
 

 

Intervenció del President del Grup Parlamentari Socialista, Joaquim Nadal i Farreras, en la 

segona jornada del debat d’investidura del President de la Generalitat 

 

Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, molt honorable presidenta del 

Parlament de Catalunya, presidents Pujol i Maragall, diputades i diputats, senyor candidat, jo 

crec que alguna de les coses que vostè ha dit han contribuït a precisar el sentit del que fem 

avui, però ho diré d’una forma encara més contundent: els diputats i diputades del Grup 

Parlamentari Socialistes no votaran la seva investidura  –no la votaran. No tindrà els vots 

favorables dels diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes. Ens abstindrem. Aquest 

és, estrictament, el sentit de l’acord que hem fet, i que significa que, amb l’abstenció dels vint-

i-vuit diputats i diputades del Grup Parlamentari Socialistes, facilitarem que avui, en segona 

volta, sigui investit un nou president de la Generalitat de Catalunya. 

De la mateixa manera que queda clar que no tindrà els nostres vots, queda també clar  –ho ha 

dit vostè, però ho vull repetir jo– que els sis diputats que li falten, li segueixen faltant. Aquí no 

hi ha cap garantia addicional. Li segueixen faltant sis diputats per tenir majoria parlamentària. 

No hi ha pacte d’estabilitat parlamentària, no hi ha pacte de legislatura, no hi ha pacte de 

governabilitat. HI ha, només, un acord per facilitar la investidura. Hi ha un conjunt de temes, 

que també comentaré, en què estem d’acord a treballar-hi plegats fins que veiem si som 

capaços o no de forjar acords sobre aquests temes. Ni tan solament està clar que, sobre els 

temes que anunciem, les nostres polítiques siguin coincidents, perquè els nostres programes 

són radicalment diferents i en moltes coses són discrepants. 

Per tant, el panorama general del que fem avui crec que queda suficientment definit amb 

aquesta afirmació rotunda que no el votarem, però que ens abstindrem i això facilitarà la seva 

investidura. 

Per què ho fem? Primer de tot perquè creiem que és important llegir adequadament els 

resultats de les eleccions. Està ple de gent aquests dies opinant, d’un costat i de l’altre, dient: 

«S’han de llegir els resultats de les eleccions.» Sí, els han de llegir els que han guanyat, els han 

de llegir els que han perdut, els han de llegir els que han quedat més empetitits, els han de 

llegir els que no hi han quedat tant. Tots hem de llegir els resultats de les eleccions. I és 

evident que el Grup Parlamentari Socialista i el Partit dels Socialistes de Catalunya llegeix el 

resultat de les eleccions sabent..., i volent ser fidels a aquells que ens han donat el seu vot en 

aquestes eleccions com a primer compromís i màxim als quasi 600.000 catalans i catalanes que 

ens han votat; són la nostra primera raó de ser però no l’única, perquè tenim clar que també 

ens devem a aquells que no ens han votat i altres vegades ens haurien votat i fins i tot ens 

devem a tots aquells que aquesta vegada han optat per altres formacions polítiques. Hem 

llegit els resultats i per responsabilitat política facilitem avui la investidura. 



M’agrada l’expressió «continuïtat institucional». Més enllà de les circumstàncies polítiques, 

més enllà del funcionament normal dels mecanismes democràtics, la garantia de la continuïtat 

de l’autogovern de Catalunya, de les seves institucions d’autogovern és justament la 

continuïtat institucional. Trenta anys continuats d’autogovern; aquest és un fet d’una 

rellevància històrica singular que vull subratllar en aquest moment. 

Però, més enllà de la responsabilitat política, hi ha també el reconeixement que en aquests 

moments hi ha molta, molta gent que demanava això, gent de la que ens ha votat i gent de la 

que no ens ha votat, gent d’aquella que et diu: «Però què esteu fent?, què espereu?» I què 

esperem? Esperem que naturalment, si ens hem confrontat i els nostres programes són tan 

diferents, els gestos o l’ajuda que ens demana el candidat, a ell no els hi donarem, al país sí. És 

una manera de dir, molt clara... Diu: «El Govern que jo vull presidir demana l’ajut de tothom.» 

