
L’ALTERNATIVA SENSATA 

INTERVENCIÓ DE PERE NAVARRO A LA CAMBRA DE COMERÇ DE 

BARCELONA, 26.10.12 

Bon dia i moltes gràcies per assistir a aquest esmorzar que ja és pre-

electoral. Fa poc més d’un mes, el 17 de setembre, vaig venir aquí, a la 

Cambra de Comerç de Barcelona. Vaig exposar les meves idees sobre el 

moment que vivia Catalunya pocs dies després de la manifestació de l’11 

de setembre, i tres dies abans de la reunió a La Moncloa entre Artur Mas 

i Mariano Rajoy. 

 En aquella conferència vaig afirmar que el PSC no volia situar el país en 

una transició permanent cap a no sabíem ben bé on. Els hi vaig mostrar 

la meva preocupació pel moment que estava travessant el nostre país. 

Els hi vaig parlar de Catalunya i d’Espanya, però també d’Escòcia i el 

Regne Unit, del Quebec i el Canadà. 

I des d’aquí vaig fer una crida al president Mas i al president Rajoy, a que 

construïssin un terreny d’acord per evitar que es desencadenés una crisi 

política. Des de llavors, les coses no han fet més que empitjorar. El 

president Rajoy no va voler asseure’s a negociar el pacte fiscal i el 

president Mas va prendre el camí més irresponsable possible convocant 

eleccions anticipades per al proper 25 de novembre. Un i altre van actuar 

irresponsablement. 

Són increïbles les declaracions de Rajoy d’aquesta setmana en què 

insinuava que havia estat poc més que amenaçat per Mas amb el concert 

econòmic, quan va ser el seu Govern el que va fer saber, per activa i per 



passiva, només 24 hores abans, que no en volien ni sentir a parlar del 

tema. 

I són igualment sorprenents les declaracions de Mas dient que no l’havien 

volgut escoltar, quan en realitat va anar a Madrid, no a oferir un pacte 

sobre el finançament de Catalunya, el pacte fiscal que sempre havia 

anomenat, sinó a exigir el concert econòmic o res. Això no és pactar, 

això es buscar que et diguin que NO. I Mas ho tenia molt fàcil amb Rajoy, 

perquè tots dos volien dir-se NO l’un a l’altre. 

Després de dues hores de reunió, Mas se’n tornava amb un “no” rotund. 

Ara ja és massa tard. Mas ja ha convocat les eleccions. Però no ho 

dubteu, que després de les eleccions, haurem de tornar a seure. Perquè 

d’aquesta situació només en sortirem dialogant, negociant, i pactant. Si 

no és així, no ho resoldrem. Però avui, les conseqüències de tot plegat 

les estem patint tots els catalans, directament. 

Ara ens trobem davant unes eleccions anticipades i enmig d’una crisi 

econòmica, social, política i institucional sense precedents. Ens trobem 

amb una legislatura que ha acabat dos anys abans del previst. La 

legislatura més curta de la història. La legislatura dels tres grans 

fracassos de Mas com a President de Catalunya. 

Un fracàs per cadascuna de les grans promeses que el president Mas va 

fer al poble de Catalunya en assumir la presidència. Artur Mas ens va 

prometre que reactivaria l’economia i que reduiria l’atur a la 

meitat. I en canvi, en aquest dos anys han desaparegut a 

Catalunya més de 150.000 empreses, i 250 persones van a 

l’atur cada dia. 

 



Si el creixement econòmic era el 2010 del 0,1% positiu, aquest any 

probablement tanquem pel cap baix amb un 1,5% en negatiu. 

 

Artur Mas es va comprometre amb els socialistes a prioritzar 

les polítiques socials. Per això nosaltres vam facilitar-ne la 

investidura. El resultat: incompliment i nou fracàs. A Catalunya li surt 

més car a un nen emportar-se la carmanyola a l’escola – tres euros diaris 

– que a un ric heretar un iot o una desena de pisos dels seus pares. 

