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Intervenció del Primer Secretari del PSC, Pere Navarro, 

davant del Consell Nacional 

Barcelona, 24 de març de 2012 

 

Molt bon dia companys i companyes. 

 

En  primer  lloc,  permeteu‐me  que  recordi  que  avui  estem  en  dia  de 
reflexió,  demà  hi  ha  unes  eleccions  importantíssimes,  a  Astúries  i 
Andalusia, i des d’aquí crec que tot el Consell Nacional del Partit, el màxim 
òrgan  de  direcció  política  entre  congressos,  els  hem  d’enviar  una  forta 
abraçada  als  companys  andalusos  i  asturians.  I  desitjar  a  Astúries  i 
Andalusia que, a partir de demà, puguin  tenir governs que els defensin. 
Governs que defensin els serveis públics i el progrés.  

 

Fa tres mesos que vam celebrar el nostre congrés. Un congrés en el que 
vaig  veure  emoció,  força,  ganes de  tirar  endavant  i  energia.  I  avui,  tres 
mesos després del congrés, aquest sentiment i aquesta energia continuen 
sent no les mateixes sinó superiors. 

 

Companyes  i companys, vam fer un congrés amb molta participació, amb 
un  treball  intens  i  molt  seriós.  Amb  molta  transparència.  Vam  fer  un 
període precongressual a  la  llum de  tothom, amb diverses candidatures, 
explicant diverses propostes i vam ser capaços d’obrir i sobretot de tancar 
el  congrés  units. Més  units  que mai,  pensant  no  en  el  que  passava  en 
aquell Palau de Congressos sinó sobretot en el que passava fora. Pensant 
en  la  gent,  pensant  en  els  ciutadans  i  les  ciutadanes  de  Catalunya  que 
esperaven molt de nosaltres. 
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Jo  vull  recordar  aquí  que  en  aquell  congrés  vam  establir  molts 
compromisos  que  els  hem  de  complir  i  els  complirem,  ja  ho  hem 
començat a fer en aquest temps en aquests tres mesos. Però el principal 
compromís  era  el  de  la  participació,  el  de  la  transparència,  el  de  la 
democràcia interna. 

 

Hem assolit ja tota la renovació en el partit, en les federacions territorials, 
a  les  sectorials, hi ha hagut  també molt debat, participació, democràcia. 
Una  elecció  de  comissions  executives  que  representen  el  conjunt  del 
partit. Això també s’ha fet pensant, no solament en el Partit, sinó també 
especialment pensant en les persones que esperen molt de nosaltres. 

 

Permeteu‐me  que,  en  primer  lloc,  feliciti  a  tots  aquells  companys  i 
companyes  que  han  sortit  escollits  en  aquests  processos  electorals  del 
partit.  El  PSC  ha  donat  una  imatge  excel∙lent  en  aquest  procés 
postcongressual.  

 

I és veritat que veníem d’una  situació molt difícil. Es va obrir un procés 
congressual un any abans de  celebrar el  congrés, després d’una derrota 
electoral. Després va venir una altra a les eleccions municipals i una altra a 
les eleccions generals.  

 

I és evident que el moment era difícil, perquè hi havia un cert sentiment 
d’incomprensió.  Jo vull aquí, amb  la perspectiva que ens dóna el  temps, 
reivindicar  d’una  manera  molt  clara  i  molt  contundent  la  gestió  dels 
governs  d’Entesa  a  Catalunya,  presidits  per  Pasqual  Maragall  i  José 
Montilla,  i  les  gestions  del  govern  socialista  a  Espanya  presidit per  José 
Luís Rodríguez Zapatero.  
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Molt clarament companyes i companys. Perquè les derrotes electorals ens 
van dir que alguna cosa no havíem fet bé. Però avui la gestió de la dreta a 
Catalunya i a Espanya ens diuen que tots aquells avenços eren  profunds i 
d’importants  per  la  gent,  significaven  progrés,  igualtat  d’oportunitats,  i 
tots aquells valors que els socialistes sempre hem defensat. Estem veient 
que  en  molt  poc  temps,  gairebé  diria  jo  en  un  temps  rècord,  s’estan 
destruint. 

