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Intervenció de Pere Navarro, primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la 

Generalitat, davant del Consell Nacional 

Barcelona, 28 d’octubre de 2012 

Companyes i companys, avui seré molt breu, ho prometo. Només vull donar algunes 

pinzellades de les principals propostes que impulsaré si el poble de Catalunya em dona 

la confiança el proper dia 25 de novembre. 

Propostes que tenen una voluntat reformista, un camí cert i un resultats que pretenen 

generar més justícia social al nostre país. Seré molt clar: ningú té la vareta màgica per 

acabar amb aquesta crisi. Però d’aquesta crisi podem sortir tots junts o poden sortir 

uns quants i deixar pel camí a una gran part dels catalans i les catalanes. 

Jo vull arribar a port amb tothom a bord, encara que costi més, encara que sigui més 

difícil… 

Sembla que a Artur Mas el que li interessa és saber si estarem en el vaixell de 

Catalunya, encara que sigui fora d’Europa segons el seu portaveu o en el d’Espanya, i 

per tant dins les fronteres de la Unió Europea. 

A mi en canvi, el que de veritat em preocupa és que a port arribem tots! 

El PSC davant  propostes messiàniques posa sobre la taula alternatives sensates i 

també ambicioses. 

Ho he fet en el tema nacional, concretant i explicant la nostra proposta federal. 

No em cansaré de repetir que hi ha un camí entre el centralisme i la recentralització 

del PP, i la profecia temerària de Mas. 

Aquest camí és la solució federal. En diem la tercera via, però és la única. La més 

realista. I també la més ambiciosa. 

Federalisme és entendre, pactar, respectar i tolerar la diferència de l'altre. 
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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 seva. 

Per això proposem canviar la incertesa de la transició cap a la independència per la 

seguretat, l’estabilitat i l’ambició de la solució federal. 

La nostra proposta és molt clara, ja la coneixeu: 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 també en profunditat. La nova constitució 

ha de reconèixer la singularitat de Catalunya.  

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 com sabeu, en les 4 erres que cal reformar de la 

Constitució:  

Reconeixement, Regles, Representació i Recursos. 

És molt important que expliquem que aquesta solució federal és l’únic que ens pot 

dotar els catalans dels instruments per construir la Catalunya del futur: 

- Per reforçar el nostre autogovern 

- Per mantenir sense complexes la nostra identitat  

- Per millorar econòmicament 

- Per garantir la cohesió social 

- Per evitar la deslleialtat i els conflictes amb el govern central 
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Per construir en definitiva un horitzó conjunt de prosperitat dins d'una Espanya i una 

Europa federals. Perquè a curt termini ningú no pot assegurar que una Catalunya 

independent seria  més rica i més pròspera.  

Decidiria per ella mateixa, per descomptat. Però seguiria tenint unes dificultats 

econòmiques molt importants. Seguiríem sent un país altament endeutat, com ho és 

Espanya, Itàlia o fins i tot França. I amb un prestigi econòmic i financer per construir 

davant els prestamistes internacionals. 

I, per tant, 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 falses il·lusions, que després ens portin a 

grans frustracions. Per això nosaltres proposem l'alternativa sensata. Sensata i també 

ambiciosa. 

La solució federal és políticament, la més estable, econòmicament, la més viable, i 

socialment, la més justa. I és des d’aquesta solució federal des de la que impulsem una 

alternativa econòmica i social realistes, ambicioses i sensates, com es reflecteix en el 

nostre programa electoral. 

Ahir mateix vaig tenir l’oportunitat d’acompanyar els nostres amics francesos en el seu 

congrés a Tolosa. Ells, i el president Hollande han demostrat que hi ha solucions 

alternatives, que les coses es poden fer d’una altra manera, que l’austeritat per 

l’austeritat no és la solució. 

Han demostrat que hi ha una alternativa social, econòmica i fiscal a aquesta crisi, Amb 

esforços, sí, però ben  fets, i sobretot equitatius. Proposem una alternativa a les 

polítiques de Merkel que apliquen Mas i Rajoy. 

Amigues i amics, en temps de crisi no podem desprotegir les famílies com ha fet CiU, 

sinó que les hem de cuidar més. 

