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Intervenció del Primer Secretari davant del Consell Nacional del PSC 

Barcelona, a 2 de febrer de 2013 

 

Bon dia companyes i companys, 

Permeteu-me que abans d’iniciar la meva intervenció destaqui una notícia de les 

darreres hores. El Tribunal Constitucional ha donat a conèixer una sentència en el 

qual ens dóna la raó per totes les gestions que es van fer perquè els papers de 

Salamanca tornessin a Catalunya. I aquestes gestions tenen un nom i un cognom 

que és Caterina Mieras.  

 

Fa poc més d’un mes em vaig comprometre davant de tots vosaltres a celebrar 

aquest Consell Nacional amb la finalitat d’iniciar un procés de reflexió, 

modernització i actualització del nostre projecte polític.  

 

Tots sabem que vivim en un món molt canviant i que a Catalunya s’han mogut 

moltes coses des que el PSC va celebrar el seu Congrés. 

 

Sóc plenament conscient que un projecte polític com el nostre ha de ser actiu 

davant aquests canvis, i és per això que durant aquest Consell aprovarem el full de 

ruta que ens ha de portar durant aquest any a fer, junts, aquest camí de reflexió 

col·lectiva. 

 

Aquest camí, amigues i amics, no el podem fer sols els militants i simpatitzants, cal 

aplegar molta més gent de tota la societat catalana.  

 

Persones descontentes, persones que ho estan passant malament, persones que 

han perdut la confiança en el propi sistema, persones creatives, emprenedores, 

innovadores, amb idees; persones, totes elles, que estan esperant que els 

socialistes tornem a ser la força política que els aporti solucions i confiança. 
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Després tindrem temps de debatre amb calma sobre aquest procés que avui 

iniciem.  

 

Per això em permetreu que en aquest punt d’anàlisi de la situació política comenti 

alguns temes que em semblen rellevants i dels quals crec que he de donar compte 

davant del Consell Nacional del partit, com a màxim òrgan entre congressos que és. 

 

CiU i ERC han decidit un pacte de Govern. Un pacte que com podeu imaginar 

implica que Artur Mas fa de president i Oriol Junqueras decideix com a president a 

l’ombra. 

 

Aquest pacte tenia com a primer compromís portar al Parlament una declaració de 

sobirania en el primer ple ordinari. 

 

Repeteixo, una declaració de sobirania. No una declaració pel dret a decidir del 

poble de Catalunya. Ho diré una vegada més: una declaració de sobirania. 

 

Davant d’aquest fet, vaig decidir que el Grup Parlamentari Socialista només podia 

fer una cosa, defensar el dret a decidir en els termes que ho vàrem fer al mes de 

setembre al Parlament i per sobre de tot, en els termes que aquest Consell Nacional 

ens va mandatar quan es va aprovar quasi per unanimitat –amb una sola 

abstenció- el Programa Electoral. 

 

I així ho vaig fer, i vàrem negociar fins al darrer minut cercant un acord pel dret a 

decidir, però va ser impossible. Entre d'altres coses, perquè Artur Mas no tenia 

marge per negociar res pel dret a decidir, perquè ja havia pactat amb ERC que el 

tema era la sobirania i no que el poble pugui parlar democràticament. 

 

Us llegiré quina va ser la proposta que el PSC va fer als partits proposants de la 

primera declaració, i us demano que després de sentir-la penseu si amb aquesta 

proposta algú pot dir que el PSC no està defensant el dret a decidir...  
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Per cert, a aquesta proposta van votar-hi en contra CiU, ERC, PP i C’s 

conjuntament. Ho van fer per les mateixes raons? No, i tant que no. Per tant, no 

permetem que ningú ens digui amb qui votem les coses, sinó els motius per les 

quals les votem. 

 

Ara sí, llegeixo literalment la nostra esmena: 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar el procés per 

fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 

Catalunya puguin decidir el seu futur polític col•lectiu, d’acord amb els següents 

principis:  

 

1. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 

subjecte polític i podrà exercir el seu dret a decidir de forma acordada entre els 

governs català i espanyol, a través d’un referèndum, en el marc de la legalitat, en 

el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma 

inequívoca. 

 

2. El procés de l’exercici del dret a decidir serà, en el seu cas, escrupolosament 

democràtic, garantint la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, en especial 

per part de les institucions i els mitjans de comunicació públics, a través de la 

deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el 

pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.    

 

3. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població 

catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 

decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
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Per què no van votar CiU, ERC i ICV aquesta proposta que defensava clarament el 

dret a decidir? Aquesta proposta hauria aconseguit 107 vots! Imagineu quina força 

hauria tingut! 

 

Molt senzill, perquè el que ells volien era una declaració de sobirania i no pel dret a 

decidir! 

 

Companyes i companys, sóc una persona que entén el debat, les discrepàncies, la 

defensa de les legítimes desavinences, però no m’agrada que en política es digui el 

que no és. 

