
ENTREVISTA A PERE NAVARRO 

«Els ajuntaments no volem ser una distorsió en 

el debat del finançament de Catalunya» 
 

L'alcalde de Terrassa assegura que el govern d'entesa ha servit per 

donar més protagonisme als territoris i, malgrat reclamar una millora del 

finançament del món local, no vol que aquesta demanda sigui una excusa 

per evitar el debat sobre el finançament a Catalunya 
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-Estem en plena commemoració del segon aniversari del govern d'entesa. 

Quina és la seva valoració com a alcalde? 

-«Ho dic amb tota la sinceritat. La valoració és molt positiva perquè hem 

notat un canvi en la relació del govern del país amb els territoris 

respecte dels governs anteriors. Com a mínim aquí a Terrassa és així. 

S'està treballant conjuntament en molts temes. Abans hi havia el 

conseller Comas (CiU), per exemple, que tenia molta tirada a fer visites i 

recordo que després dels fet a Ca n'Anglada del 1999 va prometre un 

una residència al barri que no va arribar mai. No ha sigut fins que hi 

hagut el govern tripartit o d'entesa que s'ha fet un pla de barris no 

només a Ca n'Anglada, sinó també per beneficiar tres barris més. Però 

també s'han fet moltes altres coses en comú i hi ha hagut col·laboració 

en altres àmbits com ara en l'impuls del Parc Audiovisual de Catalunya, la 

concreció d'un paquet d'inversions per valor de 55 milions a l'hospital de 

Terrassa que tenia un dèficit de manteniment. Altres exemples d'una 



manera de fer en què es té en compte els municipis és la posada en 

funcionament dels consells territorials de salut.» 

 

-Una de les reivindicacions del món local és el finançament. Com valora la 

predisposició de l'Estat? 

-«Hi ha una bona predisposició del govern de Madrid, però tampoc volem 

que el finançament del món local serveixi d'excusa per evitar el debat 

sobre el finançament de Catalunya plantejat en l'Estatut. Demanem més 

diners amb un sistema que considerem just. Tots sabem d'on prové el 

problema del finançament a Catalunya...» 

 

-Expliqui-ho. 

-«CiU i el PP van pactar un sistema de finançament definitiu pensat en un 

moment en què la població era de 6 milions i ara s'han convertit en 7,5 

milions d'habitants i els requeriment són diferents als d'aquell moment. 

Necessitem un nou sistema i els ajuntaments no volem interferir, no 

volem ser una distorsió en aquest debat. A Catalunya reclamem un 

sistema que sigui just i som solidaris. La solidaritat ha de ser per crear 

riquesa, que és el model que funciona a Europa, i no podem estar d'acord 

que serveixin per implantar uns serveis en altres comunitats que 

nosaltres no ens podem permetre. Des de Madrid s'ha de ser més diligent 

i no sé si tenen clara la importància que té el tema del finançament per 

Catalunya.. i també per Espanya. A vegades fa la sensació que per altres 

qüestions aquest tema s'ha quedat en un racó, però tinc la certesa que 

hi ha una bona predisposició. No em vull imaginar un escenari semblant 

amb un govern de Rajoy. També és important que segons el que digui el 

Tribunal Constitucional sobre l'Estatut estiguem tots els partits units a 

Catalunya. És el que diu el president Montilla. Convé que tots els 

responguin perquè és una qüestió de país i d'Estat, perquè si tenim un 



finançament just també vol dir que el model d'Estat canvia cap a un de 

més just.» 

 

-I com a alcalde, i amb la crisi econòmica, ha notat que li hagin arribat 

mesures pal·liatives d'altres administracions? 

-«Nosaltres al març vam ser un dels primers ajuntaments de Catalunya de 

presentar un paquet de dotze mesures. Algunes d'elles parlaven 

d'actuacions amb altres governs i s'han produït com amb el pla de la 

innovació que estem impulsant i el projecte Fotònica a través de l'Escola 

d'Òptica i Optometria de la UPC. Hem tingut entrevistes amb els 

consellers Antoni Castells, Mar Serna, Josep Huguet i amb el director 

general d'Indústria i hem anat rebent respostes. Sols, no ens hi hem 

trobat, però ens hem trobat amb una crisi d'abast nacional. I què hem 

fet més? Destinem el 34% del pressupost a polítiques socials i 

destinarem més de 10 milions d'euros a polítiques d'ocupació i les 

inversions previstes les anem tirant endavant. Som un ajuntament que 

en els períodes d'alegries vam saber estalviar i destinarem els romanents 

per fer inversió en infraestructures. Altres administracions també estan 

contribuint a pal·liar el mal moment invertint al municipi i generant més 

de 2.000 llocs de treball directes o indirectes amb les obres del quart 

cinturó o del metro del Vallès. Tot són actuacions que permetran que la 

ciutat es trobi en una situació millor per desenvolupar activitats 

econòmiques. També és veritat que necessitem més perquè tenim 

13.686 aturats, més del 15%.» 

