encaputxats. Però, què s’han cregut?  
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L’estratègia d’ETA segueix el vell enunciat leninista “quan 

pitjor, millor”. A ETA li destorba el tripartit i la nova situació 

política a Catalunya capaç d’empènyer la construcció de 

l’Espanya plural. Però al PP també. 

  

El PP no ha dubtat un moment a exigir la ruptura del govern 

català quan els ciutadans de Catalunya, i tots els 

espanyols, teníem dret a esperar un missatge de suport de 

l’executiu central al President de la Generalitat, Pasqual 

Maragall, al President d’un govern democràtic que havia de 

donar una resposta –tal i com ha fet- en nom de tots els 

catalans i catalanes.  

 

Encara més, el senyor Aznar va impedir que el PP català 

subscrivís un solemne comunicat conjunt de totes les 

forces polítiques amb representació al Parlament de 

Catalunya. I aquesta és una altra prova de deslleialtat que 

hauria de fer caure la cara de vergonya al senyor Piqué. 

 

El PP ha tornat a utilitzar el terrorisme com a arma 

electoral. El seu objectiu no és cap altre que arraconar els 

socialistes en un moment en què la derrota de Rajoy és 

possible, en un moment en què els ciutadans desitgen 
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clarament un canvi, un canvi de política però també d’estils 

i formes.  

 

Diguem-ho clar, tots ho sabem: el comunicat d’ETA només 

ha satisfet els objectius electorals del PP. Que cadascú en 

tregui les seves conseqüències. Però el PP se n’hauria 

d’avergonyir. 

 

Afortunadament la ciutadania no es deixarà enganyar. Avui 

una majoria dels ciutadans i ciutadanes veuen més clar que 

mai com és d’imperatiu derrotar el PP el proper 14 de març.  

 

Els socialistes catalans som conscients de la nostra 

responsabilitat. El proper 14 de març, la dimensió de la 

nostra victòria a Catalunya sobre el PP serà decisiva per a 

fer realitat el canvi a Espanya. 

 

Cada vot al PSC serà un vot per guanyar el PP, no un vot 

per castigar-lo testimonialment. El millor càstig que por 

rebre el PP de Rajoy és la seva derrota. Només si guanya 

Zapatero, guanya Catalunya. Aquesta és la idea que volem 

fer arribar a tot arreu.  

 

Aquesta campanya no serà fàcil perquè ens hi juguem 

moltes coses. Està en joc la possibilitat d’avançar 
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clarament en la construcció de l’Espanya plural. I també 

ens juguem l’oportunitat d’iniciar una segona modernització, 

la possibilitat d’omplir d’un major contingut social la nostra 

democràcia.  

 

Per a vosaltres, els joves, això és particularment important. 

Els joves sou un dels col·lectius més afectats per la nefasta 

política del PP: 

 

• En educació, heu patit el desastre de la Llei de 

qualitat i la revàlida. I comproveu com cada dia es 

destinen menys diners a l’escola pública. 

 

• La mitjana de duració dels contractes que fan avui 

en dia el joves al nostre país és de 10 dies. Els 

joves patiu les conseqüències de la política laboral 

del PP. 

 

• I l’accés a un habitatge digne a un preu assequible 

és simplement impossible per a la majoria dels 

joves del nostre país. 

 

Però els joves us heu atrevit a donar el pas, a implicar-vos 

en política, en el vostre present i en el vostre futur, en la 

lluita contra les coses que no funcionen o que no us 
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convencen. Ho heu fet contra la LOU, contra la guerra 

d’Iraq, netejant fuel a les costes gallegues o en contra del 

Pla Hidrològic Nacional. 

 

El compromís socialista amb la joventut catalana de cara al 

proper 14 de març parteix de la base que els joves, avui, us 

enfronteu a noves oportunitats i, alhora, a grans incerteses i 

dificultats per desenvolupar plenament els vostres projectes 

de vida.  

 

Avui la joventut s’ha convertit en un període molt més llarg, 

complex i erràtic, ple d’oportunitats però també de riscos.  

  

Avui, una  veritable política per als joves requereix que el 

conjunt de l’acció de govern integri la solució als problemes 

que us afecten.  

 

S’ha d’aconseguir proporcionar als joves un ventall més 

ampli d’oportunitats per tal que tinguin feina i formació. 

S’han de crear les condicions necessàries perquè els joves 

puguin esdevenir plenament autònoms i,  prioritàriament, 

hem de facilitar-los l’accés a l’habitatge. En totes les 

decisions públiques és imprescindible comptar amb la 

vostra opinió i amb la vostra participació. 
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Els socialistes volem que els joves sigueu protagonistes 

però no del futur sinó del present, del vostre present. Teniu 

nous estils de viure, de pensar i d'actuar; nous 

plantejaments i maneres diferents de fer les coses. Per 

aquest motiu, creiem que els joves heu de començar a 

protagonitzar les polítiques que us afecten, les polítiques de 

joventut, i les polítiques que afecten al conjunt de la 

societat. 

 

Un nou govern a Espanya, presidit per José Luis 
Rodríguez Zapatero, elaborarà  un nou Pla de Joventut 
que tindrà com a prioritat avançar de forma decidida en 
la participació juvenil. 
 

Un nou govern socialista impulsarà una profunda 
reforma de les ETT, per eradicar-ne els abusos i la 
contínua rotació laboral dels joves i augmentar, alhora, 
les inspeccions laborals. 
 
Un govern socialista impulsarà un nou sistema de 
beques que ens equipari a la Unió Europea en quatre 
anys. 
 
Un nou govern afavorirà l’habitatge de lloguer a uns 
preus assequibles. 
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Un nou govern socialista comptarà amb els joves i, 
alhora, us deixarà viure en pau i poder acomplir els 
vostres somnis i il·lusions 
 
Heu de tenir clar que només si reforcem les polítiques 

socials generals, enfortirem les polítiques de joventut.  

 

Els socialistes tenim un discurs clar en política juvenil, que 

és forçament polièdric. Un discurs que sempre l’hem 

construït des de la base, des del món local, perquè és aquí 

on es detecten millor les necessitats i les inquietuds dels 

joves.  

 

Sempre hem dit que la política juvenil és transversal però 

no tan sols en un sentit horitzontal, al si d’una sola 

administració, sinó en una dimensió clarament 

interinstitucional. Però això és molt important que després 

de 23 anys les polítiques locals de joventut es puguin veure 

avui acompanyades del suport de la Secretaria General de 

Joventut. I per això mateix és ara fonamental que aquest 

esforç tingui el suport i la cooperació del Govern de l’Estat. 

 

Aquesta és la feina que al llarg d’aquests dies heu de fer: 

arribar als joves de Catalunya.  
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Estic segur que la Joventut Socialista de Catalunya, amb el 

Víctor al capdavant,  jugarà un paper brillant en la 

campanya del partit i a través de la vostra pròpia 

campanya.  

 

Estic segur que posareu tota la llenya al foc, perquè aquest 

atreviment, aquest pas que donareu serà –no ho dubteu- 

un pas decisiu per a que el proper  14 de març guanyi 

Zapatero. I si guanya Zapatero, guanya Catalunya i 

guanyeu també els joves. 

 

Companys, companyes. Els joves socialistes heu de fer 

arribar el discurs socialista de l’esperança, la il·lusió i el 

canvi arreu de Catalunya.  

 

Vosaltres no sou únicament el futur de la nostra societat. 

Sou el present. Un present que, entre tots ens atrevirem 
a canviar –i canviarem- el proper 14 de març. 

 

Endavant i bona feina. 

  

 