Si el té, cada vegada que el tingui no el tindrà per vostè o pels seus consellers o conselleres; el 

tindrà si a criteri dels altres grups parlamentaris, o com a mínim del nostre, el país ho 

necessita, la gent ho demana, el conjunt de la societat ho reclama. I és veritat que en aquest 

moment hi havia gent que deia: «Heu de fer un gest –heu de fer un gest.» «Política i 

comunicació són gestos», deien alguns, ho escrivien, ho proclamaven en totes les tribunes en 

les quals intervenien. I jo els deia:  

«D’acord. Mà estesa, sí. Però si allargues la mà i allargues la mà en el buit no hi ha res, és un 

gest estèril, és un gest eixorc i, a més a més, és un gest inútil sobretot per a aquells a qui més 

ens devem nosaltres, que són els nostres electors i electores.»  

Per tant, si hi ha d’haver un gest, i la política i la comunicació són gestos, d’acord, fem el gest. 

Ara, un gest amb contingut, un gest que signifiqui que no és un gest en el buit, sinó que aquest 

és un gest que respon a algunes de les preocupacions centrals de la ciutadania de Catalunya. 

No es tractava, doncs, de fer un gest innocu, un gest abstracte, un gest de pura generositat en 

el buit, sinó que el que es tractava era de dir: «Nosaltres facilitarem avui la investidura d’un 

nou president de la Generalitat de Catalunya si queden clares unes quantes coses.» Quines? 

La primera l’hem compartit tots, ho hem dit de maneres diferents, però queda clar que 

aquesta és la orientació amb la qual nosaltres venim a tota aquesta legislatura: la crisi 

econòmica, la creació de riquesa, la creació d’ocupació. «La millor de les polítiques socials és la 

creació d’ocupació», va dir algun diputat en aquesta tribuna. És la creació d’ocupació? Doncs 

fem-ho. Treballem per aixecar l’economia d’aquest país, treballem per aconseguir crear 

confiança en la gent, crear un clima de confiança. Jo deia en la primera intervenció, en el 

primer debat: «Hi ha un problema de percepcions, de clima, en el país.» El país està molt més 

bé del que la gent diu –i vostè ho va acabar reconeixent. I el Govern ha fet moltes coses molt 

ben fetes, moltes més de les que durant quatre anys han estat disposats a reconèixer. És una 

qüestió de clima, de crear confiança. Els empresaris, els emprenedors, els treballadors també, 

quan et diuen: «Eh, feu alguna cosa que no signifiqui només barallar-vos en l’entorn de 

l’hemicicle, fora del món, sinó que baixeu a terra, toqueu de peus a terra, sapigueu el que està 

passant i preocupeuvos de la gent que no té feina, de la gent que no rep cap ingrés a casa 

seva, de les famílies que ho passen malament; preocupeu-vos de totes aquelles persones que 

són víctimes d’una crisi econòmica d’una dimensió, d’un abast i una profunditat sense 

precedents.» 



No cal que ho detalli. Hi ha un acord per tal d’aprofundir i treballar en la línia de la concertació 

social i la lluita contra la crisi. I, en relació amb això, les polítiques socials i de família. Ja ho ha 

dit vostè i tampoc no hi insistiré, però nosaltres afirmem que els drets universals bàsics, salut i 

educació, s’han de preservar amb garantia del servei públic. I així ho hem dit. I hem afegit una 

cosa que vostès han entès i han entès bé, és a dir, molt bé, potser caldrà en algun moment 

aprimar l'Administració, però si per algun lloc no es pot aprimar l'Administració és per allà on 

més estreny la sabata de la necessitat de mantenir serveis públics i prestacions a la ciutadania. 

