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Fitxer 1 

 

 

Ple del Parlament  

VIII legislatura / Tercer període / Dijous, 27 de setembre de 2007 

 

 

Ple del Parlament 

 

Presidència 

del M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual 

 

 

Sessió núm. 20 

Segona reunió 

SESSIÓ NÚM. 20.2 

La sessió s'obre / es reprèn / , suspesa ahir, es reprèn a ***. Presideix el president del 

Parlament, acompanyat 

dels vicepresidents primer i segon, la secretària primera i els secretaris segon, tercer i 

quart. Assisteixen la Mesa la secretària general i el lletrat major / la lletrada Sra. *** i el 

lletrat Sr. ***. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per la secretària general, el lletrat 

major, la lletrada Sra. *** i el lletrat Sr. ***. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern /  
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Al banc del Govern seuen els consellers de la Vicepresidència, d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació, d’Economia i Finances, de Governació i Administracions 

Públiques, de Política Territorial i Obres Públiques, la consellera de Justícia, els 

consellers d’Educació, de Cultura i Mitjans de Comunicació, la consellera de Salut, el 

conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la consellera de Treball, el conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa, la consellera d’Acció Social i Ciutadania, i el 

conseller de Medi Ambient i Habitatge. 

Debat sobre l'orientació política general del Govern  (tram. 255-

00002/08) (continuació) 

El president 

Es reprèn la sessió.  

Prossegueix el debat amb les intervencions dels representants dels grups 

parlamentaris. L’ordre d’intervenció serà de major a menor. Té la paraula. Pel Grup 

Parlamentari de Convergència i Unió l’honorable senyor Artur Mas. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Moltes gràcies, senyor president del Parlament. Senyor president de la Generalitat, 

membres del Govern, senyores i senyors diputats. Intentaré  en mitja hora respondre 

un discurs d’ahir, del president, de dues hores, dues hores fins i tot un pèl llargues 

segons com. I m’agradaria, en aquest sentit, començar pel seu final. 

Jo voldria reconèixer-li, al president de la Generalitat, que ahir per primer cop va fer 

allò que en podríem dir un esforç per definir allò que ell entén per un determinat, 

diguem-ne, projecte, model de país, més enllà de la gestió del dia a dia. Suposo que 

si va fer aquest esforç era perquè –i ell mateix poc o molt ho va dir també– era 

conscient que només parlar de la gestió del dia a dia, introdueix unes limitacions en el 

projecte molt importants, i suposo que també per aquesta incapacitat que s’ha atribuït 

de projectar uns determinats ideals, uns determinats objectius que facin allò que ha 

de fer qualsevol projecta també polític, que és despertar il·lusió, generar confiança, en 
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definitiva engrescament, és a dir, identificació per part de la gent, entorn de 

determinat projecte.      

Tanmateix, li he de dir, al president, que la definició d’un projecte –és el meu parer, la 

meva opinió– o d’uns grans objectius, d’uns ideals no es pot reduir a allò que en 

podríem dir la lectura mecànica d’una sèrie de frases boniques fetes o escrites per no 

se sap ben bé qui, crec jo, és almenys la meva impressió, la impressió que jo em vaig 

emportar quan sentia aquesta última part que inicialment despertava interès, va ser 

aquella sensació de dir «bé, aquí hi falta, doncs, convicció, hi falta ànima, hi falta, fins 

i tot, voluntat», aquesta és la sensació, com tota sensació, subjectiva –pot estar 

equivocada, ja ho admeto–, però aquesta va ser la meva sensació.  

Per què li dic això? Li dic això perquè crec que els valors, els ideals, els grans 

objectius, en definitiva el projecte, han d’estar presents, han d’estar impregnant tot el 

que és el discurs i tot el que són les actituds, i escoltant-lo durant una hora i tres 

quars, pràcticament la totalitat del seu discurs, semblava com si vostè estigués fent un 

inventari, però allò no es transmetien ni els valors, ni els ideals, ni els grans objectius; 

hi havia, això sí, un inventari.  

M’agradaria recordar que en dues hores de debat, en dues hores, vaja, no de debat, 

sinó de discurs, pràcticament no van trobar una idea força, pràcticament ni una, i en 

dues hores alguna idea força hi devia poder haver. Fins i tot, en aquest 

encadenament d’alguns conceptes i d’algunes actituds a les quals vostè feia 

referència, crec que vostè les predica, però no les acaba de practicar; per exemple, va 

fer una clara al·lusió el mèrit i a l’esforç, jo la comparteixo plenament; ara bé, vostè 

creu que aquesta apel·lació dita com un missatge de valor, d’actitud al poble de 

Catalunya la pot llançar al president de la Generalitat que té menys suport electoral? 

Això és mèrit? Això és un exemple de mèrit? D’esforç? Jo crec que no, a més a més 

de predicar s’ha de practicar. O el mateix li podria dir sobre aquest gran concepte de 

la llibertat, que jo també hi coincideixo plenament, però si vostè vol un país de dones i 

homes lliures com va dir, comenci per respectar plenament una premsa lliure passa 

perquè vostè cessi –cosa que ja hauria d’haver fet– el seu director de comunicació, 

com li ho va demanar el Col·legi de Periodistes, perquè amenaçava i amenaça  
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periodistes i mitjans de comunicació. Llibertat sí, senyor president, nosaltres els 

primers, i celebro que vostè comparteixi també aquest ideal. Ara bé, a més a més de 

predicar-la s’ha de practicar. 

Democràcia. Lògicament tots hi podem coincidir. Ara bé, més enllà de la referència 

genèrica jo li demanaria una cosa: com pot ser que en dues hores de discurs –que no 

són poques–, amb tants i tants minuts, en cent vint minuts, vostè no fes ni una sola 

referència a la situació de fatiga democràtica que viu el nostre país. El president de la 

Generalitat s’adreça al poble de Catalunya, té la realitat que té, no només els estudis 

demoscòpics de la mateixa Generalitat, que vostès coneixen perfectament, sinó la 

realitat de participació del poble de Catalunya en tota mena de consultes, i no fa ni 

una sola referència en això, en aquest estat d’ànim, i òbviament ni una sola proposta. 

Inversemblant! Per tant, democràcia sí, però, escolti’m, alguna cosa hem de fer quan 

la democràcia nostra s’afebleix, o quan es produeix aquesta fatiga d’actituds 

democràtiques.  

Jo n’hi proposa una, faig una proposta. Tenim un Estatut nou que permet, d’acord 

amb aquest Estatut, que la Generalitat de Catalunya, per primer cop, faci consultes 

populars. Doncs, bé, escolti’m, la consulta popular és un mecanisme que utilitzen els 

ajuntaments, que utilitza l'Estat per enfortir els mecanismes democràtics d’un país. 

Creem en aquest Parlament, com a conseqüència del debat de política general, una 

ponència conjunta de tots els grups –s’entén– per elaborar una llei de consultes 

populars a Catalunya. I quedi clar que jo no penso, necessàriament, en cap horitzó 

definit temporal, simplement estic dient que per enfortir la democràcia, cal que la 

Generalitat –com tenen els ajuntaments i l’Estat– pugui desenvolupar una llei de 

consultes populars d’acord amb l’Estatut, i aleshores ja decidirem en cada moment 

quines són les consultes que s’han de fer; per exemple, n’hi ha una que és 

fonamental, si el Tribunal Constitucional– vostè hi fa ver una referència– acabés, per 

un conducte o per un altre, laminant l’Estatut aprovat pel poble de Catalunya, no hem 

de tornar a demanar, al poble de Catalunya, que es pronunciï? No és aquest un 

element de cohesió i de virtut democràtica? Si el poble de Catalunya ha dit «Sí» ha un 

estatut i aquest estatut –esperem que no– tornés retallar per una via o per una altra, 

no és el mateix poble de Catalunya el que s’ha de tornar a pronunciar sobre allò que 
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ell mateix va avalar? Aquesta és una mesura d’enfortiment democràtic. Evidentment, 

n’hi poden haver moltes més. Jo, per economia de temps, en aquest moment li 

plantejo aquesta. 

Vostè va parlar d’un país i una societat plurals, en aquesta part final de la seva 

intervenció. És evident, això no es pot discutir, és gairebé descobrir la sopa d’all, per 

entendre’ns, no? És evidentment que Catalunya és un país i és una societat plural. 