 

El Govern liderat per Montilla va treure l’impost de successions a les 

classes mitjanes, però mai es va plantejar que les famílies més riques del 

país no contribuïssin per justícia i meritocràcia amb aquest impost, i molt 

menys en mig de la crisi actual com ha fet CiU. Si a Catalunya fa dos 

anys una ciutadana havia d’esperar deu dies per a una operació, avui no 

són deu, sinó 15. Avui tenim 20.000 alumnes més a les nostres aules, 

però 1.800 mestres menys. 

I el cas és que malgrat aquest enfrontament que mantenen Mas i Rajoy, 

enrocat cadascun en el seu propi nacionalisme, tots dos han mantingut 

una franca, constant i indestructible col·laboració: Tant a Madrid com a 

Catalunya, aquests dos nacionalistes aparentment irreconciliables no 

tenen cap problema a posar-se d’acord per castigar els més febles, els 

més desfavorits, el ciutadà corrent i la classe mitjana, amb les retallades 

més brutals de la història recent. 

I la tercera promesa de Mas i el seu tercer fracàs va ser el 

pacte fiscal com ja he comentat abans. 

 



Bé amigues i amics, doncs avui torno aquí, a aquesta magnífica Llotja de 

Mar, on es pactaven els negocis, i els preus de compra i venda de 

productes i accions, per reclamar que recuperem l’esperit de pacte i 

negociació, tan propi dels catalans. 

Perquè davant tal desastre en la gestió, la solució no és fugir cap 

endavant. No és córrer una cortina de fum. No és tirar la pedra i amagar 

la mà. No és despistar. La solució no és oferir de manera abrupta i 

irresponsable un viatge sense rumb a la Terra Promesa de la 

independència. 

Un viatge incert sobre el qual seria convenient que Mas respongués 

algunes preguntes: Treballarà per un referèndum legal o provocarà una 

consulta il·legal per no veure’s compromès amb un resultat incòmode? 

Es mantindrà Catalunya a l’euro, o potser tornaria a la pesseta? On 

estaran les fronteres d’aquest nou Estat que se’ns promet? Cridarà Mas 

als Mossos d’Esquadra a custodiar les urnes davant el possible intent de 

la Guàrdia Civil de retirar-les? 

Ara hem de sentir de boca del portaveu de Mas que fins i tot estem 

disposats a quedar-nos fora de la Unió Europea per aconseguir la 

independència! Que s’han tornat bojos?, que s’han begut el seny? Perquè 

a la insensatesa de CiU, se li afegeix el PP amb més insensatesa. Un dia 

se’ns adverteix que ens podria visitar un General de Brigada de la Guàrdia 

Civil si Mas persisteix en la seva intenció. I un altre dia es considera que 

l’educació podria ser útil per espanyolitzar els catalans. 

I només faltava l’aparició ahir de l’expresident Aznar, que enlloc de fer 

d’expresident i d’estadista, demanant seny i concòrdia, encara que 



només fos per una vegada, va fer una vegada més de dòberman amb 

paraules i propostes per atiar una mica més el foc 

Doncs bé, amigues i amics avui torno a ser aquí per explicar-los que de 

cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. hi ha un camí 

entre el centralisme i la recentralització del PP, i la profecia temerària de 

Mas. És la solució federal. En diuen tercera via, però és l’única. La més 

realista. Federalisme és entendre, pactar, respectar i tolerar la diferència 

de l’altre. Federalisme és el sistema polític dels estats més estables i més 

pròspers del món: els Estats Units, el Canadà, Alemanya. El federalisme 

ens permet viure en una comunitat de veïns amb espais comuns, encara 

que cadascú pugui fer el que decideixi de portes endins, a casa seu. 

Per això proposo canviar la incertesa de la transició cap a la 

independència per la seguretat i l’estabilitat de la solució federal. La 

nostra proposta és molt clara: una reforma constitucional perquè 

Espanya esdevingui un Estat federal respectuós amb la seva pluralitat 

nacional, cultural i lingüística. Hem de reformar la Constitució. Sense por i 

en profunditat. La nova constitució, ha de reconèixer la singularitat de 

Catalunya i de les altres nacions que constitueixen Espanya. 