Podem prescindir de polítiques sanitàries? No. Podem prescindir de mestres si hi ha més gent 

a les escoles? No. I podem prescindir de mossos si la seguretat és un objectiu prioritari de la 

gent d’aquest país? No. Per tant, preservarem les plantilles de mossos, metges, mestres, 

personal sanitari i les farem créixer quan calgui si la demanda ho requereix. Mireu si és de fàcil 

i d’elemental, si el sil·logisme és una cosa clara respecte a un suposat aprimament de 

l'Administració, que en aquest cas i en aquest camp no és possible. Pel que fa a l’àmbit de la 

representació institucional jo crec que potser el títol no és prou exacte, eh?, va molt més enllà. 

Com, en el procés de l’afirmació de l’aprofundiment de l’autogovern, u, garantim que totes les 

forces polítiques participin dels mecanismes bilaterals de negociació Estat-Generalitat? Com 

ho fem?  –i vostès ens han garantit que hi serem. Fins i tot en algun moment de la negociació 

han dit: «Home, vosaltres no ens hi vau voler i ara ens feu dir que sí.»  

Doncs sí –sí–: Govern i oposició hem d’estar plegats en la negociació bilateral, hi hem de ser 

per tal d’aconseguir... (Remor de veus.) Vostès volien ser-hi però ja no hi eren per definició, 

perquè tampoc no ens hi havien volgut abans; que quedi clar, eh? (Remor de veus.) Que quedi 

clar: tampoc no ens hi havien volgut, abans. 

Però, en qualsevol cas, aquesta és una qüestió central, com el fet que totes les reformes que 

s’hagin de fer en l’àmbit estatutari i constitucional ho hauran de ser amb l’acord, com a mínim, 

de les dues formacions polítiques. I això vol dir que el sentit que nosaltres atorguem a aquest 

apartat no és el d’una nova transició, sinó que és sobretot el de necessàriament aprofundir en 

l’autogovern amb el rescat, recuperació, implementació, desplegament, creixement del marc 

estatutari vigent i les parts que van quedar tocades per la sentència del Tribunal Constitucional 

i la preservació dels models que se’n desprenen per a moltes qüestions, per exemple en 

l’àmbit del model educatiu, com també queda dit en aquest document. 

No només això, sinó que al fil d’alguna de les coses de la meva primera intervenció ens 

comprometem conjuntament a desplegar l’Àrea Metropolitana, a abordar la llei de finances 

locals de Catalunya i a dotar millor les finances dels ajuntaments, que estan molt malmeses i 

que en el frec a frec Administració general de l’Estat  - Administració autonòmica han quedat 

sempre tocats i a la cua. 

I ara nosaltres diem: si tenim aquest sentit institucional, si el món local ha de tenir un paper, 

posem-li i posem-nos a treballar en la línia del que ha fet –i el conseller Ausàs ho sap molt bé– 

el Govern de Catalunya aquests últims quatre anys, amb aportacions incondicionades del Fons 

de cooperació local, del Pla únic d’obres i serveis i d’altres col·laboracions del món local amb el 

Govern de la Generalitat de Catalunya, que han significat un salt endavant, que segueix essent 

insuficient.  



Continuarem treballant en aquesta direcció. I finalment queda clar que en l’àmbit de la 

transparència i de la democràcia el que diem és: seria bo i seria un exemple i estaria bé que 

fóssim capaços d’una vegada per totes de fer una llei electoral de Catalunya. I ho diem junts 

perquè tenim els vots suficients per fer-ho, però no ho volem fer sols i per això hem dit: «com 

a mínim». Queda clar que no ho volem fer sols dos partits polítics. I, per altra banda, hi ha un 

compromís de garantia de transparència per tal d’assegurar l’exemplaritat de l’acció política en 

un moment en què la ciutadania posa permanentment en dubte l’honorabilitat de la política i 

de l’acció i la gestió pública. 

Acabo, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Queda clar: no el votarem, facilitarem 

la seva investidura, no hi ha pacte de cap mena. A partir de demà necessitarà sis vots més com 

a mínim i nosaltres serem oposició exigent, radical, contundent, constructiva, quan calgui. I ens 

mou no fer-li un favor a vostè, ens mou l’interès superior del país, Catalunya.  

Moltes gràcies 

 