Ara bé, vostè no poder resistir la temptació, que sempre la té, de traçar una línia 

divisòria, i, aleshores, dintre d’aquesta pluralitat, que hi és, vostè va parlar dels 

conservadors i va parlar dels progressistes; una línia divisòria. Evidentment, en els 

primers els va atribuir la decadència confortable. Disculpi’m, i no s’ho prengui 

malament. Veient el seu Govern, són la viva imatge de la decadència instal·ladament 

confortable. Només mirant-los i veient com funcionen i com actues, són aquesta viva 

imatge. Però miri, li diré el que realment m’interessa que quedi d’aquest concepte, que 

en lloc de traçar línies divisòries, en el president de la Generalitat li toca traçar línies 

de confluència, no línies de divisió, línies de confluència. Si algú a Catalunya està 

amb pes institucional suficient per traçar línies de confluència i no línies de divisió, 

vostè que apel·lava aquell llegat històric, és el president de la Generalitat. I si en el 

president de la Generalitat moltes vegades se li ha dit «president de Catalunya», no 

només de la Generalitat de Catalunya, és perquè se li ha atribuït la facultat, no només 

de representar, sinó d’unir el poble de Catalunya en el que són els grans temes de 

país, per sobre de les ideologies més o menys clàssiques, més o menys tradicionals 

de cadascú. Vostè ahir va perdre una oportunitat, perquè programat com està per la 

línia divisòria, va ser incapaç de subratllar la línia de confluència, que és molt més 

important i on Catalunya s’hi juga molt més.   

I, finalment, sobre aquesta part inicial. Vostè va dir que s’havia d’acabar amb el 

dilema entre Catalunya i Espanya. Miri, que això ho digui un president de la 

Generalitat resulta absolutament sorprenent, que s’ha d’acabar amb el dilema entre 

Catalunya i Espanya? Què vol dir exactament això? Vol dir que Catalunya ha de 

renunciar a la seva personalitat fins i tot política per no molestar? Vol dir això? 

Perquè, escolti, si Catalunya és una nació, i ho és, s’ha de comportar com una nació, i 

comportar-se com una nació dintre de l'Estat espanyol significa subratllar aquesta 
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personalitat en tots els seus àmbits, i vostè sap perfectament, perquè aquesta és la 

història de l'Estat espanyol, que subratllar la personalitat de Catalunya i aconseguir els 

objectius nacionals de Catalunya significa que un cert dilema entre Catalunya i 

Espanya hi ha de ser, i el president de la generalitat de Catalunya, que vol dir de tots 

els catalans, aquest dilema l’ha d’assumir, no el pot deixar de banda, no es tracta de 

la confrontació per la confrontació, ni de la gesticulació absolutament eixorca de 

qualsevol mena de resultat, no es tracta d’això! Ara, dilema entre Catalunya i 

Espanya, home, és clar que sí que n’hi ha d’haver! Perquè el dia que no hi hagi 

dilema entre Catalunya i Espanya vol dir que Catalunya haurà desaparegut en tot allò 

que ha significat durant segles de la seva història, i  més important encara, voluntat de 

construir un projecte col·lectiu de cara al futur. Això, evidentment, subratllar aquesta 

personalitat, exigeix objectius clars a Catalunya i mans lliures a Madrid, i vostès hauria 

de reflexionar si aquesta doble condició la compleix: objectius clars a Catalunya i 

mans lliures a Madrid. 

Deixi’m entrar en el que va ser la part més, diguem-ne, substancials des del punt de 

vista de la llargada en el temps, de la durada de la seva intervenció. Començo per les 

polítiques socials, vostè ho va encetar d’aquesta manera. Jo el convido a fer un viatge 

a, allò que en podríem dir, món real i deixar una mica de banda les talaies 

governamentals. 

             

Fitxer 2 

...i en aquest viatge al món real, li suggeriria els següents temes: imagini’s una 

persona vídua, normalment una dona, aquesta persona té un complement de pensió 

des de l’any 2003, per cert, amb un govern de Convergència i Unió. Ara té la sort –ara 

té la sort– de poder anar a conviure amb un familiar, que és una sort. Saben què han 

fet vostès? Li han tret el complement. És a dir, aquella etiqueta social, progressista. 

Una persona lògicament gran o moltes vegades gran que viu sola pot tenir un 

complement; si viu amb els seus familiars el pot perdre per acumulació de rendes i 

d’ingressos? I el valor de la companyia, que no compta per res, sentir-se sol no 

compta per res? És un càstig que una família aculli a una persona, que és una 
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persona normalment gran i que fins ara tenia dret a un complement de pensió i ara el 

perdrà? 

Imagini’s ara un altre cas: una persona gran que pot optar a un complement de pensió 

d’acord amb aquesta llei que es va aprovar l’any passat: prestacions econòmiques per 

a les persones que tenen ingressos molt baixos. La nova llei permet arribar al 75 per 

cent de l’índex de renda de suficiència. Per cert, una petita correcció: vostè va dir que 

aquest índex per a l’any 2007 eren cinc-cents trenta-un euros; és un error, és el 75 

per cent de cinc-cents trenta-un euros, és a dir, no arriba a quatre-cents. Li dic, 

perquè, evidentment, per una persona que cobra quatre-cents euros, la diferència 

entre quatre-cents i cinc-cents trenta-un és bastant important. Però més enllà de 

l’error, que suposo que és un error, diguem-ne, administratiu o de transcripció, sap 

què li passa a aquesta persona si ho demana abans del 31 de desembre d’enguany? 

Que pot cobrar aquest complement de pensió durant tot el 2006 i durant tot el 2007, 

és a dir, els retards. Però si no ho demana abans del 31 de desembre, no cobra ni el 

2006 ni el 2007. què han fet vostès per informar aquesta gent perquè puguin cobrar? 

Res. Ni una campanya de difusió. Miri que en fan, de campanyes, vostès i de 

publicitat també en fan, eh? Ara, perquè la gent que no arriba a quatre-cents euros al 

mes puguin arribar a cobrar una mica més, no són capaços de mobilitzar 

l’Administració de la Generalitat i anar-los a buscar a sota de les pedres. No han 

incrementat en milers i milers de persones durant també els últims mesos la mateixa 

Administració de la Generalitat, i no sempre per mestres, mossos i metges? No han 

inflat moltes conselleries de personal de tota mena? Mobilitzin aquesta gent perquè 

vagi a buscar aquesta gent necessitada, si vostès volen el bitllet per al progrés, com 

vostè ens deia ahir. 

Una família amb un nen o amb una nena amb una discapacitat psíquica es pot acollir 

a la Llei de la dependència. Vostès tenen per llei –després li parlaré d’aquesta llei 

també, quan parlem de la defensa de l’autogovern– tres mesos per fer la valoració i 

tres mesos més, una vegada feta la valoració, per fer el pla individual. Saben que hi 

han associacions de pares de criatures amb discapacitats psíquiques que els han 

portat a la Fiscalia? O no se n’han assabentant d’això? I saben per què els han portat 

a la Fiscalia? Han denunciat que vostès incompleixen els terminis. Tanta llei de 
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dependència, tanta quarta columna de l’estat del benestar, no sé quantes coses més, 

i resulta que a l’hora de la veritat vostès són incapaços de complir els terminis per fer 

la valoració d’una persona que té dret a rebre un ajut i que no només té dret, sinó que, 

a més a més, el necessita. 

Una dona separada o divorciada amb fills a càrrec. Vostè ahir ens va anunciar com 

una gran cosa que ara faran no sé exactament què, suposo que una llei, amb un fons 

de garantia per pensions alimentàries. Posin-se a la pell d’aquesta persona que es 

troba en aquesta situació, que ha de demanar una pensió alimentària, perquè vol dir 

que amb els seus diners, que deuen ser molt pocs, no pot alimentar correctament els 

seus fills i expliquin a aquesta persona que fa quatre anys que això vostès ho podien 

fer. Quatre anys. L’any 2003 es va aprovar una llei en aquest Parlament de suport a 

les famílies entre Convergència i Unió, per cert, amb el suport del Grup d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, i en aquella llei es parla del fons de garantia de pensions 

alimentàries. Quatre anys. Visca el bitllet cap al progrés. Expliquin a aquesta persona, 

vagi vostè a vendre-li un bitllet cap al progrés, a veure si li compra. Quatre anys que 

ho podien haver fet. 

L’últim exemple que li volia posar: una persona gran que necessita una residència, 

perquè no pot seguir vivint a casa seva o perquè s’ha quedat sola. Vostès consideren 

que els temps per obtenir una plaça de residència s’han escurçat o s’han ampliat? Els 

temps d’espera? S’han ampliat. En lloc d’anar endavant, anem enrere.  

Saben quantes places de promoció pública, vostès que confien tant amb 

l’Administració i que sempre se n’omplen la boca, saben quantes places de promoció 

pública de residències de gent gran han fet en aquests últims tres-quatre anys, des 

que existeix el tripartit? Cinc-centes vuitanta-sis. Sí, sí, places en funcionament de 

promoció pública fetes directament per la Generalitat, cinc-centes vuitanta-sis. Saben 

quantes en van prometre quan es va constituir el tripartit, del qual vostès són hereus? 

Deu mil en quatre anys. Dues mil cinc-centes..., després ho van rebaixar a mil cinc-

centes i no n’han fet ni dues-centes per any. Aquest és el bitllet cap al progrés que 

vostès ens proposen? Que les persones grans en lloc de poder tenir menys temps 

d’espera per arribar a una residència, que necessiten com el pa que mengen, s’hagin 
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d’esperar més temps, perquè resulta que hi ha un govern que no compleix amb els 

seus deures més elementals? Ei, i un Govern que a més a més es diu progressista, 

en aquella línia divisòria, i que atribueix als altres la decadència confortable. A on està 

la decadència instal·ladament confortable? 

