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Tenim molta feina per endavant. El cos ens demana fer una intervenció abrandada 

explicant sentiments, i quina és la raó de la nostra actitud, de la nostra posició, de 

les nostres conviccions... Jo, en canvi, crec que ens hem d’atenir al guió que la 

realitat ens demana en aquest moment.  

 

Faré una intervenció breu i concisa amb el propòsit de centrar clarament els termes 

del problema que tenim i d’explicar quina és la nostra guia d’acció per superar-lo.  

L’ofensiva política de les dretes  

 

Anant al gra: estem davant d’una ofensiva política en tota regla contra el 

Govern catalanista i d’esquerres i el seu president per part de CiU i del 

PP. És la dreta contra l’esquerra.  

 

Anava a dir que és com sempre en aquest país, però no és com sempre: és diferent, 

perquè en aquest cas, i a diferència del que va succeir en altres moments de la 

nostra història, l’esquerra té la força, l’arrelament, la tranquil·litat, els mitjans i els 

arguments per governar tranquil·lament aquest país durant molts anys, i ho farem.  

Probablement per raons diverses, però amb una coincidència objectiva de propòsit: 

fer caure aquest govern o erosionar-lo el màxim possible.  

 

En el cas de CiU pot més la necessitat imperativa, compulsiva, de revenja contra el 

que consideren uns usurpadors de l’ordre natural de Catalunya. No és el primer cop 

que això s’ha mostrat. Es tracta d’aprofitar la situació creada pel desastre del 

Carmel per evitar que es consolidi el projecte del canvi.  

 

En el cas del PP pot més l’estratègia del PP espanyol que ha vist l’oportunitat 

d’erosionar el president Zapatero i el govern socialista. Com s’ha dit: volen tornar la 

pilota del “Prestige” amb el Carmel.  



Per tant, cap equívoc en relació al caràcter de la tensió política que vivim: la dreta 

catalana i espanyola volen evitar la normalitat d’un govern catalanista i 

d’esquerres a Catalunya, a la vegada que vol posar en dificultats el 

govern socialista a Espanya. Gens estrany i res nou. La novetat és que les 

esquerres, aquí i a Madrid, estan en condicions de seguir governant.  

 

Confiança  

Davant d’un repte d’aquesta magnitud, només hi ha una resposta: la reafirmació 

de la voluntat política–ara més que mai- el projecte estratègic del 

catalanisme de progrés.  

 

Afronto aquesta situació amb aquesta voluntat perquè sé que aquest és el 

determini i el compromís del PSC.  

 

El primer de tot és confiar en la nostra força i, més enllà, en la força del 

projecte que ens hem compromès a tirar endavant.  

Confiança en el president de la Generalitat.  

Confiança en els nostres socis de govern. La base de la nostra força és la 

confiança en un projecte comú.  

Confiança en el Govern de Catalunya.  

Confiança en el president Zapatero i en el Govern d’Espanya.  

Confiança en l’entesa entre els governs de Catalunya i d’Espanya.  

Confiança política per assegurar la confiança ciutadana: hem de fer 

saber que el nostre compromís amb el canvi no trontollarà per les dificultats del 

camí ni per la resistència dels adversaris polítics.  

 

Acció de govern, acció política  

Com va dir encertadament el company Celestino Corbacho a la reunió de la 

comissió executiva del partit: el més important per restaurar la confiança i 

per superar la crisi política és l’acció de govern. Una acció obstinada, tenaç, 

eficaç i, sobre tot, carregada de sentit polític ...  



Acció al Carmel, aplicant amb diligència les mesures recollides en la resolució 

del Parlament:  

- Primer. Mantenir la qualitat i la intensitat dels serveis d’atenció 

personalitzada de caràcter assistencial, sanitari, educatiu, jurídic i de 

mobilitat a les persones afectades mentre no hagin tornat a casa. Tal i com 

va dir el Conseller Nadal, és el seu dret i és un compromís d’arrel i de valor, 

de radicalitat democràtica amb els drets de les persones.  

- Segon. Garantir la protecció i el valor dels seus béns i, en especial, dels seus 

habitatges oferint-los hi les compensacions a que tinguin dret.  

- Tercer. Vetllar per la viabilitat i la seguretat de les obres de perllongament de 

la línia 5 del metro i de les persones que hi treballen garantint, així, la 

continuïtat de l’obra.  

- Quart. Iniciar una nova fase de millora i remodelació del Barri del Carmel. 

Aquesta és una decisió presa amb molt raonament i decisió, perquè la nostra 

experiència de molts anys ens diu que als barris, si se’ls dóna mitjans i 

confiança, es produeixen miracles, perquè hi ha governants que entenen on 

és el problema, perquè sona prop del problema; i perquè hi ha una gent que 

confia en aquest projecte, hi aposta, i hi afegeix la seva contribució.  

 

Acció en l’obra pública: no es pararà cap obra.  

Elaborarem, en el termini de 3 mesos, una auditoria de seguretat de totes les grans 

obres públiques en execució de la Generalitat i les seves empreses que afecten el 

subsòl d’àrees urbanes.  

 

Realitzarem el pla d’inversions més ambiciós aprovat mai a Catalunya: 1.176 

milions d’Euros en infraestructures de carreteres i de transports.  