 

I per tant, avui més que mai amb aquesta comparativa entre uns governs i 
altres,  permeteu‐me  que  reivindiqui  la  gestió  dels  governs  liderats  pels 
socialistes a Catalunya i Espanya. 

 

Però  mireu,  ja  hem  fet  tota  l’autocrítica  i  la  vam  fer  públicament, 
intensament, profundament, ara del que es  tracta és de  tirar endavant. 
Continuarem fent autocrítica. Continuarem fent debat, en aquest Consell 
Nacional, però del que es tracta és de mirar endavant. 

 

En aquests tres mesos, evidentment, no ho hem fet tot, però estem millor 
avui  i estarem millor d’aquí tres mesos. Si fem  les coses que hem de fer. 
Crec que hem  fet el que calia durant aquestes setmanes, hem  fet el que 
vam dir en el congrés. 

 

Mireu vam oferir, després em referiré, pactes en grans temes de país amb 
Convergència  i  Unió.  Heu  pogut  veure  que  això  no  ha  pogut  ser. 
Probablement perquè hi ha pactes més estrets que tenen a veure amb  la 
ideologia,  amb  el  model  de  societat  que  comparteixen  amb  el  Partit 
Popular. 
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Hem defensat en els parlaments, a tots els parlaments, els serveis públics, 
aquests  serveis  públics  que  com  us  deia  abans  han  estat  tant  i  tant 
intensament  atacats  pels  governs,  pel  govern  de  Convergència  i Unió  a 
Catalunya i pel govern del Partit Popular a Espanya.  

 

I hem posat  també  les bases d’allò que el congrés  també ens va dir;  les 
bases d’una nova relació parlamentària amb els companys i les companyes 
del PSOE. Perquè es visualitzi més  l’activitat del Partit dels Socialistes de 
Catalunya allà. Perquè puguem influir en les polítiques que es realitzen per 
part del Partit Socialista Obrer Espanyol a Espanya.  

 

Però mireu, si algú creu que l’objectiu d’aquest nou model de relacions en 
el parlament amb el PSOE és votar diferent s’equivoca. L’objectiu és que 
ens  posem  d’acord,  que  es  visualitzi  aquest  acord,  l’objectiu  és  que 
compartim un model de societat, un model econòmic, un model d’igualtat 
d’oportunitats,  un  model  de  justícia  social  i  que  això  sigui  evident.  I 
l’objectiu  és  que  puguem  compartir  també  un  model  d’encaix  entre 
Catalunya  i Espanya. Ara,  també us he de dir  si algun dia no ens posem 
d’acord no serà perquè d’altres partits ens vulguin fer la prova del nou. Si 
algun dia no ens posem d’acord, evidentment, arribarà el dia que votarem 
diferent, però l’objectiu principal és posar‐nos d’acord. L’objectiu principal 
és combatre a la dreta. 

 

Hem presentat un model de pacte  fiscal. Quan  tothom parlava de pacte 
fiscal  i  ningú  explicava  què  volia,  els  socialistes  vam  ser  els  primers. 
Nosaltres presentem el nostre model, un model ambiciós per a Catalunya, 
que és un model just, i sobretot és un model també possible. I aquest és el 
que ha de servir d’exemple a les altres forces polítiques de Catalunya per 
posar‐se  a  treballar  ja,  per  negociar  amb  el  govern  d’Espanya  un  nou 
model de finançament.  

 



5 

 

Que ningú pensi que els socialistes de Catalunya estem en contra d’un nou 
i d’un millor finançament. Nosaltres vam ser els que vam fer aquest primer 
pacte  fiscal  que  ha  aportat  1.400M€  més  que  els  400  milions  que 
comportava el pacte que van fer Convergència i Unió i el PP. 