 

El PSC NO va votar contra el dret a decidir, el PSC va votar en contra d’una 

declaració de sobirania irreal, falsa i tramposa. 

 

La sobirania, companys i companyes, pot ser la conseqüència del referèndum, però 

mai al revés.  

 

Us ho diré d’una altra manera: si Catalunya és sobirana des de dimecres passat, 

perquè no han convocat ja el referèndum? 

 

O us ho plantejaré una pregunta: coneixeu alguna nació sobirana que no sigui 

Estat? Cap ni una. 

 

Companys i companyes, per què ha de participar el PSC d’una farsa? Per què hem 

de contribuir a enganyar la gent?  

 

Jo no ho faré.  

 



5 
 

Sabeu que en relació a aquesta votació hem tingut polèmica. Cinc persones van 

decidir votar diferent del que democràticament havia decidit el Grup Parlamentari. 

 

Tots ells saben que no comparteixo la seva decisió, i que em sembla una actitud 

que no va respectar el processos de presa de decisions de què ens hem dotat en 

aquest partit. O, si voleu, la democràcia interna. 

 

Però també us vull dir una cosa molt clara, jo avui passo pàgina i espero que ells 

també.  

 

S’han dit moltes coses que m’han dolgut aquests dies, que si la direcció o el primer 

secretari imposen, que si la disciplina de vot... 

 

Mireu, jo sóc un demòcrata convençut, i per això vaig demanar que es votés en el 

Grup Parlamentari el sentit del vot del Parlament, després d’un debat de més de 

quatre hores el dia abans del ple. No crec que res que surti d’una votació es pugui 

considerar imposició, però reitero, passo pàgina... 

 

I passo pàgina per una raó molt clara: després de moltes converses he constatat 

que no tenim entre nosaltres un problema de plantejaments de fons. He comprovat 

que tenim un projecte comú. He comprovat que de la nostra divisió només en 

surten guanyant els nostres adversaris, i jo no seré qui els faci el joc.  

 

Avui, més enllà de les dificultats internes que hem pogut tenir al PSC, el que està 

en risc és el propi sistema, i això em preocupa molt més. 

 

Us demano que aquesta actitud de construcció i d’entesa sigui la que impregni el 

nostre partit. Hi ha molta gent desitjant que es trenqui el PSC, però no ho 

aconseguiran, us ho asseguro. Però hi ha molta més gent que necessita un PSC 

unit. 
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Mirem endavant, dialoguem el que calgui, construïm plegats.  

 

La gent ens està mirant, i nosaltres no els podem fallar.  

 

Perquè ni el PP, ni CiU, ni ERC ni Ciutadans els donaran les respostes que esperen i 

que necessiten. 

 

Companyes i companys, el nostre sistema institucional i territorial s’ha col·lapsat. 

Calen reformes profundes. Des de la tranquil·litat, però cal fer-les ja, amb urgència. 

 

Cal, d’entrada, reformar la Constitució. Per què? Per federalitzar el model territorial 

i per fer una transició de regeneració democràtica. 

 

Els socialistes catalans volem una reforma federal de la Constitució, i per 

aconseguir-ho ja hem donat un primer pas molt i molt important, que és que 

aquesta reforma sigui defensada pel conjunt del socialisme espanyol. 

 

Alguns intenten distreure el debat, però no ens podem deixar arrossegar. El PSC ha 

de treballar durament i en conjunt per dues coses, que són indestriables i que han 

de formar part de l’ideari polític del nostre país: cal reformar la Carta Magna i cal 

que els catalans puguem decidir el nostre futur. Una cosa i l’altra, amb la mateixa 

força i amb la mateixa claredat. 

 

Però també cal un nou sistema electoral, més proporcional, en el qual per exemple 

la segona força política en vots sigui també la segona en escons. Un sistema 

modern, amb una relació directa entre l’elector i l’elegit. Podem parlar de llistes 

obertes, d’altres sistemes. Parlem, busquem innovació per aconseguir aquest 

contacte més directe. 
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Cal una llei de partits, que aclareixi el seu finançament, però també que reguli el 

seu funcionament. Es poden establir per llei les primàries a tots els partits? Jo 

sincerament crec que sí. 

 

Cal estendre la transparència a totes les institucions, també a la monarquia. Que, 

per cert, serà moderna, diferent, i també transparent, o no serà. 

 

Cal repensar la relació de les institucions amb les diferents entitats i associacions 

del nostre país.  

 

Com pot ser que entitats de tercer sector no cobrin el que se’ls deu, i en canvi no 

podem parlar de les subvencions a l’església? 

 

Cal canviar la nostra Constitució ja. Pel tema territorial, i tant, però també per 

canviar els mecanismes de participació dels ciutadans, per constitucionalitzar els 

drets socials i també els individuals conquerits els darrers anys, per construir un 

Estat laic de veritat, per modernitzar totes les nostres institucions i per donar 

resposta a les noves realitats sorgides durant els darrers 34 anys. 