Li podria posar més exemples, però vull passar a un altre apartat, que és el de les 

polítiques familiars i de natalitat. Sap quants segons hi va dedicar? Cap. En un discurs 

de dues hores, el president de la Generalitat passa –disculpin-me el llenguatge 

aquest, perquè jo no tinc el discurs escrit i a vegades em puc equivocar en les 

formes– de la família. No hi ha ni un sol govern europeu, fins i tot de la Europa dels 

vint-i-set, de l’ampliada, que passi de la família per qüestions de prejudicis ideològics. 

I vostès, sí. Perquè, escoltin, si no passessin d’això, suposo que amb dues hores 

algunes propostes de política familiar i de natalitat hi haurien d’haver hagut, no? 

Sense anar més lluny, fins i tot el senyor Zapatero s’hi està apuntant, com vostès 

saben molt bé. 

El concepte de família, en el sentit que vostès vulguin, és un concepte que està 

completament absent. Jo els demano una cosa: facin una política decidida a favor de 

la família i també de la família amb criatures. Facin-la. Incrementin els ajuts a les 

parelles amb fills, cosa que han dit que farien però no fan. Encara avui les famílies 

que tenen criatures de menys de tres anys cobren només durant tres anys i no durant 

quatre, com cobraven quan hi havia un govern de Convergència i Unió. Encara avui 

han tingut temps per corregir-ho, tot això. Incentivin també el tercer fill, en la línia que 

ha proposat Convergència i Unió més d’una i de dues vegades. I ajudin a pagar les 

llars d’infants a aquelles parelles que no hi arriben, perquè resulta que no tenen una 

llar d’infants pública o concertada a prop de casa seva. 

I ara, evidentment, vostès presumiran de moltes coses, no? Vagin presumint –vagin 

presumint. Saben quantes n’han fet de veritat, en funcionament, de llars d’infants, en 

aquests últims quatre anys? 7.365. Saben quantes en va fer un govern de 

Convergència i Unió també en els últims quatre anys? 11.904. (Remor de veus.) 

Escoltin, són dades seves –són dades seves–, només han de consultar els informes 

que fa el mateix Departament d’Educació. I no riguin d’aquesta manera displicent, 
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perquè és la pura veritat. El que passa és que els cou que sigui així. Facin una cosa –

facin una cosa–, donin un ajut mentre no es puguin construir aquestes llars d’infants, 

donin un ajut a les famílies que tenen criatures petites. Si no en volen dir «xec», no en 

diguin «xec», tot i que ara suposo que tot això del «xec» ja no deu ser tan dolent, no? 

Ara ja no deu ser ni neoliberal, ni neoconservador i no sé quantes històries més, 

perquè ara resulta que si fos neoliberal i neoconservador, resulta que ho fa el senyor 

Zapatero, que deu representar un govern del Partit Socialista, inclosos ministres del 

PSC. Per tant, si no en volen dir «xec», no en diguin «xec»; en diuen “subvenció», en 

diuen «taló», en diuen «transferència», diguin-ne com vulguin, però facin-ho, perquè 

hi ha moltes parelles amb criatures petites a casa nostra que ho estan esperant. 

Una referència –després em referiré a altres temes de l’àmbit social– a l’àmbit 

econòmic, que vostè hi va destinar una part significativa del seu discurs. Comencem 

per allò que vostè en diu «col·lectius dèbils o fràgils», no? Dintre de l’economia, un 

col·lectiu fràgil és el món de la pagesia. O no? Ho és en part, no tothom, però en part 

és així. Doncs bé, posis a la pell d’un pagès o d’un ramader que veu amb absoluta 

perplexitat que el Pla de desenvolupament rural a través del qual, precisament, es 

canalitzen una part important i significativa dels ajuts en el món de la pagesia en lloc 

d’anar endavant va endarrere. Expliquin-li després a aquest pagès o a aquest 

ramader el bitllet cap al progrés. I, escoltin, no m’ho invento jo això, eh? Consultin el 

director general recentment dimitit, perquè va plegar, el senyor Besora, que ve 

d’aquest món. I agafin les declaracions que va fer. I aleshores potser començarem a 

parlar de l’economia real, més enllà de les dades macroeconòmiques, que, 

evidentment, són molt importants, no? 

Li proposo una altra cosa: agafi la carta del president de l’AMEC, Associació 

Multisectorial d’Exportadors de Catalunya, passant en el món de la indústria i de 

l’exportació. Tots vostès la tenen. Jo la vaig rebre com a parlamentari. Se l’han llegida 

aquesta carta? Perquè, escoltin, després facin tots els discursos que vulguin 

d’innovació, de recerca, etcètera. Però la gent que viu al món real, que són les 

empreses exportadores de molts sectors multisectorials, que fa anys i panys que 

existeixen, a més a més, i que saben perfectament què és combatre en el món 

competitiu havent de vendre els seus productes a l’estranger, pregunti’ls quina opinió 
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en tenen. Vaja, no cal que els ho preguntin, llegeixin la carta i veuran quina opinió 

tenen ells que viuen en aquest món real sobre el que vostès estan fent, no només des 

d’un punt de vista de projecte de país, sinó també des d’un punt de vista d’accions 

concretes. És una carta que simplement és un SOS. Si vostès la llegeixen, ho veuran. 

Alguns exemples molt ràpidament dits, perquè s’acabarà el temps i volia comentar 

alguna cosa més: innovació, recerca i universitats. Contemplin l’espectacle d’aquests 

darrers sis mesos o set mesos o vuit mesos. El gran tema, segons es diu tantes i 

tantes vegades, absolutament desnordejat[#], sense rumb. Saben que tots els centres 

de recerca i d’excel·lència que hi ha en aquest moment a Catalunya, per cert, gairebé 

tots impulsats en l’època del Govern de Convergència i Unió, no n’hi ha ni un que 

tingui el contracte programa vigent. Ni un. Tots funcionen amb un contracte programa 

prorrogat. Aquesta és la Catalunya de la innovació? Aquesta és la Catalunya de 

l’ambició nacional, senyor president? Parlin amb els rectors, que suposo que ho fan, i 

els explicaran el desconcert que en aquest moment hi ha sobre el projecte que hi ha 

d’haver entorn del món de la universitat. 

De la formació professional, que vostè ens va fer una anuncis que jo celebro si 

realment es compleixen. Recorden que hi va haver un líder sindical d’aquest país que 

abans de l’estiu abandonaria l’acord de competitivitat si no es prenien seriosament la 

formació professional? No fa ni dos mesos que això va passar. Un líder sindical.  

Formació ocupacional, el Forcem, l’Estat central es declara en rebel·lia constitucional. 

Li ho dic així: en rebel·lia constitucional. Tan proclamar la defensa de la Constitució i 

no sé quantes històries més, en rebel·lia constitucional, perquè tenen l’obligació legal, 

per sentència reiterada de transferir els fons a les comunitats autònomes i, per tant, 

en el nostre cas, a la Generalitat de Catalunya, i en passen olímpicament. Quin grau 

d’exigència estan vostès aplicant allà, amb un govern, per cert, en minoria, perquè 

puguem destinar a la formació ocupacional allò que s’hi ha de dedicar? 

El Servei d’Ocupació de Catalunya, desmantellat –desmantellat. I no tinc temps de fer 

alguna altra referència sobre la dimensió de grans empreses, però potser en alguna 

rèplica ho podré arribar a fer. 
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Fiscalitat: vostè va fer una proposta, que ja l’ha fet altres vegades, de reduir l’impost 

de successions i donacions. Concretament, en el tema de l’habitatge, s’entén              

    

Fitxer 3 

...[Jo els demano] un cop més, formalment, que es plantegin la supressió d’aquest 

impost, si no la poden fer de cop, que ho puc arribar a entendre que no la puguin fer 

de cop, facin-la esglaonadament, graó a graó, si fa falta, si fa falta en tres anys la fan 

en tres anys, però donin un missatge clar que suprimiran aquest impost. I no es 

preocupin, no només ho fan les comunitats del Partit Popular, ara ja ho fan alguns 

socialistes, senyor president, Castella-La Manxa ja s’hi ha apuntat. Facin-t’ho. No ho 

poden fer de cop, no ho facin de cop, però facin-t’ho, diguin-t’ho que ho faran, perquè 

ho acabaran fent igualment. No se n’adonen? Ho hauran de fer els agradi o no els 

agradi. Per tant, si ho han de fer diguin que ho faran, no només una petita reducció, 

sinó la supressió, i aleshores pactin amb nosaltres, que serem gent raonable i 

comprensible com sempre, els terminis per poder fer aquesta acció. 