 

En aquest moment de retallades, us imagineu com estaríem amb el model 
de  Convergència  i  Unió  i  Partit  Popular  que  no  era  renovable  i  que 
nosaltres vam forçar que es renovés, i que es creés un altre model i que hi 
hagués  un millor  finançament? Us  imagineu  si  encara  tinguéssim  aquell 
model? Molts menys  recursos per  a Catalunya. Aquells que  aixequen  la 
bandera del pacte fiscal, aquells que aixequen la bandera de més recursos 
per a Catalunya a l’hora de la veritat no ho fan. Necessitem un govern que 
faci el que defensa. 

 

Hem  forçat  un  ple  al  Parlament  de  Catalunya  que  col∙loquialment  es 
coneix com “el ple de  les retallades”. Convé saber quin model defensem. 
Nosaltres ho sabem. Però volem que quedi molt clar allà on ha de quedar 
clar, al Parlament de Catalunya. Però volem conèixer  també quin model 
defensen altres  forces polítiques.  I aquest ple que se celebrarà el proper 
dia 11 d’abril ens donarà molta llum al respecte. 

 

Estem  tornant  a  connectar  amb  sectors  diversos. Una  de  les  coses  que 
dèiem  era  que  la  intensa  feina  en  el  Govern  potser  ens  havia  fet 
abandonar  alguns  sectors  més  propers  al  partit  i  alguna  vegada  més 
allunyats. Estem fent  la feina de tornar a connectar amb aquests sectors. 
De tornar a crear aquest coixí social ampli que existeix a Catalunya  i que 
ha de  fer‐nos  confiança,  i  hem de  ser  creïbles  per  ells  i  hem de  ser un 
partit que doni respostes i solucions. 
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I sobretot parlàvem d’un canvi d’actitud en la política. Jo estic compromès 
clarament  amb  això.  Els  responsables  polítics  hem  de  parlar  clar  a  la 
població, dir la veritat i explicar‐ho tot.  

 

I si em permeteu  jo vull  fer un petit parèntesi per parlar de  les balances 
fiscals.  Sabeu  que  el  Govern  ha  publicat  dos  estudis,  dues maneres  de 
calcular les balances fiscals molt negatives per a Catalunya: una al voltant 
del 8%, i l’altre al voltant del 6% de dèficit fiscal per Catalunya. I nosaltres, 
en aquest moment, vàrem dir que el calia era reunir la comissió d’experts 
que  va  crear  l’anterior  Govern,  la  comissió  plural  d’experts,  perquè 
donessin  el  seu  informe,  perquè  expliquessin  quines  eren  totes  les 
maneres de calcular aquestes balances fiscals.  

 

En  aquest  procés,  nosaltres  hem  descobert  que  la mateixa  conselleria 
d’Economia  tenia un  tercer  càlcul,  fins  i  tot un quart  càlcul, que no  van 
ensenyar.  I quan nosaltres els vàrem dir que hi ha més  càlculs,  i aquest 
tercer  càlcul  el  vàrem  explicar,  la  resposta  de  molta  gent,  de  moltes 
institucions  i entitats, va  ser  l’  insult, va  ser que estàvem en contra dels 
interessos de Catalunya, va ser que no defensàvem un millor finançament 
de Catalunya. 

 

Escolteu,  nosaltres  volem  que  Catalunya  tingui  un  millor  finançament, 
sense  cap dubte,  i ho vàrem expressar en  l’anterior Govern,  i ho vàrem 
expressar  en  la  nostra  proposta  de  pacte  fiscal,  sense  cap  dubte.  Però 
volem que Catalunya i el Govern de Catalunya no faci el ridícul. El Govern 
de  Catalunya  ha  de  ser  solvent,  hi  ha  d’explicar  les  coses  com  són,  i 
després defensar fermament els interessos de Catalunya. I aquí ens tindrà 
al  seu  costat,  companyes  i  companys.  Però  no  estarem  al  costat  d’un 
Govern que diu mitges veritats, no estarem al costat d’un Govern que no 
fa les coses bé, que no fa les coses com s’han de fer. No estarem al costat 
d’un Govern que no sigui  transparent, companyes  i companys.  I el Partit 
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Socialista defensa  i defensarà els  interessos de Catalunya sempre amb  la 
màxima transparència.  

