
Zapatero assumeix les seqüeles polítiques de la 

sentència de l'Estatut 
• Montilla exigeix lleialtat a les institucions de l'Estat en el 

desplegament de l'autogovern 

• El president afirma que es «deixarà la pell» per recuperar la 

confiança dels catalans 
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José Luis Rodríguez Zapatero va intentar mostrar ahir a Barcelona fins a 

quin punt és conscient del dany moral que ha infligit als catalans la 

sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut i es va 

comprometre a reconstruir els llaços de confiança entre Espanya i 

Catalunya, tal com li reclama el president, José Montilla. «Hi deixaré la 

pell [...]. Em costi el que em costi, l'Estatut no serà un record negatiu», 

va afirmar Zapatero en la conferència pronunciada en el fòrum d'opinió 

d'EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. El cap de l'Executiu va assistir com a 

convidat d'honor al dinar número 400 de Tribuna Barcelona, un acte en 

què –per primer cop des que es va donar a conèixer la sentència de l'alt 

tribunal– va poder parlar directament a la societat catalana. 

 

Diversos ministres lamenten en privat les crítiques que li han arribat al 

president del Govern des de Catalunya, ara per la sentència del 

Constitucional i abans per la lentitud en l'aplicació de l'Estatut i per la 

complexa negociació del finançament. Al PSOE consideren que són atacs 

injustos tenint en compte el compromís del cap de l'Executiu amb 

l'autogovern de Catalunya. Ahir, tot i recordar l'aposta per la reforma del 



text estatutari i el desgast polític que li va comportar, Zapatero no es va 

atrevir a fer cap retret. 

 

APOSTA PER LA CARTA CATALANA / El president del Govern va iniciar el 

seu discurs amb lloances a Catalunya com a motor econòmic i, quan va 

passar a l'assumpte que tots els assistents esperaven, va formular tota 

una declaració de principis. Zapatero va col·locar la seva visió de 

l'«Espanya plural» al mateix nivell que la seva concepció de la democràcia 

i el compromís amb els més desafavorits. El cap de l'Executiu va recordar 

que des del primer dia («sense l'objectiu de guanyar vots», va dir) va 

apostar per reformar l'Estatut tot i les pressions que va rebre d'altres 

partits i de diversos sectors socials. «No van ser mesos fàcils», va 

assegurar. 

 

Després de l'aprovació, va arribar el recurs del PP i quatre convulsos 

anys fins que es va conèixer la sentència del TC. «No sóc responsable de 

la sentència, però sí que em sento responsable de les seves 

conseqüències polítiques», va afirmar, abans d'admetre que, entre 

aquests efectes, s'inclouen els «intangibles» de què li va parlar Montilla 

en la seva trobada de dimecres a la Moncloa. «En prenc nota, ¿com no ho 

hauria de fer?», es va preguntar. 

 

MÉS VISITES / Zapatero considera que «Catalunya ha de ser escoltada», 

perquè és un factor decisiu de l'Espanya plural. Segons ell, seria un error 

gravíssim en termes polítics deixar que la desafecció arreli entre els 

catalans. Per això, perquè és conscient que el clima polític és difícil a 

causa de la sentència, augmentarà la seva presència a Catalunya, on a 

penes en dos mesos s'iniciarà la campanya electoral. 

 



El cap de l'Executiu va repetir la promesa de recuperar alguns dels 

aspectes que el tribunal ha retallat de l'Estatut no per raons 

d'inconstitucionalitat, sinó per elegir una font normativa equivocada. No 

va voler revelar el full de ruta, tot i que sí que va demanar al PSC que no 

tingui pressa. «El primer que hem de fer és trobar-nos en els sentiments. 

No puc venir i dir: 'Porto no sé quants traspassos i no sé quantes 

inversions'», va declarar, abans de descartar que el calendari per 

recuperar els aspectes laminats pel TC afecti les eleccions al Parlament. 

De passada va demanar a Montilla i a la resta del Govern que tinguin una 

actitud «constructiva». 

 

Menys confiat a aconseguir resultats, també va llançar un missatge al PP 

i CiU. Zapatero vol tornar al si del pacte constitucional la sensibilitat de 

respectar l'altre, i per fer-ho va reclamar l'ajuda de «forces del 

centredreta». «L'Espanya més forta és l'Espanya plural. L'Espanya més 

unida és la que reconeix la diversitat», els va dir. 