Infraestructures. Li dic amb tota l’educació, evidentment, però fins i tot amb la 

cordialitat necessària, no? Vostè creu que es pot venir a un debat de política general 

tal com estan les coses i no parlar del quart cinturó? Escolti, és que ens va deixar de 

pedra. Ambició nacional, capacitat d’arriscar, senyor president, com un dels seus 

grans atributs, una de les seves qualitat? Capacitat d’arriscar és perquè vostè no té 

una sintonia interna dintre del Govern pel tema del quart cinturó, que és una 

infraestructura necessària, no pot venir aquí a fer un plantejament ambiciós en aquest 

sentit? Ni sobre la interconnexió elèctrica? 

Bé, dos temes estrella d’infraestructures que afecten a milers, i milers, i milers, i milers 

de ciutadans com s’ha pogut comprovar en reiterades ocasions i el president de la 

Generalitat va a un debat de política general per fer balanç i per fer prospecció, per fer 

projecte, i ni en parla, ni en parla. Bé, un gran èxit d’Iniciativa per Catalunya, jo ho 

celebro. Escolti’m, han tingut un gran èxit, però és un gran èxit pel país això? Jo crec 

que no. 
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Catalunya en xarxa. Suposo que la xarxa, doncs, deu ser moltes xarxes al mateix 

temps, però també la de transport públic. Saben quantes estacions de metro han 

inaugurat vostès en els últims tres-quatre anys, senyor conseller? Cap, zero. La gran 

aposta pel transport públic, etcètera, etcètera, zero estacions. Saben quantes n’ha 

inaugurat la Comunitat de Madrid? Vuitanta. Ara, això sí, anuncis per reduir la 

velocitat a vuitanta quilòmetres per hora en aquella feliç expressió d’alguns del hapy, 

hapy flowers (#), si no recordo malament, això sí, però, en canvi, desenvolupar les 

obres d’infraestructura que vostès han de desenvolupar en transport públic no ho han 

fet. 

Totes les línies de metro que estaven endegades estan retardades, totes, i totes les 

que va citar el senyor president, totes, vénen de l’època anterior. No n’han llençat ni 

una de nova. És més, l’única cosa que van fer, a més a més de continuar coses que 

ja estaven començades però malament, va ser suprimir-ne una, que és la línia 12, que 

estava acordada amb tots els alcaldes i municipis afectats, per cert, pràcticament tots 

seus. I s’ho carreguen, i es permeten el luxe, a partir d’aquí, de donar lliçons, 

evidentment,  als demés, sobre la Catalunya en xarxa, el transport públic i no sé 

quantes històries més. 

M’estalvio alguns temes en aquest moment que intentaré després introduir en alguna 

rèplica, però després del que ha passat aquest estiu, senyor president, vostè no entén 

que hi hagi catalans emprenyats? No ho entén? Es queixava del català emprenyat, 

però escolti, com vol que estiguin els usuaris de rodalies de Renfe o dels regionals de 

Renfe si no emprenyats? Ei!, i emprenyats és una expressió sua. Com vol que 

estiguin? 

Com vol que estiguin els usuaris que paguen el rebut de l’electricitat i que es queden 

hores i hores, i alguns dies i dies, sense subministrament elèctric, que no és 

precisament una d’aquelles coses que dius «no escolta’m que això és d’un país 

sofisticat.» Estem parlant de coses molt elementals, de serveis públics molt bàsics. 

Com han d’estar aquesta gent sinó emprenyats? Ara, deixi’m dir-li, afegeixi un altre 

concepte al català emprenyat, català emprenyat però responsable, eh? Català 

emprenyat i amb motiu, però responsable, perquè uns altres ja haurien reaccionat 
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d’una altra manera davant de tot això i en canvi aquest català emprenyat a més a més 

ha actuat responsablement, cosa que deu ser una mostra del civisme, precisament, 

del nostre país, cosa que evidentment és absolutament positiva. 

Una referència molt breu al tema de l’Estatut i de les inversions de l’Estat. Tenim una 

garantia de set anys perquè l’Estat inverteixi allò que ha d’invertir. Vostès ara diuen 

que finalment hi ha el que hi havia d’haver d’acord amb l’Estatut. Diu vostè que això 

és un acord històric. Home!, complir l’Estatut, complir una llei és un acord històric? No 

ho sé, però vaja, escolti’m, de tota manera jo entenc que vostès tenen dificultats, com 

tots els governs catalans, per negociar a Madrid i, per tant, puc entendre que com que 

els ha costat, doncs, ho celebrin, no? 

Ara, respongui’ns una cosa després, per què Andalusia té el percentatge que li toca 

sense que res quedi enlaire i Catalunya no, perquè, escolti, els cops se’ls va emportar 

Catalunya, eh?, els cops ens els vam emportar els catalans. Les campanyes aquelles 

que vostè diu les vam patir els catalans, els andalusos no les han pas patides, eh? I a 

ells els respecten fins l’últim cèntim i fins l’últim percentatge  el que els toca per 

l’Estatut i a nosaltres, segons vostè va confirmar ahir mateix, ens deixen set-cents 

milions d’euros, que no és xavalla, estem parlant de cent mil milions de pessetes 

llargs, molt llargs, penjats. I és clar, vostès ens demanen que tranquils, que esperem i 

que vostès tenen moltes idees i que vostès són molt creïbles. 

Recorden aquest anunci, senyor president? S’identifica en aquest anunci? 27 de 

setembre de l’any 2006: «Es compleix l’Estatut», amb la seva cara, «fets, no paraules, 

es compleix l’Estatut per l’any 2007.» I ara reconeixen que ens deuen gairebé nou-

cents milions d’euros, tal com deien molts estaments de la societat catalana i també 

Convergència i Unió. Fet i paraules, senyor president, però no mentides i enganys, 

perquè si vostès desplegaven tot això com a gran propaganda fa un any dient que 

complien l’Estatut i era mentida, perquè ara ens hem de creure que aquests set-cents 

milions vostès ja ho tenen tot resolt. 

Facis una cosa, pugi a aquesta tribuna i digui’ns, perquè a hores d’ara vostè ja ho deu 

saber, si és per l’any que ve, no?, a quins projectes el seu Govern, i el president al 

capdavant, vol atribuir aquests set-cents milions d’euros detallats, un darrere de l’altre. 
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El president 

Senyor Mas. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Acabo, senyor president.  Perquè el poble de Catalunya té dret –el poble de 

Catalunya té dret– a saber quins són els projectes que el seu Govern vol endegar o 

vol continuar l’any que ve, un per un, per aprofitar fins a l’últim euro allò que ens 

deuen per llei i per justícia històrica. I per cert, d’això que ens deuen  no hi ha ni una 

garantia en els pressupost de l’Estat per  a l’any 2008.  

Jo els faig una última proposta, allò que ens deuen a hores d’ara, d’aquest any que 

vostès deien que ja es complia l’Estatut i que no era veritat, d’allò que ens deuen, que 

ens ho donin «granota fica’t al cove» per reduir peatges a Catalunya. Els proposarem 

una resolució en aquest sentit, i espero que tota aquella gent que anava a les guixetes 

dels peatges a repartir paperets i opuscles i tots aquells que anaven amb les botzines 

també a demanar reduccions de peatges el divendres hi votin a favor. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Té la paraula, en nom del Govern, el Molt Honorable  senyor José Montilla, president 

de la Generalitat. 

El president de la Generalitat (Sr. José Montilla i Aguilera) 

Gràcies, senyor president. Senyores i senyores diputats, honorable senyor Mas, he 

estat escoltant atentament la seva intervenció, vostè ha volgut començar amb un 

reconeixement que després ha derivat cap a una desqualificació del meu discurs, per 

cert, sí que avui amb una mica més d’elegància de la que normalment fa el portaveu 

del seu grup o que va fer ahir. 

Francament, vostè ha parlat de falta de projecte, però de la seva intervenció es pot 

deduir tot menys un projecte per aquest país, tot menys un projecte alternatiu per 

aquest país. Vostè ha vingut a dir, evidentment, que Catalunya és un subjecte polític, i 
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segur que estem d’acord, però li diria que no fins al punt que li puguem atribuir estats 

d’ànims, no?, quan vostè ha parlat de l’emprenyament de molta gent, no?, perquè 

segurament aquests estats d’ànims són projeccions de la part cap al tot, no?, i, per 

tant, avalar, vostè no ho ha dit, però ha vingut a avalar avui als que diuen que 

Catalunya està desanimada, o està desorientada, o està desil·lusionada. I només això 

es pot fer a partir d’una confusió, senyor Mas, que és una confusió entre el que és un 

col·lectiu determinat, per important que sigui, i el que és la societat catalana en 

general. I això serveix per la seva al·lusió a la carta d’AMEC, jo li podria citar moltes 

altres declaracions d’organitzacions empresarials que, precisament, en algun cas van 

provocar no precisament satisfacció a les seves files, aquest reconeixement que van 

fer de la tasca seriosa que està fent el Govern de Catalunya. Per tant, vostè n’ha citat 

una, jo li’n podria citar unes altres, no ho faré, vostès saben perfectament a què 

m’estic referint. 