 

Escolteu, potser alguna vegada no hem fet les coses del tot bé. La política 
és així. Potser alguna vegada ens ha costat ser visibles i hem d’intensificar 
aquesta feina.  

 

Però mireu, molt clarament, hem fet un discurs responsable al servei del 
país,  i sense pensar en  les eleccions. Pensant en el present  i el  futur del 
país, que és pensar en el present  i el futur dels ciutadans  i ciutadanes de 
Catalunya. Això és el que ha fet el PSC durant aquest temps. I veiem que 
aquesta actitud desgraciadament no és  la que més abunda, no és  la que 
acostuma  a  guiar  els  discursos  i  les  actuacions  del  partits  polítics  a 
Catalunya.  

 

Mireu, aquest cap de setmana hi ha un congrés. A més a més del de  les 
Joventuts Socialistes, hi ha el congrés de CDC, a qui desitjo que li vagi molt 
bé. És el partit que està al Govern i els hi desitjo que els vagi molt bé, però 
sobretot els demano  coherència.  Segurament  veurem moltes  fotos amb 
estelades,  moltes  crides  i  moltes  esmenes  a  favor,  no  ja  d’una  millor 
autonomia, no ja d’un millor autogovern, sinó a favor de la independència 
de Catalunya.  

 

Cada partit té les seves opinions, cada partit té les seves línies polítiques, 
cada  partit  té  les  seves  opcions.  Però  falta  coherència.  Per  què  aquest 
partit que celebra un congrés ple d’estelades pacta amb el partit que més 
ha  atacat  l’autonomia  de  Catalunya,  que  més  ha  atacat  la  societat 
catalana?  Per  què  pacta,  companyes  i  companys,  amb  el  partit  que  va 
recollir  signatures  en  contra  de  Catalunya?  Per  què  pacta  amb  el  partit 
que  va portar  l’Estatut d’Autonomia de Catalunya  votat pels  catalans  al 
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Tribunal Constitucional? Per què pacta amb el partit que està en contra de 
la  immersió  lingüística?  I  permeteu‐me  que  reivindiqui  la  immersió 
lingüística com a marca d’aquesta casa.  

 

La  immersió  lingüística ha  sortit d’aquesta casa, companyes  i companys. 
Ha  estat  el  gran  èxit  per  aconseguir  que  la  societat  catalana  sigui  una 
única societat  i no dues societats diferenciades. El partit Popular, que ha 
forçat el Corredor Central fins que a Europa li han hagut de dir que no té 
sentit.  I  que  nosaltres  hem  defensat,  aquí  i    atot  arreu,  el  Corredor 
Mediterrani, que és el que té sentit. El partit que ha aturat el concurs per 
fer de  l’Aeroport de Barcelona un aeroport competitiu. El partit que té  la 
brillant  idea  de  que,  com  determinades  autopistes  de  Madrid  no  són 
rendibles  i  s’han  de  rescatar,  s’han  de  treure  els  peatges  d’aquestes 
autopistes  i  s’ha  d’allargar  la  concessió  i  els  peatges  a  les  autopistes 
catalanes. Fantàstic! Aquest és el partit amb el que pacta la Convergència 
Democràtica que avui celebra un congrés ple d’estelades? 

  

Companyes  i  companys,  coherència.  Companyes  i  companys, 
transparència, claredat.  

 

Hi  ha  dues  coses  que  també  vull  destacar,  parlant  de  transparència  i 
claredat. El Govern del PP ha aprovat un decret que diu que ha d’haver 
absoluta  transparència  amb  la  gestió.  Escolteu,  nosaltres  hem  estat  
exemplars,  els  nostres  ajuntaments  han  estat  les  administracions  més 
transparents,  les que han aportat més participació  ciutadana, en  tota  la 
història. Les administracions que  sempre han posat  la  seva  informació a 
l’abast  dels  ciutadans.  I  una  altra  cosa,  i  aquesta  és  més  sorprenent 
encara. Estan en contra dels malgastadors. És  increïble, és a dir,  l’actual 
ministre de Justícia, ex alcalde de Madrid, que és la ciutat més endeutada 
d’Espanya, està proposant una llei que castigui els malgastadors. Model de 
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malgastador, Madrid; model de bona gestió municipal, Barcelona, amb el 
Jordi Hereu d’alcalde. 