 

En la seva opinió, la reconstrucció dels llaços de confiança entre Espanya 

i Catalunya és un tema de fons que traspassa aquestes eleccions i 

segurament les següents, una filosofia que sembla que Montilla ha 

aconseguit que cali a la Moncloa. De fet, fonts pròximes al president van 

expressar la seva satisfacció pel to del discurs de Zapatero. Consideren 

que va demostrar que ha entès el missatge que li va traslladar Montilla i, 

sense llançar les campanes al vol, creuen que el líder del PSOE ha 

comprès quina és la situació a Catalunya. Aquestes mateixes fonts es 

van felicitar que sigui conscient que queda molta feina per fer i que els 

gestos que se li reclamen són profunds i per això alguns no podran ser 

immediats. 

 



OPTIMISME 'GENÈTIC' / Abans, en la presentació que el cap del Govern va 

fer de Zapatero, Montilla, després de recordar que el PSC és un partit 

diferent del PSOE, va exhibir agraïment per la col·laboració del cap de 

l'Executiu en l'ardu camí de l'Estatut. Va començar reconeixent-li el 

suport a la reforma de la Carta catalana i recordant que la història hauria 

estat molt diferent sense el recurs del PP. Però va passar ràpidament al 

capítol d'advertències. La primera, sobre l'optimisme genètic de 

Zapatero. El president català tem que aquest tret del seu caràcter 

minimitzi els estralls que la sentència ha fet a Catalunya. I la segona, amb 

què es va acomiadar abans de donar la paraula al convidat, referida a les 

institucions de l'Estat, a les quals va reclamar lleialtat en el 

desenvolupament de l'Estatut. 

 

El president elogia Catalunya com a motor per 

sortir de la crisi 
• Justifica la retallada de Foment, tot i que demanarà a Blanco que 

revisi la llista d'obres 

• Zapatero destaca la feina de l'empresariat en la recuperació 

econòmica espanyola 

 

El president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, va voler començar 

el seu discurs amb un repàs a les mesures que el Govern central ha posat 

en marxa per intentar sortir de la crisi. És el que va definir com l'horitzó 

econòmic d'Espanya i Catalunya. Conscient que entre el públic hi havia 

una nodrida representació empresarial i que les reformes que vol portar a 

terme només triomfaran si compta amb la seva col·laboració, va apel·lar 

al paper vital que tradicionalment ha tingut Catalunya com a motor de 

l'economia espanyola. «Per sortir d'aquesta crisi, Espanya necessita 



Catalunya. I Catalunya necessita Espanya», va proclamar. I va afegir, per 

si algú dubtava de la seva contundència, que no es tractava d'una 

afirmació «retòrica», sinó que s'emmarca en una convivència 

fonamentada en el respecte i el reconeixement mutus. «Només així», va 

assegurar. 

 

Zapatero va subratllar que les reformes dissenyades per millorar la 

competitivitat apunten al «cor de l'economia catalana». Entre els reptes 

que va enumerar destaquen l'objectiu de duplicar, el 2015, el nombre 

d'empreses innovadores i superar, aquest mateix any, el 20% de 

facturació industrial –a Catalunya s'hi concentra una quarta part–. El 

president va pronosticar que Espanya va per bon camí perquè en el 

segon trimestre l'economia ha crescut més (sense concretar-ne el 

percentatge) que entre el gener i el març, quan l'increment va ser del 

0,1% del producte interior brut (PIB). 

 

Un dels àmbits en què l'empresariat català acumula més queixes és en el 

de les infraestructures. Malgrat que la disposició addicional tercera de 

l'Estatut intenta posar remei al retard històric, la cancel·lació de cinc 

obres viàries que el ministre de Foment, José Blanco, va anunciar dijous 

ha tornat a encendre les alarmes. Zapatero sabia que l'esperava més d'un 

retret i d'aquí ve que insistís en el fet que tres dels cinc projectes –dos a 

la A-14 i l'altre a la A-27– es rescataran (més informació a la pàgina 21). 

Fins i tot va afirmar que demanarà a Blanco que revisi la llista per veure 

si es pot recuperar alguna altra obra. 

 

«CANVI» DE GESTIÓ / Una altra de les assignatures pendents de què els 

empresaris no s'obliden és el model de gestió aeroportuària que, de 

moment, dorm al calaix de les promeses irresoludes. El cap de l'Executiu 



va reconèixer que l'actual sistema necessita «un canvi» perquè cada 

aeroport pugui planificar més bé la seva estratègia. Després de subratllar 

que AENA ha fet una «bona gestió», va assegurar que no es tracta d'un 

problema de regulació, sinó que és de cultura. Sigui una qüestió cultural 

o no, el que a Catalunya es dóna per fet és que, si no es resol ara, 

tornarà a ser un argument de campanya. Com fa quatre anys. 

 

 