Les famílies són el col·lectiu més perjudicat per la crisi econòmica. L’increment de 

l’atur, un increment dramàtic, que com vam coneixer el divendres enlloc de 

retrocedir, com molts havíen promés irresponsablement que aconseguirien, no deixa 
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de creixer i ho fa molt especialment a Catalunya, redueix considerablement, per no 

dir que deixa sense cap tipus d’ingressos a  moltes families. Aquesta és la única 

enquesta que ens preocupa, l’Enquesta de Població Activa que diu que hi ha 840.000 

aturats a Catalunya. 

Que un de cada quatre infants menors de setze anys es troba en una situació de 

vulnerabilitat. I les nul·les polítiques de protecció per aquestes famílies, posa en risc 

una gran conquesta de la nostra generació: la igualtat d’oportunitats de tots els nenes i 

nens. I posa en risc la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits, en el de l’educació, el 

de la salut, el del lleure i el de la cultura, entre d’altres. 

I ho heu sentit avu aquí, les polítiques dels darrers dos anys de govern de CiU han 

agreujat la situació: 

 Retallades en beques d’estudi 

 Retallades en ajuts per a menjador escolar i per llibres 

 Retallades en els programes de transició escola-treball 

 Eliminació dels programes per activitats de l’alumnat amb necessitats 

educatives específiques 

Per desgràcia, avui més que mai, i gràcies a les polítiques d’Artur Mas,  un nen català 

no té les mateixes oportunitats que un altre depenent de a quina família neixi.  

Ahir mateix ho deia la nostra companya Nuria Parlón, i jo ho vull reiterar avui aquí: 

La lluita contra la pobresa ha de tenir el seu centre en els nens i nenes, i cal ajudar les 

famílies en situació de risc social tenint molt en compte aquesta prioritat. 

Hi ha quatre drets dels infants en temps de crisi que el PSC defensarà amb tota la 

força, i pels que jo, personalment, em penso deixar la pell: 

 A la classe tots els nens i nenes han de ser iguals, tenir les mateixes oportunitats 

sigui quina sigui la seva situació familiar. 

 

 El dret a la salut dels infants no pot ser vulnerat a conseqüència de les retallades 

en el sistema sanitari. 
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 El dret a l’habitatge dels infants es tradueix en ajuts al lloguer, xarxa de lloguer 

social i retardar de manera pactada els desnonaments si s’arriba a aquesta 

situació. Per la meva pròpia experiència, a la ciutat de Terrassa, on vam ser 

pioners, en agències d’intermediació per families en risc de desnonament, us puc 

assegurar que les administracions públiques podem fer molt, per evitar que a una 

familia la treguin de casa seva perquè no pot pagar la hipoteca. El Govern de la 

Generalitat no ha fet res. 

 

 El sistema de serveis socials ha d’articular de manera equilibrada en el territori 

els serveis preventius adreçats als infants i a les famílies. 

 

Per aconseguir-ho el PSC té propostes concretes, que ja he anat explicant i que avui 

vull resumir: 

 Ponderar les prestacions socials (PIRMI, ajuts socials d’emergència, etc) 

en funció del nombre de fills menors.  

 

 Garantir que tots els infants mengin un àpat com cal cada dia. Perquè ja n’hi ha 

prou, les beques menjador han de ser un dret en funció de la situació econòmica  

de la família. 

 

 A la classe tots els nens i nenes han de ser iguals, i per tant, garantirem l’accés als 

llibres i al material escolar bàsic. 

 

 I cap infant es pot quedar sense activitats escolars perquè els seus pares no les 

puguin pagar 

Per altra banda, no podem acceptar de cap de les maneres que restriccions 

pressupostàries de contenció del dèficit en polítiques sanitàries afectin a la infància, i 

per això corregirem les mancances que hi ha en aquest àmbit: 
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 El copagament dels medicaments no pot ser un impediment per als infants que els 

necessitin. 

 

 S’ha de garantir l’accés a les ulleres i instruments ortodòntics i ortopèdics, en 

funció de la renda familiar. 

 

 Els serveis d’atenció a la salut mental infantil i juvenil han d’oferir els tractaments 

necessaris. 

I finalment, incorporarem el reconeixement de la tinença de fills a càrrec com a criteri 

de prioritat clau a l’hora d’ordenar l’accés de les famílies a les polítiques d’habitatge 

social i de protecció social. 

En definitiva, companyes i companys, desplegarem urgentment la Llei per a la igualtat 

d’oportunitats en la infància i l’adolescència de l’any 2010, la Llei que va impulsar el 

nostre Govern de la Generalitat, per tal de fer efectius els drets que s’hi preveuen. 