 

Per  tant,  companyes  i  companys,  transparència,  claredat. Avui  tenim un 
Govern de Catalunya que, com sabeu,  té una vicepresidenta, però no us 
equivoqueu,  no  es  diu  Joana,  es  diu  Alícia  Sánchez  Camacho,  la 
vicepresidenta  a  l’ombra  del  Govern.  Un  Govern  que  reclama  la 
independència però és el Govern més dependent del Partit Popular de  la 
història  de  Catalunya.  Aquest  és  el  Govern  que  tenim.  Per  tant, 
companyes i companys, transparència i claredat.  

 

I  tenien  una  alternativa,  la  mà  estesa,  i  en  aquest  Consell  Nacional 
permeteu‐me que us expliqui què significa això. A vegades hi ha qui ens 
acusa de que el PSC no té les idees clares, no té una línea clara. Nosaltres 
hem pensat que en un moment de dificultat per a Catalunya, amb milers i 
milers  de  famílies  amb  tots  els  seus membres  a  l’atur,  en moments  de 
desesperança,  en  moments  de  crisi,  no  només  econòmica  sinó  també 
social,  i  psicològica  si  voleu,  calia  que  els  dos  grans  partits  del  país 
poguessin posar‐se d’acord en alguns  temes estratègics. Amb propostes 
que per nosaltres eren prioritàries. Nosaltres demanàvem que el Govern 
de  la  Generalitat  de  Catalunya  no  travessés  unes  determinades  línies 
vermelles  que  per  nosaltres  eren  imprescindibles.  Que  explorés  noves 
fiscalitats  i que no  treies  impostos als  rics,  com  l’impost de  successions. 
Que mantingués les polítiques socials i els serveis públics, que garanteixen 
la  igualtat  d’oportunitats  i  l’Estat  del  Benestar.  I  que  promocionés 
econòmicament el país, que ajudés els emprenedors.  

 

Com podeu  veure,  com heu pogut observar, no hem  tingut  gaire  èxit,  i 
retrocedim. I un exemple molt clar d’aquest retrocés és la reforma laboral. 
La  reforma  laboral aprovada pel PP  i aplaudida, amb molta energia, per 
CiU. Vàrem  tenir precisament un acte dijous aquí, amb els  responsables 
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dels sindicats, i el company Valeriano Gómez. És una reforma laboral que 
té  uns  objectius  molt  clars,  com  la  rebaixa  de  salaris  i  de  drets  dels 
treballadors  i  treballadores.  I  no  tingueu  cap  dubte,  és  una  reforma 
ideològica, com moltes de  les que estan  fent. L’excusa de  la crisi serveix 
per canviar el panorama de relacions socials, econòmiques dels ciutadans i 
les  ciutadanes,  per  canviar  el  panorama  i  aplicar  les  receptes  que  està 
aplicant  la  dreta  a  Catalunya,  Espanya,  i  a  tota  Europa.  I  comporta  un 
afebliment dels sindicats com a  interlocutors, clarament no els  interessa 
que  hi  hagi  uns  sindicats  forts,  no  els  interessa  que  hi  hagi  unes 
organitzacions  que  defensin,  de  manera  intensa  i  clara,  els  drets  dels 
treballadors  i  les treballadores.  I a més a més ho han fet sense respectar 
les formes. Nosaltres, que som profundament democràtics, sabem que les 
formes  són molt  importants,  tan  importants  com  el  fons.  I  han  fet  una 
reforma  laboral sense negociar, sense parlar,  i han provocat una  reacció 
clara, una vaga general.  I nosaltres avui, encara avui, continuem dient el 
que hem dit tants dies: segui a negociar, president Mariano Rajoy, segui a 
negociar  amb  els  sindicats,  segui  a  negociar  una  altra  reforma  laboral, 
segui a negociar perquè no sigui imprescindible fer aquesta vaga el proper 
dijous. Encara estan a temps. 