Miri, vostè hauria de ser el primer en reconèixer i afirmar que la fortalesa de la nostra 

societat està per damunt de les discrepàncies que existeixen a la nostra vida política i 

que la capacitat, i li he de reconèixer que aquesta força de la Catalunya, de Catalunya 

avui, rau en la capacitat emprenedora de la seva societat civil com sempre, i en el 

vigor de la seva cultura, i en el dinamisme del seu teixit empresarial, sindical –vostè 

ha fet referència també als sindicats–, i, evidentment, al món associatiu, i en el sentit 

de la continuïtat de les seves institucions. 

Bé, vostè, certament, no ha fet referència avui, com han vingut fent dirigents de 

Convergència i Unió durant un període de temps, a això, a desgovern, a malestar, 

depressió, ho ha deixat anar més suaument, el pessimisme, decadència, sí que ha 

parlat de submissió, de falta de lideratge, ja m’hi referiré, no?, utilitzant aquestes o 

unes altres paraules, no? Una i altra vegada sí que ha recorregut d’alguna manera a 

aquest conceptes, no? 

Miri, vostè encara no ha paït no ser president de la Generalitat i per això constantment 

fa al·lusió i aprofita qualsevol intervenció, en aquest cas ha vingut parlant del mèrit. 

Miri, vostè no va tenir el mèrit meu, que és reunir setanta vots en aquesta cambra, no 

va ser capaç. Vostè ha intentat dues vegades ser president de Catalunya, dues 
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vegades, i ha fracassat, jo he volgut ser-ho a la primera i ho he aconseguit, i vostè en 

porta dues i per la cara que fa no sé si tindrà la tercera  oportunitat, això ja ho veurem. 

Miri, vostè ha parlat que davant d’aquesta situació era necessari més trobar punts de 

confluència que traçar línies divisòries... 

 

Fitxer 4 

I jo en el meu discurs vaig posar molt l’accent en els grans temes de país i en la mà 

estesa. En aquests grans temes de país, com també s’ha fet pràcticament a totes les 

lleis que ha aprovat aquest Parlament: vuit de les deu lleis que hem aprovat s’han 

aprovat amb el seu suport. Suposo que vostès han tingut bona predisposició, però 

també nosaltres, ho hauran de reconèixer –ho hauran de reconèixer–, perquè la 

majoria que dóna suport al Govern podria haver aprovat les lleis sense el seu concurs. 

I ha fet i continuarà fent un gran esforç per tractar de sumar i que participin 

Convergència i Unió i la resta de grups de la cambra en tots els grans temes de país i 

també de manera molt especial en totes les lleis que portarem aquí, al Parlament –

que hem portat i que portarem.  

Segurament vostè i jo no coincidirem mai en un tema: vostè és dels que consideren 

que això de l’esquerra i la dreta està superat. Miri, en això no ens posarem d’acord. 

Aquest és un dilema que també existeix en altres països. Normalment és veritat, hi ha 

gent de dretes que diu que la dreta i l’esquerra no existeixen; en això no ens posarem 

d’acord, evidentment.  

Objectius clars a Catalunya. Jo crec que de la meva intervenció es poden més que 

deduir.  

Mans lliures a Madrid? Home, mans lliures a Madrid, també. I vostè ho sap. Vostè 

aquesta vegada no ha utilitzat el terme «sucursalisme», no? L’ha utilitzat en altres 

ocasions, l’utilitzen molt sovint alguns dels líders de Convergència i Unió. Vostè sap 

que jo no estic supeditat a ningú més que a aquesta cambra i al poble de Catalunya. 

Perquè si jo estigués supeditat al PSOE, miri, segurament no seria president, això per 

començar. (Remor de veus.) Ni estic supeditat al PSOE ni a Madrid, i fins i tot ni al 
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PSC, si m’ho permet, amb el permís dels meus companys de partit. (Persisteix la 

remor de veus.) Vostè després ens ha il·lustrat amb uns exemples; no hi ha posat el 

nom, hauria estat més teatral, més amb aquesta concepció que vostè té de la política, 

que és molt teatral, molt de comèdia, diguem, jo, evidentment..., a les antípodes del 

que jo penso, no? No ens ha il·lustrat aquests exemples amb el nom; podria haver 

estat més teatral, encara.  

Miri, vostè diu: «Oh, vostès no han donat difusió a determinats –en aquest cas, 

afortunadament– programes que s’han posat en marxa per atendre necessitats de 

persones que tenen una especial vulnerabilitat econòmica.» Miri, sí que s’ha fet, amb 

carta individual als afectats. Segurament no hem contractat programes a la televisió, 

no hem fet encartables als diaris, i això és una cosa que més aviat pertany a una altra 

etapa. Però sí que s’ha fet aquesta informació directament als afectats, i s’ha fet per 

carta, eh?, senyor Mas.  

Miri, vostè ha parlat també de fons de pensions alimentàries que preveu –per a les 

pensions alimentàries i les compensatòries– el projecte de llei que ja està en 

tramitació en aquesta cambra. Però això ja existia, eh?, en una llei de Convergència. 

Molt bé. Ho van posar, vostès, en marxa? Van tenir vint-i-tres anys per crear-lo, eh?, 

escolti. És ara que es posarà en marxa. Igual que vostès van tenir també molts anys 

per fer polítiques de suport a les famílies. Vostès parlen molt de polítiques de suport a 

les famílies, i la veritat és que després de vint-i-tres anys de governar el balanç del 

suport a les famílies és absolutament descriptible. Miri, el pressupost, per exemple, 

que té la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència era, l’any 2003, de 

68 milions d’euros. Aquest any és de 129 milions d’euros, un 90 per cent...  

L’any 2003-2004 hi havia 23.833 alumnes escolaritzats de zero a tres anys en escoles 

públiques. Aquest curs n’hi ha 36.100. No és precisament un increment petit, i 

evidentment té poc a veure amb les xifres que vostè ha donat, no sé d’on les treu, 

però evidentment...  

El pressupost de l’ICAS, que és l’instrument que té el Govern fonamentalment per 

desenvolupar i aplicar una part substancial de les polítiques socials a les quals vostè 

ha fet referència: 23 milions d’euros l’any 2003, 56 milions d’euros l’any 2007. Miri, 



 

  

Sessió núm. 20.2 / Ple del Parlament / 27 de setembre de 2007 

 

 

 
20 

com vostè comprendrà, això sí que és, en fets i no exclusivament en paraules, 

polítiques de suport als sectors més desfavorits. Són polítiques socials i són també 

polítiques evidentment de suport a les famílies. L’augment que hi ha hagut dels ajuts 

per sobre de la inflació acumulada entre el 2003 i el 2007, d’ajuts als infants ha 

crescut per sobre de la inflació acumulada, ha estat de més del 12 per cent. Per tant, 

sí que ha estat una prioritat.  

Vostè després ha parlat també de les polítiques de suport a la pagesia. Escolti, sap 

vostè l’increment que ha fet la Generalitat amb recursos propis –perquè els recursos 

comunitaris, com vostè sap, per a aquestes polítiques s’han reduït... Per tant, la 

Generalitat, amb recursos propis, en quant ha incrementat el Pla de desenvolupament 

per a aquest període? Més d’un 40 per cent. I això és precisament perquè és una 

prioritat per nosaltres, també. Determinats territoris de Catalunya i determinats 

col·lectius, com és la pagesia.  

La recerca al desenvolupament i la innovació. Certament que hi ha contractes 

prorrogats a l’espera d’un desplegament legal que hem de fer, que ja hem anunciat. 

També d’un gran pacte de país que volem fer respecte a la innovació, a la recerca i al 

desenvolupament, però també això m’ha comportat, ni molt menys que els recursos 

destinats a la recerca no s’incrementin. El pressupost d’aquest any recull un 43 per 

cent d’increment dels recursos destinats a aquestes polítiques. I això evidentment és 

una mostra de la voluntat que té el Govern, el conjunt del Govern, perquè les 

polítiques de recerca, desenvolupament i innovació estiguin a l’alçada que el país 

necessita en aquests moments.  

Vostè ha parlat també de la formació professional. Miri, el Forcem ja no existeix, no?, 

ara es diu d’una altra manera, no? Hi ha un Consorci de Formació Contínua a 

Catalunya, però... Tenim més recursos que mai per a la formació contínua, malgrat 

aquesta invasió de competències que es dóna. I com que es continua donant, 

òbviament el que hem fet és utilitzar els instruments que ens dóna el nostre marc 

jurídic, i ha estat portar el decret corresponent al Tribunal Constitucional.  

Bé, vostè també ha parlat d’infraestructures. Ha parlat del quart cinturó i de la MAT. 

Del quart cinturó suposo que vostè fa referència a una via que està en construcció, 
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que hi ha tres trams que s’estan construint, no?, i que fa l’Estat, no la Generalitat de 

Catalunya. O de la MAT, que tampoc la fa la Generalitat de Catalunya, eh? Suposo 

que vostè parla, i ho diu i cita aquests projectes per demostrar la manca de 

consistència del Govern de Catalunya, no?, els problemes segurament que vostè 

pensa que hi ha de manca de cohesió, no? Jo no li faré la llista dels ajuntaments de 

Convergència que s’oposen a la línia de molt alta tensió ni el llistat, tampoc, 

d’ajuntaments de Convergència que s’oposen a altres projectes d’aquests importants 

de país que vostè ha citat. Segurament això sí que és un problema que vostè veu en 

els altres però no veu a casa seva, no? 