 

D’això és del que vull que debatem i proposem els socialistes, perquè d’això, i no 

d’altres coses és del que esperen els ciutadans que parlem. 

 

Companyes i companys, vaig acabant... 

 

He proposat una Cimera de partits i agents econòmics i socials al President de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest Govern ha de fer front amb urgència a la greu 

situació que estem patint. Ha de sortir de la paràlisi en la què s’ha instal·lat. Cal 

que en aquesta cimera debatem urgentment un pla de xoc de la pobresa i l’exclusió 

social. Cal recuperar la defensa dels serveis públics, molt minvats gràcies a les 
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polítiques dels Governs de Catalunya i Espanya de CiU i el PP com a eix principal del 

país i de la nostra política i el nostre full de ruta i finalment cal dir amb claredat que 

és absolutament inacceptable el drama de l’atur que patim, molt especialment en 

els aturats de llarga durada i els joves. Un atur que segurament pateix les 

conseqüències d’aquella reforma laboral que van aprovar conjuntament el PP i CiU. 

 

Una dada: el 37% dels aturats de Catalunya no ha tingut cap entrevista de feina 

durant el darrer any. 

 

 I sí, el Govern de Catalunya té responsabilitats en tot això. 

 

Catalunya ja va tenir l’any passat el dubtós honor de ser la comunitat que va 

destruir més llocs de treball d’Espanya.  

 

Però les noves dades de l’EPA sobre l’augment de l’atur a Catalunya són 

absolutament demolidores, mostren que un de cada quatre nous aturats espanyols 

és català.  

 

Per primer cop a la història, Catalunya encapçala la major taxa d'atur del nord 

d'Espanya, per davant d'Astúries i Galícia.  

 

Els dos principals problemes per la gent avui són l’atur i la corrupció. 

I jo li vull dir una cosa al president Mas. Amb la cimera contra la corrupció que ha 

proposat potser es farà una foto, però no resoldrà el problema. Perquè falten uns 

actors importants, que són els propis partits polítics. El president hauria de saber 

que si els partits som part del problema hem de ser també part de la solució. I jo 

personalment vull ser part d’aquesta la solució i volem aportar propostes molt 

clares per eliminar aquests casos de corrupció. 

L’any vinent tindrem eleccions europees, caldrà treballar molt. I aquestes eleccions 

seran importants i especials de veritat. Avui el que es decideix a Europa afecta molt 

clarament a la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes també de Catalunya. 
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Però en aquestes eleccions de manera molt especial s’haurà de veure quins són els 

models que volem implantar avui a Europa; el defensat per la dreta, de les 

retallades, de l’austeritat i la insolidaritat, o el model que defensem des de les 

esquerres europees, que és el model del creixement econòmic, de la creació 

d’ocupació, de la solidaritat i del benestar social. No s’hi valdrà tapar la ideologia 

amb cortines de fum.  

 

I no vull tampoc oblidar que d’aquí a dos anys tenim eleccions municipals, unes 

eleccions extraordinàriament importants per tot allò que afecta clarament a la vida 

quotidiana de les nostres viles i ciutats. Alcaldes, regidors... Us necessitem. Estem 

al vostre servei. Comencem a treballar des d’avui mateix per preparar les que seran 

unes eleccions que poden ser l’inici del canvi. 

 

Companyes i companys, si guanyem les eleccions municipals del 2015, estarem en 

disposició de derrotar CiU en les properes autonòmiques. És un objectiu ambiciós 

però hem de tenir objectius ambiciosos, companyes i companys.  

 

Ara sí que acabo... 

 

Afronto aquest Consell Nacional com l’inici d’un nou camí. 

 

Enrere queden episodis que vull que quedin allà, al passat, i que us demano que 

tots els deixem allà, que és on han de ser. 

 

Aquest és un partit plural, que des de la seva creació ha fet de la seva diversitat 

una oportunitat. Ara cal repensar i modernitzar els nostres plantejaments i ho hem 

de fer tots nosaltres amb tota la societat catalana. 

 

Sé perfectament que en algun moment tots tenim dubtes i neguits, però jo us 

demano que avui sortiu d’aquí amb el convenciment que malgrat les dificultats i els 
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intents de dividir-nos d’alguns, el PSC té moltes coses a fer i a aportar als catalans i 

les catalanes. 

 

Jo estic convençut que aquest país ens necessita. Us diré més, a vegades aquest 

país ens necessita exactament com som, perquè ens assemblem a Catalunya, i 

quan Catalunya pateix el PSC també pateix.  

 

Amigues i amics, sabent les dificultats del camí que encetem, em poso al capdavant 

amb tota la voluntat de diàleg i acord, però també i amb la mateixa intensitat, amb 

tota la fermesa i contundència en la defensa del que tant vosaltres com la societat 

catalana ens esteu demanat: unitat, projecte d’esquerres i construcció de 

l’alternativa. 

 

Moltes gràcies.  

 

 

 