 

-Més enllà de les preferències en l'àmbit local, hi ha un debat obert 

entorn de les futures aliances al govern despertat per la visita del 

president Montilla a la seu d'UDC i el cert debat que hi ha entre CDC i 

Unió. Creu que el tripartit té més recorregut? 



-«Montilla va fer el que ha de fer un president i fer visites a altres partits 

és positiu per a Catalunya. Crec que el model d'aliança està funcionant i 

també que cap ha de ser etern. Fa dos anys es va firmar un acord sòlid i 

el president Montilla ho va expressar així. No tinc cap motiu per posar-ho 

en dubte ni en crisi. En qualsevol cas, jo tinc clar que el mecanisme 

correcte per arribar a acords comença per posar sobre la taula els 

resultats electorals i després el programa. Amb el PP és difícil trobar 

punts d'acord, però sí amb CDC, UDC, ICV i ERC.» 

 

-Sobre la gestió de l'aigua, creu que amb el model de les 

dessalinitzadores o de la interconnexió de xarxes quedarà resolt els 

problema de la sequera?» 

-«En el tema de la gestió de l'aigua el govern va fer el que havia de fer: 

garantir l'aigua als 4,5 milions d'habitants de l'àrea metropolitana, ja que 

hi havia un perill cert de quedar-se'n sense i que també afectés la 

indústria. Pren la decisió que toca en aquell moment a diferència d'abans 

en què es confiava que al final plouria. Al final també ho va fer, però el 

govern va actuar bé. Una altra cosa és plantejar-se el model de gestió 

integral, que s'ha de fer ara i amb mentalitat oberta, sense sectarisme ni 

fonamentalismes. Hi ha opinions per a tots els gustos i a cada lloc del 

món han apostat per sistemes diferents com és el cas de les 

dessalinitzadores a l'Orient Mitjà. S'ha de prendre consciència que és un 

bé escàs i que la seva obtenció serà cara. Tampoc m'he tancat mai al 

transvasament del Roine, però no és per una situació d'emergència, ja 

que l'aixeta no la tenim nosaltres. És una obra complexa d'enginyeria. 

S'han de fer els estudis però són els tècnics, els biòlegs i els ecòlegs, que 

no ecologistes, qui ho han de dir. El mateix passa amb la canonada. Jo no 

sóc al govern, però primer faria que em diguessin els tècnics què es 

millor i després prendria la decisió política. I no ens ho ha de dir un 



professor d'Illinois, a l'altra punta del món, sinó estudis que s'encarreguin 

a la UPC o la UAB.» 

 

-Què se n'ha fet de la reivindicació de comarca pròpia per Terrassa? 

-«Estic d'acord amb el tema de les vegueries perquè dóna una idea més 

ajustada a Catalunya. La dinàmica de les comarques està superada i 

estem fent agrupacions de municipis amb interessos comuns i diversos. 

A Terrassa hem arribat a acords amb els municipis de l'Arc Metropolità i 

impulsem l'Eix de l'E-9. Són diferents i Terrassa és a tots dos. Sant 

Cugat i Rubí també estan al de l'E-9, però també impulsen l'Eix de la B-

30. Tots estimem el mapa comarcal de Vicenç Vives, i en alguns 

territoris, com ara Vic, funciona bé com a capital de comarca, però crec 

que el funcionament ha de ser d'agrupacions lliures sense imposicions i 

els consells comarcals no tenen sentit. Probablement les vegueries han 

de ser la descentralització de la Generalitat, però hi ha més coses 

entremig. La comarca es transforma així en un sistema urbà. Si la llei 

territorial es planteja comarques, nosaltres la demanarem, però si 

planteja un sistema més d'acord amb la nostra opinió, llavors defensarem 

la idea de sistema urbà.» 

 

 