Miri, respecte al tema de la cohesió, senyor Mas, el que li he de dir és que hi ha gent 

que pensa, i vostè ho sap, que hi ha més embolics a casa seva, que són dos partits, 

que a més a més van junts a les eleccions, que en el meu govern, que som tres i ens 

presentem per separat. Aquesta és la realitat, senyor Mas.  

El metro. Certament, nosaltres no tenim la febre inauguradora de coses fins i tot 

sense acabar que tenien anteriors governs. Les obres s’estan fent. Per cert, hi ha 

projectes que vostès s’atribueixen perquè els van dissenyar, però que no van executar 

–que no van executar–, s’estan executant ara, s’estan pagant ara, eh? I ara és, 

evidentment, quan s’estan fent tots els esforços.  

Vostè diu que com vol que estiguin els afectats per l’apagada de la llum, per les 

Rodalies. Jo he dit en més d’una ocasió que comprenc –només faltaria, no?– 

l’emprenyament de la gent afectada pel funcionament defectuós d’aquests serveis 

públics, d’uns serveis públics que vostè sap que no depenen de la Generalitat de 

Catalunya, però que la Generalitat i aquest govern han estat a l’alçada de les 

circumstàncies, reunint les empreses, forçant determinats acords per a les 

indemnitzacions, obrint els expedients amb diligència per prendre després les 

determinacions que es puguin deduir en funció de les responsabilitats d’aquestes 

empreses, i també actuant davant de l’Administració general de l’Estat perquè faci 

front al desgavell que hi ha hagut a Rodalies. Això i moltes més coses hem fet. 

Perquè res del que passa a Catalunya, com bé vaig dir ahir, és aliè a la Generalitat; 

res, sigui competència o no de l’Administració de la Generalitat.  
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Bé, vostè ha parlat també –i vaig acabant– de les inversions, les inversions dels 

pressupostos generals de l’Estat de l’any que ve. Miri, en primer lloc, el que crec és 

que jo no vaig dir estrictament «històric», més aviat «es podria titllar d’històric»; no vull 

ser tan transcendent, no? Però el que sí que hi ha, i s’ha de reconèixer, és que es 

compleix la disposició addicional tercera de l’Estatut. I s’ha aconseguit en una 

negociació bilateral entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat. No s’ha 

aconseguit sobre la base de les pressions d’un grup parlamentari, sinó sobre la base 

dels mecanismes que preveu el mateix Estatut d’autonomia, desplegant i aplicant 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya. I, escolti, certament han sortit més diners fins i tot 

dels que vostès demanaven, no l’any passat, no fa tres mesos, no fa quatre mesos, 

no, dels que demanàvem fa una setmana, quan precisament grups municipals de 

vostès, alguns representats fins i tot per alguns diputats d’aquí, de la cambra, 

presentaven propostes de moció als ajuntaments i demanaven, per exemple, com 

aquest acord –és l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, eh?, grup municipal de 

Convergència i Unió–: «Reclamar al Govern de l’Estat que incorpori de manera plena 

als pressupostos generals per al 2008 el que estableix la disposició addicional tercera 

de l’Estatut, que representa 4.300 milions.» S’han quedat curts; ha estat una mica 

més: 4.365,29 milions d’euros.  

Escolti, si tots els projectes no tenen noms, jo vaig dir que ja n’hi posaríem. És un 

avantatge, precisament perquè, entre altres coses, per això estan la Comissió 

d’Infraestructures, la comissió bilateral que preveu l’Estatut i la comissió bilateral 

Generalitat - Estat. Per això estan, entre altres coses. I ja ens cuidarem nosaltres ben 

bé –estic segur que amb vostès també– de trobar projectes per a aquests milions –

per als quals s’han d’incloure, òbviament [...]  

 

Fitxer 5 

també, tota la part que fa referència als peatges. L’important és que es dóna aquest 

compliment. Vostè diu: «Oh, però l’any passat...». Escolti, l’any passat no hi havia 

ocasió de discutir el concepte «infraestructures», no estaven constituïts els 

mecanismes de relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat, vostès –vostès–, i vostè 
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va advertir al Govern que ja havia convocat les eleccions i que estava pràcticament en 

funcions, que no desenvolupés l’Estatut, ho recorda? I, per cert, aquests pressupostos 

a què vostè fa referència, el de l’any passat, li recordo que també van ser votats per 

Convergència i Unió, per alguna cosa serà –per alguna cosa serà–, després d’una 

esmena del senyor Duran i Lleida. Algú té mala memòria, però... D’una esmena que 

venia a dir el que deia precisament l’Estatut que s’hauria de fer i que, evidentment, es 

va fer una vegada que es va començar a desplegar l’Estatut i es van crear les 

comissions pertinents, que són, en aquest cas, mitjançant aquesta relació bilateral 

que s’ha arribat a aquest acord, que crec que és un bon acord, no sé si històric, 

segurament per alguns, sí, per altres, no. Crec que és un bon acord. 

El president 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’honorable 

senyor Artur Mas. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Bé, alguns comentaris sobre la nova intervenció del 

president i alguns temes que hi volia afegir, que no he tingut temps de fer-ho en la 

primera intervenció, molt ràpidament.  

En tots aquests temes de política social que els he dit, miri, em són absolutament 

igual les estadístiques. No penso dedicar els meus minuts a confrontar les seves 

xifres i les nostres xifres, perquè al final això sap què passa, sap per què ho fa vostè 

això de la confrontació de xifres, per despistar la gent. (Remor de veus.) Faci només 

una cosa –faci només una cosa–: prengui nota dels casos que jo li he dit, prengui’n 

nota, i en la seva interioritat de president de la Generalitat reflexioni una mica, i faci el 

que pugui per ajudar aquesta gent. 

Està tan ocupat en altres coses, vostè, i a mirar sempre cap endarrere i amb aquesta 

fixació que té sobre Convergència i Unió que no té temps per defensar Catalunya i la 

seva gent. Aquest és el seu problema. Dediqui un temps i unes energies i una certa 

voluntat i una certa autoritat a ajudar les persones que ho necessiten, perquè tots els 

casos que jo li he explicat són certs. Només li posaré un exemple: aquest fons de 
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garantia per a pensions alimentàries no es va crear pel Govern de Convergència i 

Unió perquè la llei es va aprovar l’any 2003. Si nosaltres haguéssim estat en el 

Govern, l’any 2004 hauria estat en funcionament. Porten vostès gairebé quatre anys 

fent el mandra. Porten quatre anys fent el mandra en temes d’alta sensibilitat social, i 

després es pengen les etiquetes de progressistes i de gent d’esquerra i no sé quantes 

coses més. Només faci això: dediqui una part del seu temps a ajudar aquesta gent.     

Tampoc entraré en una confrontació entre el que ha dit l’AMEC#, el que va dir un 

altre... Escolti’m, si m’és absolutament igual, jo l’única cosa que els dic és agafin 

l’opinió d’aquella gent que pateix cada dia què vol dir innovar, què vol dir exportar, què 

vol dir combatre en els mercats internacionals, què vol dir produir, què vol dir vendre i 

què vol dir cobrar. M’entén? I això no és sempre algú que surt en els diaris, és 

l’economia del dia a dia, senyor president, és l’empresa del dia a dia. Facin cas en 

aquesta gent i potser obriran alguns ulls respecte a alguns problemes que vostès 

tenen. 

El tema del compliment de l’Estatut quant a inversions, miri, tampoc entraré en 

discussió amb vostè: jo el que havia de dir ja ho he dit. Ara, vostè creu que els diners 

que ens deuen per a l’any que ve, per a l’any 2008, a hores d’ara vostè puja aquí i diu: 

«Ja trobarem els projectes. Sí, anirem allà, en un camp, gratarem una mica, 

buscarem si hi ha algun paperot per allà amagat i, llavors farem un projecte.» Vostè 

ha estat president d’una diputació, alcalde d’una ciutat, ara és president de la 

Generalitat i ha sigut ministre d’Indústria i no sap que elaborar un projecte costa molt 

temps, o els tenim ja aquests projectes o no hi haurà els diners. Jo li torno a demanar: 

quins són els projectes que el president de la Generalitat i el seu Govern 

cohesionadament tenen plantejats per cobrar els 700 milions d’euros que ens diuen 

que ens donaran, però que no hi són. 

I li dic una altra cosa: digui’m vostè si acceptarà el divendres dedicar a peatges allò 

que ens deuen de l’any 2007 i que no es han donat, ni ens donaran l’any que ve. I 

deixin de dir mentides, perquè vostè va ser qui va publicar aquest anunci que li he 

ensenyat, no jo. Aquest anunci porta la signatura del PSC i la seva cara: «Fets i no 

paraules». Prou mentides i prou enganys, perquè vostès van dir que això complia 
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l’Estatut, i ho van dir vostè, no atribueixin la culpa als altres, facin-se responsables 

dels seus propis actes, que són grandets per poder-ho fer. 