 

Però mireu,  la  veritat  de  la  reforma  laboral  és  la  creació  d’ocupació.  El 
president  Mas  ha  de  canviar  les  tisores  per  polítiques  de  promoció 
econòmica.  Catalunya  –ells  que  tan  defensen  Catalunya‐  ha  de  ser  un 
motor  econòmic  importantíssim  d’Europa,  ha  de  ser  la  locomotora 
econòmica d’Espanya i d’Europa. I no només un exemple de disciplina, de 
país disciplinat, pel que fa a les retallades, la lluita contra el dèficit públic, 
pel que fa a aquestes receptes de la dreta europea. Nosaltres hem aportat 
diverses  propostes:  la  cimera  anticrisi,  l’acord  estratègic,  el  consell  de 
política industrial... No veiem que cap d’aquests òrgans estigui funcionant, 
no veiem cap intenció del Govern de Catalunya que aquesta estimació pel 
país  es  tradueixi  en  unes  millors  condicions  pels  emprenedors  o  el 
creixement  econòmic  de  Catalunya.  I mireu,  i  n’he  fet  referència  vàries 
vegades, aquest partit és un partit que juga a Europa. El partit de la sortida 
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de  la  crisi econòmica es  juga a Europa. Nosaltres hem de  reivindicar els 
orígens  d’Europa,  sobretot  després  de  la  Segona  Guerra  Mundial, 
d’aquells que van creure en una Europa com a projecte econòmic, polític i 
social. Com un  somni europeu de pau, de  solidaritat  i de benestar. Que 
van posar els bases d’una  societat de benestar, que ara  tan  ràpidament 
ens  estan  eliminant.  Aquella  Europa  que  el  seu  lema  diu  “Unida  en  la 
diversitat”,  això  és  el  que  nosaltres  volem,  una  Europa  unida  en  la 
diversitat.  I  aquest  somni,  com  us  deia,  s’està  trencant,  per  aquestes 
polítiques equivocades, de la dreta europea. I no ho podem permetre, i no 
ho  permetrem.  Fa  unes  setmanes  estàvem  a  la  reunió  dels  socialistes 
europeus,  i  l’ambient és  radicalment diferent.  Escolteu,  a  Europa estem 
avançant.  Jo  us  vull  transmetre  l’energia,  la  il∙lusió,  les  ganes,  que  vaig 
viure  aquell  dissabte  a  Paris  amb  els  companys  i  campanyes  socialistes 
europeus.   

 

L’ambient és de recuperació i de que les idees del socialisme, les idees de 
la igualtat d’oportunitats, dels serveis públics, i de progrés econòmic, 
estan tornant a Europa, no estan en retrocés. No estem en retrocés, 
estem avançant amb els companys i companyes d’Europa. 

 

A França hi ha esperança. François Hollande pot guanyar les eleccions 
presidencials franceses. Amb un discurs responsable, que diu que hi ha 
d’haver responsabilitat pressupostària i estabilitat monetària, nosaltres 
també ho defensem, i que diu també que hi ha d’haver creixement i 
creació d’ocupació. Que hi ha d’haver una governança europea econòmica 
i política. I que hi ha d’haver contenció de la despesa, evident, però també 
generació de recursos.  

 

Els socialistes europeus parlem de la creació d’una taxa a les transaccions 
financeres. Ja està bé que es belluguin tants diners al món que no paguin 
absolutament res. Han de pagar i contribuir a les despeses de la societat. I 
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volem també la creació d’uns eurobons per finançar nous projectes de 
desenvolupament a Europa. I hem d’eliminar els paradisos fiscals i el frau 
fiscal, que és un altre problema que té avui el Govern de Catalunya i el 
Govern d’Espanya. 