 

Acció en qualitat urbana: inici de la segona convocatòria de les ajudes previstes 

a la Llei de Barris  

 

Acció en Salut i Benestar: reducció de les llistes d’espera quirúrgiques i 

presentació del Programa d’Atenció a les 330.000 persones amb Dependència que 



hi ha a Catalunya, que ens ha de permetre millorar les seves possibilitats de dur a 

terme una vida autònoma  

 

Acció en Educació: presentació del mapa de llars d'infants que suposarà doblar 

l’oferta actual de 29.381 places a gairebé 60.000 per l’any 2008, situant Catalunya 

a l’alçada dels països del nord d’Europa en aquest àmbit.  

 

Normalitat democràtica  

Aquesta acció no serà pertorbada pel soroll creat per l’oposició: el 

president i el Govern respondran al Parlament a totes les iniciatives de control –

moció de censura, inclosa-, però això no ens distraurà del nostre objectiu principal 

de convertir en realitat el programa de govern.  

 

En tot cas el President i el Govern tenim plena confiança en la capacitat del 

sistema democràtic per substanciar qualsevol crisi política, amb 

normalitat institucional, sense alarmismes i sense gesticulacions excessives.  

 

Per tant, serà en seu parlamentària on el president i el Govern debatran i 

donaran explicacions i satisfacció a les demandes de l’oposició que 

siguin raonables.  

 

Es farà tot el que sigui enraonat per restablir el clima que faciliti el 

restabliment de la mínima confiança política que permeti tirar 

endavant els projectes compartits que marquen aquesta legislatura. 

 

Dit això, vull deixar ben clar que no secundarem la pretensió de judicialitzar 

la vida política. Atendrem quan calgui – i com es preceptiu- els requeriments 

judicials. Ni més ni menys.  

 

L’Estatut  

El primer gran projecte compartit és el nou Estatut i el nou finançament. Hem 

deixat ben clar que els únics condicionants de la millora del nostre 



autogovern són la voluntat d’assolir-la amb el més ampli acord polític i 

social possible i la utilització dels procediments constitucionals i 

estatutaris previstos.  

 

No donem crèdit a la possibilitat que hi hagi alguna força política que vulgui 

condicionar l’acord sobre l’Estatut a hipotètics pactes de silenci. No en parlem més. 

Vull tenir la convicció que totes les forces polítiques catalanes sense 

excepció s’atindran al compromís adquirit de fer tot l’humanament 

possible per aconseguir un Estatut de tots.  

 

El compromís amb la transparència  

La segona gran qüestió que comparteixen totes les forces polítiques catalanes en 

aquest moment és el compromís amb la transparència de la vida pública i 

de les relacions entre el sector públic i el sector privat.  

 

Aquest és un clam nacional, europeu i internacional. L’he vist també aquests dies a 

l’Uruguai, en un moment en què les forces d’esquerres estem governant en la 

majoria dels països llatinoamericans. El desig més profund de la gent és un clam 

per la transparència. El que vol la gent és governs fiables, dels quals se sàpigui no 

només el que diuen sinó realment el que fan i com ho fan. S’ha de veure el 

funcionament intern de la política de manera que la gent sàpigui que allò que s’està 

fent és allò que s’està dient, i que allò que s’està dient no és només per entretenir, o 

per embaucar, o per enganyar, o per enredar, o per seduir a la gent i obtenir el seu 

vot.  

 

El nostre compromís per la transparència s’ha concretat en la constitució d’una 

comissió d’investigació parlamentària per millorar la credibilitat i l’efectivitat 

de l’obra pública a Catalunya, mitjançant una valoració exhaustiva de la situació 

actual i l’impuls de nous sistemes de gestió, control i transparència que garanteixin 

la lliure concurrència i la utilització eficient dels fons públics en les adjudicacions.  

 



Sense condicionants, sense pactes de silenci, amb serenitat i 

responsabilitat, amb respecte a la ciutadania ...  

Però cal deixar ben clar que el compromís del president i del Govern de la 

Generalitat amb la transparència es concreta en la seva acció de govern: en 

les mesures adoptades per evitar la opacitat de la contractació pública; en el 

reforçament dels mecanismes de control de l’obra de govern, com per exemple la 

creació de l’oficina antifrau i la reforma prevista de la Sindicatura de Comptes. És 

així com volem demostrar que ara les coses es fan d’una altra manera 

que abans: el nostre és un compromís en positiu.  

 

No perdrem ni un minut en fer judicis del passat, perquè la societat catalana ens 

demana una gestió més eficaç i més transparent, i la tindrà; però no ens demana 

que ens embranquem en una picabaralla sobre la gestió passada: ens demana 

futur i no querelles de passat.  

 

Recapitulació final  

Per tant, davant l’ofensiva de les dretes catalanes contra el Govern catalanista i 

d’esquerres us demano confiança, i normalitat democràtica, i em 

comprometo a una cosa: acció de govern efectiva.  

 

Confiança en el nostre projecte, confiança en nosaltres mateixos, confiança en els 

nostres socis, confiança en la ciutadania.  

 

Normalitat democràtica per resoldre la crisi política d’avui sense hipotecar els 

grans objectius del país.  

 

Acció de govern per fer a cada dia que passa més tangible, més viu i més real el 

canvi que buscàvem des de fa anys i panys i que està a les nostres mans. 

 

No defraudarem l’esperança de la gent, de la gent més honesta. Fa més de 25 anys, 

Joan Reventós i el nostre partit van sacrificar la presidència de la Generalitat 

provisional que els pertocava electoralment parlant, en benefici d’un govern 



d’unitat. Aquest cop no renunciaré, en absolut: governem i governarem, cada dia 

més. 

 