El problema no és Convergència i Unió, el problema és si vostès van enganyar fa un 

any el poble de Catalunya, o no. I si el van enganyar una vegada, per què no el poden 

enganyar una altra? Per què? Si ho van dir amb aquesta contundència: «Catalunya 

endavant, Catalunya se salva, complim l’Estatut», etcètera, i era un engany reconegut 

per vostès, perquè ara resulta que els diners ens els deuen.  

Torno a dir: escolti’m, a reduir peatges, el que ens deuen, i que ens ho comencin a 

pagar l’any que ve, en bona part, i posem-nos d’acord en quins. Nosaltres farem una 

proposta de resolució en aquest sentit. 

El quart cinturó, senyor president, dit amb tot el respecte, si el quart cinturó s’està fent 

com a quart cinturó i es pensa seguir fent, o ha de plegar el senyor Saura o ha de 

plegar vostè, a menys que no vulguin dir una altra mentida o incomplir un altre 

compromís greu, perquè, si no ho recordo malament, es van passar la campanya 

electoral dient un i l’altre que cap governaria, un si no es feia i l’altre si es feia. El 

senyor Montilla dient: «No governaré amb ningú que no vulgui fer el quart cinturó.» El 

senyor Saura: «No governaré amb ningú que el vulgui fer.» En què quedem? Aquí 

sobre un dels dos. Ja s’ho faran vostès. El senyor Saura diu que sobra vostè, no ho 

dic jo, eh?, diu que sobra vostè. Escolti’m, doncs, ja ens ho faran saber (forta remor 

de veus) –ja ens ho faran saber. Com que vostè fa així, doncs, escolti’m, així vol dir 

l’altre. (Fortes rialles i aplaudiments.) Ho ha dit vostè. Ara que no surti enfadat contra 

mi, ara que s’enfadi contra vostè, almenys una vegada, home, que s’enfadi contra 

vostè (rialles). 

Per tant, escolti’m, i llavors diu: «No, és que el problema són els ajuntaments de 

Convergència i Unió; i això i per la línia d’alta tensió.» Home, per favor –per favor. 

Vostè creu que un govern, sigui del color que sigui, no tindrà sempre alguna 

confrontació d’ajuntaments del seu mateix color? Escolti, governar és governar, 

senyor president. Són vostès el Govern, no som nosaltres, en aquest moment, com 

vostè ha recordat molt bé. Doncs, facin honor a les seves responsabilitats. La seva 
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responsabilitat és governar, i en lloc de governar es dediquen a criticar els altres i qui 

dia passa, any empeny.  

I el president de la Generalitat pretén que Catalunya es converteixi en una illa 

energètica, suposo, perquè no té coratge suficient per defensar el que s’ha de 

defensar i, a més a més, que aquella Catalunya en xarxa, doncs, sigui purament una 

ficció.  

L’aeroport, que no li he citat abans, presentarem una resolució el divendres perquè 

les institucions catalanes siguin majoritàries en el consorci de l’aeroport del Prat, 

majoritàries, i que tingui aquest aeroport i aquest consorci totes les funcions excepte 

la navegació aèria. I demano formalment en aquells que volen fer referèndums l’any 

2014 que almenys votin a favor d’un aeroport amb majoria de les institucions que deu 

ser una cosa una mica més fàcil d’aconseguir, per favor.  

I si vostè, senyor president, té les mans lliures, com vostè diu, faci una cosa: oi que 

prefereix que les institucions catalanes tinguin majoria i que totes les funcions quedin 

en aquest consorci, doncs, voti-ho aquí i faci que els seus vint-i-un diputats del PSC a 

Madrid també ho votin. I, quan passi això, jo em creuré que vostè té les mans lliures, 

perquè durant trenta anys el seu grup a Madrid mai a votar diferent del PSOE, mai, en 

el Congrés dels Diputats. Això són mans lliures? Tantes mans lliures, senyores i 

senyors diputats, que aquest estiu amb l’escàndol que hi havia en el tema de les 

infraestructures, vostès van ser incapaços a Madrid, tantes mans lliures que tenen, 

eh?, incapaços de fer comparèixer la ministra de Foment. Quina gran llibertat que 

tenen vostès. 

Per donar la cara a favor del poble de Catalunya, que estava enrabiat i amb raó i que 

tenia el seu orgull malmès amb raó, vostès no van ser capaços ni tan sols de mullar-

se perquè comparegués una ministra que, a més a més, actuava de manera deslleial 

cap a tot el poble de Catalunya, d’esquerres, de dretes, de dretes, d’esquerres, o com 

vostè vulgui. Menys discursos, menys predicar, senyor president, i més practicar.       

I la darrera cosa que li volia dir, perquè vostè ja hi ha fet una referència, ja veu que jo 

m’hi refereixo molt al final de la meva intervenció. La discussió entre esquerres i 

dretes, jo ja sé que a vostè no el convenceré, encarà que vostè no ho fa sovint, 
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doncs, parli amb el senyor Maragall i ell també li dirà el mateix. I que jo sàpiga el 

senyor Maragall s’ha declarat durant trenta anys socialista, o no? Entre altres coses 

ha sigut president del partit seu, i se’n diu Partit Socialista, si no ho recordo malament. 

Doncs, bé, el senyor Maragall està dient, en aquest moment, i no ho dic perquè tot el 

que ell digui vagi a missa, eh?, que quedi clar, vostès ja coneixen la meva capacitat 

de confrontació educada amb el senyor Maragall (veus de fons). Ara, ell també en 

parla, eh?, ell també parla de superar dretes i esquerres. Jo només li he dit una cosa, 

ja sé que les dretes i les esquerres existeixen encara que només sigui a efectes 

d’etiquetes, ja ho sé, home, ja ho sé això. Jo el que li estic dient és una altra cosa, li 

estic dient que el president de la Generalitat de Catalunya té una funció més important 

que traçar línies divisòries entre els catalans, que és molt diferent. Estic apel·lant a la 

seva condició de president de la Generalitat. Miri si li reconec el que vostè és que 

apel·lo a la seva més alta responsabilitat. M’entén?  

Jo no li he discutit mai que vostè sigui el president de la Generalitat, si em deixa fer 

una referència personal, mai, i no ho faré tampoc en el futur. L’única cosa que li he dit 

és que si vostè vol fer un discurs de mèrit i d’esforç en el poble de Catalunya que en 

democràcia el mèrit i l’esforç no es guanya en els despatxos a les fosques, sinó que 

es guanya a les urnes. M’entén? I vostè a les urnes, senyor Montilla, no convenç, no 

ha convençut. Sí, sí, aquí, al Parlament, que tothom cobra un sou públic, sí, però a les 

urnes que la gent no té sou públic, quan la gent va a votar (remor de veus i 

aplaudiments), vostè no ha convençut. (Aplaudiments.) I, escolti’m, com que és molt 

legal –com que és molt legal– (veus de fons), perdonin, com que és molt legal tot això, 

no hi ha cap discussió. Només li he dit en un sentit –només li he dit en un sentit–, 

almenys estalviïs el ridícul de fer el discurs del mèrit i de l’esforç, perquè en 

democràcia el discurs del mèrit i de l’esforç és guanyar-se les garrofes a les urnes, 

que és el que vostè no va fer. 

El president 

Senyor Mas... 

El Sr. Mas i Gavarró 
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I l’última cosa, si tant interès vostè té en el projecte que nosaltres volen en bona part 

defensar, el convido amablement a assistir el 20 de novembre a la meva conferència. 

(Rialles.) Sí, home, per què sap què passa, que jo allà també tindré temps il·limitat, i el 

podré explicar. Vostè està formalment convidat ja des d’ara, i m’agradaria molt que hi 

fos, que ens acompanyés aquell dia i podrà escoltar el projecte. Per cert, jo l’he 

explicat moltes vegades, a vostè no l’hi havíem sentit mai. 

I l’última cosa, si al final per demostrar la cohesió suposada del Govern, que a l’hora 

de la veritat passa el que passa, per exemple, en els temes que els he dit, vostè ha 

d’apel·lar a Convergència i Unió, deixi’m dir-li, senyor president, que em sembla que 

va o molt justet o està molt desesperat. (Aplaudiments.) 

El president 

El molt honorable president de la Generalitat té la paraula. 

El president de la Generalitat  

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, jo no sé si vaig just i 

desesperat, però vostè segur que sí, senyor Mas, després d’escoltar-lo. 

Miri, vostè parla de no..., m’ha criticat per, suposadament, crear línies divisòries entre 

dretes i esquerres, entre progressistes i no progressistes. Vostès van estar vint-i-tres 

anys creant divisions entre els catalans, entre bons catalans i no tan bons catalans, 

en funció de l’adscripció política, purament i simplement. Repassi les hemeroteques 

  

Fitxer 6 

...senyor Mas, que d’aquestes línies divisòries en trobarà moltes –en trobarà moltes. 

