
La disputa pel centre 
COS A COS · El PSC i CiU es disputen ara les receptes contra la crisi 

PSC · Iceta defensa enfortir l'Europa política i la socialdemocràcia 

CIU · Mas apunta al "capitalisme ètic" de Sarkozy, vol més decisió a 

Europa i critica la falta de lideratge socialista 

VALORS · Veuen Catalunya més capacitada que la resta de l'Estat 

 

T. RIBA / M. FERNÁNDEZ 

AVUI, 8 d'octubre del 2008 

 

Amb el debat del finançament en stand by, el PSC i CiU fan de la crisi 

econòmica el nou eix de la seva lluita pel centre. Ahir s'hi van aplicar en 

dos fòrums diferents el viceprimer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, 

i el líder convergent, Artur Mas. Coincideixen en part del diagnòstic: el 

neoliberalisme ha fracassat, cal enfortir l'Europa política, assegurar 

inversions i projectes d'infraestructures, injectar liquiditat al sistema, 

concertació social i millora de l'educació. Un des de la socialdemocràcia. 

L'altre, des del "capitalisme ètic" de Sarkozy. La diferència: CiU no veu el 

lideratge socialista ni aquí ni a Madrid, ni de José Montilla ni de José Luis 

Rodríguez Zapatero. 

 

Iceta va ser el més matiner en un esmorzar del Fòrum Europa en què va 

defensar les iniciatives del govern català sense esmentar l'espanyol. El 

portaveu del PSC, que va apostar per la socialdemocràcia com a 

resposta, troba a faltar un fort lideratge europeu com el que inspirava 

l'acció de Jacques Delors, Kohl, Mitterrand o Felipe González. "O Europa 

té vocació de gran potència o quedarà reduïda al no-res", va vaticinar 

abans de recordar que encara que la crisi sigui global no hi ha excusa per 

a la inacció. I és que troba que un excés de pessimisme tendiria a 



empitjorar la situació. Per això va esgrimir alguns dels punts de la 

fortalesa de l'economia catalana, a la qual va receptar augmentar la 

competitivitat. 

 

Iceta va posar l'accent en deu eixos d'actuació del govern: des d'atenuar 

les restriccions de liquiditat del sistema financer català mitjançant 

l'Institut Català de Finances fins a promoure un procés de concertació 

social. En aquesta tessitura, va reclamar més valentia a l'Institut de 

Crèdit Oficial (ICO). Per Iceta, a la recepta també cal sumar-hi la 

negociació del nou finançament, així com demanar esforços 

suplementaris del govern central en matèria d'inversió, i va posar en 

relleu la xifra prevista per complir la disposició addicional tercera de 

l'Estatut. El dubte, diu, és si Catalunya "serà capaç d'absorbir en tan poc 

temps el nivell d'inversió pública" compromès. La falta de consens 

territorial i social és, sovint, un dels problemes. 

 

Unes hores més tard va ser Artur Mas qui, a la Llotja de Mar, va 

desgranar el camí de CiU contra la crisi advertint que no hi ha "receptes 

màgiques", però defensant tres actituds: dir la veritat -és a dir, ni mentir 

ni exagerar-, lideratge -que al seu parer no hi és ni a Catalunya ni a 

Espanya- i... valors, que es tornen a posar de moda. És en el segon punt, 

en el del lideratge, que Mas reivindica el "retorn de la política" i retreu 

que durant molt de temps ha estat de moda tallar el cap als qui 

s'arrisquen i prenen decisions, cosa que ha instal·lat la política en la 

mediocritat. Mas parlava en clau interna, però també amb la vista posada 

a Europa: la culpa de la crisi és del neoliberalisme americà, diu, però 

també són els americans els qui primer reaccionen, i a Europa costa. 

Però, a qui menys li costa és al nou referent convergent, citat dues 

vegades: Nicolas Sarkozy. CiU ja hi va basar les polítiques proposades 



durant la campanya electoral i ara Mas hi veu també el nou embolcall de 

la tercera via de Tony Blair: "el capitalisme ètic". De Sarkozy, per 

exemple, en va citar la proposta d'obligar els aturats a agafar una feina 

encara que el sou sigui més baix que la prestació, i que l'Estat el 

complementi. 

 

Respecte als valors, Mas, com José Montilla i Jordi Pujol, hi veu la nota 

d'optimisme necessari en una crisi: responsabilitat, capacitat de 

superació, bona feina, iniciativa i sacrifici són valors més interioritzats a 

Catalunya que a l'Estat, va venir a dir. Iceta també va veure Catalunya 

més preparada. Mas va receptar internacionalització de l'economia, lluita 

contra la inflació, educació, inversió pública -va citar el 37% menys 

d'inversió de l'Estat a Catalunya en l'últim any i va demanar, com Iceta, 

projectes nous-, lluita contra l'atur, injecció de liquiditat per l'Estat i 

mesures fiscals com abaixar l'impost de societats. I en resposta als 

empresaris convidats per la Cambra de Comerç va veure necessari 

reeditar els Pactes de la Moncloa. Però va aclarir que "tem" que no hi 

seran: Zapatero no els liderarà. 

 