A això tècnicament se li diu federalisme asimètric. És la millor manera de 

conjugar el futur Estat federal espanyol amb la realitat nacional catalana. 

Catalunya tindrà així, un tracte específic, diferent al del conjunt de les 

Comunitats Autònomes, que en recollirà la singularitat, i un marge de 

maniobra particular. 

El nostre model federal es concreta en les 4 erres que cal reformar de la 

Constitució: 



Reconeixement: Reconeixement de la singularitat de Catalunya en la 

Constitució. La Constitució ha de dir, ben clar, que Catalunya és una 

nació. 

  

Regles: Separar les competències del Govern espanyol i les del català, 

que ningú les interfereixi, que n’hi hagi poques de compartides per evitar 

conflictes i evitar la deslleialtat institucional. 

 

Representació: Volem reformar el Senat perquè sigui una veritable 

cambra de representació territorial, que avui no ho és ni de lluny. I 

també volem fomentar i potenciar la possibilitat que la Generalitat 

cooperi dins d’Espanya amb altres territoris; i fora d’Espanya, 

especialment a Europa, que pugui representar els seus interessos i els 

d’Espanya. 

  

Recursos: Volem un model de finançament que compti amb una 

agència tributària pròpia amb la participació del Govern espanyol; faci 

constitucional el compliment del principi l’ordinalitat, de manera que si 

som els tercers a aportar, hem de ser els tercers a l’hora de rebre 

recursos i que limiti i faci més transparent la solidaritat. 

  

Aquest encaix, la solució federal, és l’única que ens pot dotar els 

catalans dels instruments per construir la Catalunya del futur: 

• Per reforçar el nostre autogovern 

• Per mantenir sense complexos la nostra identitat 



• Per millorar econòmicament 

• Per garantir la cohesió social 

• Per evitar la deslleialtat i els conflictes amb el govern central 

• Per construir en definitiva un horitzó conjunt de prosperitat dins 

d’una Espanya i una Europa federals. 

I, finalment, en el marc de la negociació de la reforma de la Constitució 

que ha de fer d’Espanya un estat federal, que és la nostra proposta i la 

nostra prioritat, es podrà incorporar també un dels grans anhels dels 

catalans: la voluntat de decidir el propi futur. 

Voldrem abordar la regulació d’un referèndum específic sobre la 

independència. El camí és un referèndum acordat legalment i fruit de 

l’acord entre els dos governs, el català i l’espanyol, com a la Gran 

Bretanya. Només un referèndum pactat entre els dos governs podrà 

aconseguir que el resultat els vinculi i els obligui a tots dos. 

Però amb la mateixa rotunditat amb què defensem que cal celebrar 

aquest referèndum, el PSC defensa una posició favorable al federalisme, 

és a dir, contrària a la independència. Que ningú no ho dubti. 

A curt termini ningú no pot assegurar que una Catalunya independent 

seria més rica i més pròspera. Decidiria per ella mateixa, per descomptat, 

amb les mateixes limitacions de sobirania que avui pateixen Espanya, 

Grècia o Portugal en el marc de la sobirania compartida amb Europa. I 

seguiria tenint unes dificultats econòmiques molt importants i 

continuaria tenint dificultats per sortir-se’n. Seguiríem sent un país 



altament endeutat, com ho és Espanya, Itàlia o fins i tot França. I 

probablement també un país intervingut, com ho és Espanya; però qui 

sap si amb un marge de maniobra encara més estret. 

Aquesta és la realitat. No podem generar il·lusions falses, que després 

ens portin a grans frustracions. 

Per això nosaltres proposem l’alternativa sensata. La solució 

federal és políticament, la més estable, econòmicament, la 

més viable, i socialment, la més justa. 

 

I això em permet explicar-los, breument, i per acabar que la nostra 

solució federal compta també amb una alternativa econòmica i una 

alternativa social sensates. 

Una alternativa econòmica sensata que es distingeix perquè 

combina reformes i contenció del dèficit i de l’endeutament, sense que 

només ho paguin les classes mitjanes i els treballadors. 