 

El Govern d’Espanya ha destituït tota la cúpula que estava perseguint el 
frau fiscal i ha posat una cúpula dubtosa, com a mínim, pel que fa a la 
lluita contra el frau fiscal. A Catalunya hi ha diverses xifres pel que fa la 
lluita contra el frau fiscal. Us en donaré una: 16.000M€ l’any passat, 
aproximadament. Sabeu de quin ordre van ser les retallades de l’any 
passat per part del Govern de la Generalitat? 2.700M€. Imagineu‐vos, si 
lluitessin de valent contra el frau fiscal, si fessin pagar els que més tenen, 
no només ens estalviaríem retallades sinó que podríem progressar. Aquest 
és el secret. I això no està en mans de ningú de fora d’aquí, està en mans 
dels que gestionen avui els Governs de Catalunya i d’Espanya.  

 

François Hollande va fer un discurs europeista, que parlava de les 
propostes de l’esquerra, i que parlava de transicions. Parlava d’una 
transició econòmica a França i Europa, que podríem aplicar també al 
nostre país. Una transició econòmica, en un model que s’acaba i que 
n’hauriem de crear un altre un altre amb unes altres relacions 
econòmiques. Una transició financera: transformar un mercat sense regles 
en un mercat amb unes regles molt clares. Per cert, aquest mercat sense 
regles és el que ens ha portat la crisi, no en tingueu cap dubte. La crisi no 
ve dels governs d’esquerres, la crisi ve dels governs de dretes que van 
eliminar les regles del mercat i que avui ens han portat on estem. Una 
transició ecològica: la lluita contra el canvi climàtic que ens està portant al 
desastre al món. Avui el debat econòmic està emmascarant altres debats 
que són imprescindibles no només perquè tinguem un futur de progrés, 
sinó perquè tinguem futur. I avui el debat sobre l’ecologia, sobre la 
utilització de l’energia, que és l’altra transició que proposava Hollande, és 
un debat central a la política catalana, espanyola, europea i mundial. I la 
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transició generacional, que m’hi referiré per acabar. Finalment, nosaltres 
quina transició podem reivindicar? La transició federal. Nosaltres hem 
d’avançar per un encaix entre Catalunya i Espanya federal, però també en 
un encaix entre Catalunya, Espanya i Europa a nivell federal. Aquest és el 
secret de com podem avançar a Catalunya, Espanya i Europa amb unes 
relacions de solidaritat però que respectin els drets i el progrés dels 
diferents països d’Europa. 

 

I el tema nacional, i aprofitant que aquest cap de setmana hi ha el congrés 
de la Joventut Socialista de Catalunya. Em sento orgullós d’aquesta 
organització juvenil, tenim una organització exemplar. Estarem al costat 
de les joventuts en la defensa dels drets dels joves, per construir el seu 
futur, per construir aquest pacte intergeneracional. 

 

Companyes i companys, el compromís del PSC amb Catalunya i els 
catalans i les catalanes és ferm. Els països són una bandera, un himne, una 
llengua, una cultura, una història. Però tot això, sense una societat 
cohesionada, no serveix de res. Quan nosaltres pensem en la pàtria, 
pensem en tot això i en la gent. La gent que ha de viure amb dignitat en 
aquesta pàtria.  

 

Perquè, companyes i companys, ser patriota no és portar l’estelada a la 
solapa de l’americana. Ser patriota és que els catalans es puguin curar 
sense haver de pagar. Ser patriota és que els nens i les nenes puguin tenir 
escoles de qualitat que els proporcionin un bon futur. Ser patriota és que 
les universitats, els centres de recerca i tecnològics tinguin eines per 
investigar i innovar i construir un futur de progrés econòmic per la pàtria. 
Ser patriota és construir infraestructures perquè el país pugui progressar. 
Ser patriota és estar al costat dels ajuntaments i dels barris, i continuar 
amb el  Pla de Barris, això és ser patriota. I ser patriota és donar 
oportunitats als aturats i seguretat als treballadors i treballadores. 
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I, companyes i companys, el poble de Catalunya necessita respostes, 
necessita respostes clares i transparents. I us asseguro que aquestes 
respostes aquest cap de setmana no estan a Reus. Aquestes respostes 
estan avui al carrer Nicaragua i el cap de setmana a Mataró, al Congrés de 
la Joventut Socialista de Catalunya.  

 

Moltes gràcies. 

 