Que no ens enganyin més, clar que hi ha una alternativa social a aquesta crisi, clar que 

és possible, però perquè ho sigui no pot governar la dreta, aquesta és la realitat. 

Hi ha una alternativa social, com també hi ha una alternativa econòmica i fiscal. 

Hem explicat moltes vegades que hi ha alternatives, i jo avui us les vull tornar a 

exposar.  

Perquè vull que quan algú us digui que no hi ha alternativa a les retallades i a la política 

econòmica de Mas i Rajoy pogueu dir alt i clar que això és fals. Sí que hi ha 

alternatives. 

Els socialistes volem un model de societat que tingui una gran capacitat de generar 

riquesa i que aquesta riquesa es reparteixi de forma més igualitària.  

L’actual política econòmica, sabeu a on ens ha portat? 

Tenim més d’un 22% d’atur (un 4% més que fa dos anys); un 52% d’atur juvenil i la 

desigualtat, com us deia abans, està augmentant de forma espectacular (gairebé un 
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22% de catalans viuen en risc de pobresa); hi ha hagut importants retrocessos en els 

pilars de l’Estat de Benestar (educació i sanitat) que afecten la igualtat d’oportunitats; 

tenim un sistema fiscal que clarament afavoreix els qui més tenen. 

En gran part, estem on estem perquè l’economia catalana i les seves empreses no són 

prou competitives. I què proposem fer els socialistes? 

D’entrada, volem un Govern que gestioni amb rigor i professionalitat. Perquè la forma 

amb la que Artur Mas ha gestionat la tresoreria d’aquest país i moltes altres coses 

queda molt lluny del mal anomenat “Govern dels millors”. Del qual ningú no en parla, 

del qual ningú no se’n recorda, però que encara patim. 

És cert, l’austeritat és un principi que cal tenir present en l’actual crisi econòmica, però 

com he dit abans i des de fa mesos, les retallades es poden fer de manera diferent. I 

per tant, la nostra proposta econòmica ja avanço que es fonamenta en el principi de 

no haver de retallar més els serveis públics als ciutadans en l’àmbit de l’educació i la 

sanitat. 

Sí, lo habéis escuchado bien: Reformas y contención del gasto, por supuesto. 

Tenemos que parar la espiral de endeudamiento. Pero mi propuesta económica tiene 

un objetivo muy claro, actuar por el lado de los ingresos también. Garantizar que no 

habrá más recortes en servicios públicos fundamentales como la educación, la 

sanidad y la dependencia. Y asegurar que todos contribuyen, todos contribuímos, 

con los esfuerzos para salir de la crisis y que cada uno lo hace en relación a su 

capacidad, y a su riqueza. Vamos, que no pagan el pato sólo las clases medias y los 

trabajadores. 

És el que proposem, i lluny del que ens volen fer creure, és possible. Ambiciós i 

possible. 

En segon lloc, proposem una profunda reforma de funcionament de l’administració 

pública, per fer-la més eficient i àgil, introduint esquemes d’incentius com els dels 

països nòrdics. 
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I finalment la fiscalitat. Sí, una fiscalitat justa, no com la que ha impulsat Mas (per cert, 

ha dit que en una Catalunya independent baixaria els impostos. Sabeu a qui? Doncs als 

primers a qui els va baixar en la seva primera mesura: als rics),  beneficiant aquells que 

no tenen cap problema per arribar a final de mes, i que en molts casos identifiquem 

com els responsables de la crisi que avui vivim. 

Impulsaré una nova tributació sobre les grans fortunes:  

- Modificació de l’impost de successions;  

- Modificació de l’Impost del Patrimoni. 

- I increment del tipus marginal del IRPF al 60% per a les rendes anuals de 

més d’un milió d’euros.  

Crec que és una proposta de sentit comú i que és una alternativa sensata. 

Acabo, companyes i companys, amigues i amics. 

Hi ha alternativa, que no us enganyin, avui us he donat alguns exemples. Sortiu al 

carrer i expliqueu-li a la gent. Avui és 28 d’octubre del 2012, avui fa trenta anys de la 

victòria socialista del 82. Volíem fer una societat d’igualtat d’oportunitats per a 

tothom. Vam ser els socialistes els que vam convertir la sanitat i l’educació en drets 

socials per a tothom. Va ser un company del PSC, Ernest Lluch, qui va fer una llei per 

garantir el dret de tothom d’accedir a la sanitat. I no podem permetre que ens treguin 

aquests drets.  

Moltes gràcies. 