 

Amb una proposta de fiscalitat més justa, que proposarà una nova 

tributació per les grans fortunes, que passarà per: 

1.- Elevar el tipus màxim de l’IRPF al 60% per a les rendes superiors al 

milió d’euros anuals. 

2.- Recuperar l’impost de Successions, als nivells de tributació als que el 

va rebaixar l’últim govern socialista, que excloïa del pagament a les 

classes mitjanes i treballadores, però que mantenia la tributació per les 

persones que heretaven rendes i patrimonis molt importants. 



3.- Reducció del mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni, que ja el 

va recuperar l’últim govern socialista i pujar moderadament els tipus que 

se li apliquen. Una alternativa que restablirà el full de ruta per a la 

reactivació de l’economia catalana, recuperant i renovant el nostre Acord 

estratègic. 

Que fomentarà un model productiu i competitiu que aposti per 

internacionalitzar les nostres indústries autòctones; introduir la innovació 

com a principal factor de competitivitat de les nostres pimes i prioritzar 

els escassos recursos de què disposem per potenciar les indústries de 

base tecnològica, amb sectors en què ja tenim camí recorregut com la 

biotecnològica o la indústria agroalimentària. 

I si, senyores i senyors, hem de finalitzar la tasca de quantificació i 

reducció de càrregues en la normativa per fer l’administració el més 

simple possible. Per aquest motiu proposem, la fusió de l’ICF amb Acció, 

per tal de fer possible la creació d’una veritable finestreta única, que 

milloraria el servei que dóna la Generalitat a les empreses, vinculant 

finançament, innovació i internacionalització. 

I finalment, una alternativa econòmica que tindrà en compte el medi 

ambient, com a factor i oportunitat clau per generar riquesa ara i en el 

futur, i com a element transversal perquè la nostra reactivació 

econòmica sigui coherent amb un horitzó sostenible per a la vida dels 

nostres fills. 

I una alternativa social sensata: Que proposarà invertir recursos, 

en lloc de retallar, per donar instruments als aturats perquè puguin 

tornar al mercat laboral com més aviat millor. Que construirà el futur 

actuant sobre el present dels nostres joves: dels que s’han de formar, 



minimitzant el fracàs escolar i millorant els itineraris i la integració de la 

formació professional juntament amb el teixit empresarial i dels que ja 

estan en disposició de treballar, perquè tinguin les mateixes oportunitats 

que els que ja tenen experiència i perquè puguin aprendre sense que 

sigui a costa dels seus drets. 

  

Hi ha molts catalans i catalanes que volen sentir-se plenament catalans 

dins d’Espanya, i que no volen renunciar a ser catalans ni a ser espanyols. 

Centenars de milers de catalans que volen solucions i que volen sentir-se 

reconeguts dins d’Espanya, però que no volen trencar, no volen marxar. 

Els catalans també tenim el dret a decidir quedar-nos a Espanya. 

Renovant el pacte i les condicions, és clar que sí. Però quedant-nos. Hi ha 

centenars de milers de catalans que esperen respostes i busquen una 

“alternativa sensata” per trobar una solució a la situació en què ens 

trobem. 

En aquests moments greus i transcendentals que viu el país, me’n 

recordo amb freqüència d’un dels nostres Presidents més emblemàtics. 

El President Tarradellas. El President de la recuperació de la Generalitat. 

El passat dimarts feia 35 anys que va tornar a trepitjar Catalunya 

provinent de l’exili i passant primer per Madrid, precisament per arbitrar 

solucions de concòrdia entre Catalunya i Espanya. Deixeu-me que us citi 

unes paraules seves de l’exili, que em sembla que val la pena que 

recordem avui: 

“Catalans, no oblidem mai, que tots units arribarem a obtenir allò que 

durant tants d’anys hem desitjat. Per a aquesta obra indispensable, 



Catalunya necessita de tots els seus fills: és massa petita per deixar-ne 

perdre cap; i és prou gran perquè tots hi capiguem.” 

 

Aquesta “alternativa sensata” és la que jo ofereixo i vull representar. 

Moltes gràcies. 

Barcelona, 26 d’octubre de 2012 

 