No hi ha una única manera de defensar Catalunya, senyor Mas, perquè Catalunya és 

plural. No hi ha un sol projecte per a Catalunya perquè Catalunya és plural. 

Vostè, que davant de la seva soledat política –cal dir-ho–, molt mèrit, però ha intentat 

dues vegades ser president i no ho ha aconseguit; no ha aconseguit suport de ningú 

més enllà de la seva formació política. Bé, això, de moment –això, de moment. 

Perquè fins i tot dintre de Convergència i Unió, com hem vist aquests dies, doncs, en 
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fi, hi ha tanta cohesió que s’han de reunir d’amagat en un hotel durant quatre hores 

per treure un comunicat dient que un respecta el projecte de l’altre. Visca la cohesió!, 

visca el projecte comú!, visca la casa comuna! Miri, de casa comuna a Catalunya n’hi 

ha una: Catalunya. El catalanisme està inventat fa molts anys i és un lloc comú de 

trobada, un espai transversal que compartim diverses formacions polítiques 

representades en aquesta cambra. 

Bé, vostè ha parlat de temes que sí que segurament no s’han fet. Miri, és que hi ha 

una cosa: aquest Govern porta deu mesos; jo, com a president, porto deu mesos. N’hi 

ha altres que hi van estar vint-i-tres anys, que van ser consellers d’Economia i 

Finances, de Política Territorial i Obres Públiques, conseller primer. Altres hi portem 

deu mesos; aquest Govern porta deu mesos. Hi ha coses que no es fan en deu 

mesos. Per tant, vulguin o no, ens han de donar temps. I vostès hauran d’aplicar una 

mica la paciència necessària perquè hi ha coses que no es fan en deu mesos i alguns 

projectes especialment, que vostè precisament coneix. 

Miri, jo vaig fer referència a l’economia del dia a dia, eh? Ja hi vaig fer referència. Vaig 

parlar dels problemes de les hipoteques, i vaig parlar del problema de la cistella de la 

compra, i vaig parlar d’aquest percentatge important de persones que guanyen menys 

de mil euros, i del que estem fent. 

Miri, respecte als pressupostos generals de l’Estat, de projectes ja en tenim, eh? No 

dic que ara estudiarem, a veure... Ja tenim projectes, eh? Escolti, això ho farà el 

Govern. El Govern... Per això l’Estatut preveu una comissió d’infraestructures, eh?, 

entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat i les administracions locals per 

parlar, entre altres coses, dels projectes, dels projectes que tirarem endavant. I una 

part d’aquests recursos aniran destinats a peatges. No tots; ja li avanço que nosaltres 

no estem d’acord que tot això vagi destinat a peatges mentre hi hagi el dèficit 

d’infraestructures que encara tenim. 

Per cert, reduccions de peatges que s’estan produint amb aquest Govern. Sí, miri, les 

coses són així: durant vint-i-tres anys no es van reduir els peatges, eh? (Remor de 

veus.) Més aviat es van fer algunes obres amb peatge. I no el critico –no el critico, eh? 

Perquè la Rubí - Terrassa, o la Terrassa - Manresa, o les autopistes del Garraf es van 
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fer durant aquests vint-i-tres anys amb peatges. Aquest Govern encara no ha fet cap 

obra amb peatge. Ho dic també. 

(Remor de veus.) 

Miri, vostè diu, respecte a les infraestructures, que vostès ho pretenen utilitzar per dir 

això que el Govern està mancat de cohesió. Hi ha unes obres que s’estan fent i les 

està fent l’Estat, ara; i altres que segur que es faran, i es faran bé, tenint present els 

interessos del territori afectat, amb el menys impacte possible, facilitant la mobilitat 

d’acord amb els paràmetres d’avui, de l’any 2007, no segurament de fa vint-i-cinc 

anys. 

Per cert, en fi, no em faci responsable que Catalunya sigui una illa energètica. Si de 

cas, això de la interconnexió..., miri, vostè sap que una cosa és la MAT i una altra la 

interconnexió. La interconnexió no està en les nostres mans; està en mans d’un estat 

veí: França. Aquesta és la realitat –aquesta és la realitat. Ells no tenen massa interès 

que aquesta interconnexió es pugui produir. Ho dic perquè tinc elements per dir-ho. 

Per tant, senyor Mas, aquest tema no el resoldrem aquí, a casa nostra, el tema de la 

interconnexió, perquè depèn de tercers que no és són ni l’Estat espanyol, sinó que és 

l’Estat francès. 

Miri, si aconseguir la participació majoritària en l’aeroport és tan fàcil, per què no ho 

van fer vostès durant vint-i-tres anys? Per què no ho van fer? No van aconseguir ni el 

de Sabadell, diguem-ne, eh?, que miri que és un aeroport petit. No el del Prat: ni el de 

Sabadell. No és tan fàcil, segurament; si no, l’haguessin aconseguit vostès. En 

aquesta legislatura sí que serà possible que el Govern de Catalunya participi de 

manera determinant en la gestió de l’aeroport del Prat. Li ho puc assegurar. 

Bé, vaig acabant, no? Jo suposo que quan vostè ha parlat dels sous i dels que cobren 

sous suposo que a tothom li arriba la nòmina al cap del mes, dels que estem aquí, 

no? Suposo, eh?, que no hi ha ningú que hagi renunciat al sou o que no tingui un sou 

públic, no? Em sembla una al·lusió a la qual no hi ha lloc. 

Miri, mèrit i esforç. Vostè diu que he fet al·lusió al mèrit i a l’esforç i que això no lliga 

amb el fet que sigui president, sobre la base de tenir la representació parlamentària 
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que té el grup socialista. Ja li he dit que reflexioni vostè per què no ha aconseguit 

suports des del seu grup parlamentari per dues vegades, perquè segurament li servirà 

per a properes edicions, si en té l’oportunitat. Mèrit i esforç, ho dic perquè a mi ningú 

m’ha regalat res tampoc. Vostès han fet alguna vegada al·lusions a... No n’ha fet 

vostè avui; això ho deixa per a altres, no? Al·lusió a la grisor, als funcionaris. Per cert, 

funcionaris..., un gran respecte per als funcionaris. Haurien de tenir vostès més 

respecte per als funcionaris. I una certa al·lusió... Ha dit: «Bé, això de la diputació, el 

món local...» Jo estic molt orgullós d’haver après al món local, especialment a una 

alcaldia. També al consell comarcal i a la diputació. Per cert, hi vaig coincidir quan 

vostè era diputat provincial per Convergència i Unió, com vostè recorda. Segurament 

si hagués estat més temps a l’Administració local, senyor Mas –no dic a la diputació: a 

l’Administració local–, hauria après més i segurament avui estaria en una altra 

situació. No subestimi les administracions locals i respectin, si us plau, els funcionaris. 

Vostè no ho ha fet avui però gent del seu partit ho fa molt sovint. 

(Remor de veus.) 

El president 

Senyor Mas, té la paraula. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Senyor president, m’hi vaig passar vuit anys, a l’oposició, i 

vaig aguantar fins a l’últim minut. Sap què passa? Que en democràcia és molt 

important estar al govern però també és molt important estar a l’oposició. Vostè veu 

que jo me’n lamenti? No. Escolti, jo faré exactament el mateix servei estigui en un lloc 

o en un altre. Sap per què? Perquè m’ho crec. En aquesta història que vostè ha 

explicat un altre hauria tocat el dos i jo estic aquí, al peu del canó. 

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.) 

El president 

Senyors diputats... 

El Sr. Mas i Gavarró 
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Afegeixi a tots els temes que li he dit abans, simplement com a inventari –suposo que 

ja no contestarà més–, però afegeixi al tema aquest de les hipoteques que vostè 

diu..., li presentarem també una resolució. Li dono aquesta idea. Fa temps, en els 

plans d’habitatge hi havia subsidi dels tipus d’interès. Ara que els tipus d’interès han 

pujat i s’han doblat i que molta gent pateix a final de mes o a final de trimestre el 

pagament de la hipoteca, es podria recuperar la subsidiació dels tipus d’interès per 

ajudar les famílies a poder pagar amb millors condicions la hipoteca. Ja s’havia fet; 

després es va treure, quan els tipus d’interès van baixar molt. Recuperem-ho. Els 

proposarem una mesura en aquest sentit. 

Per cert, lliguin-ho també al tema de l’educació, que abans no els ho he pogut dir per 

falta de temps. Sap quants barracots hi ha en aquest moment? Vuit-cents quaranta-

dos. Sap que és la xifra més alta de tota la història de la Generalitat de Catalunya des 

que es va recuperar la democràcia? (Remor de veus.) Vuit-cents quaranta-dos. Ho dic 

només per una cosa, eh?, perquè, és clar, quan vostès estaven a l’oposició només 

parlaven d’això. I ara que estan al Govern només fan això. Ho dic simplement com a 

petit recordatori, no? 

I un parell de coses més. Vostè em diu que al tema dels peatges no es va reduir res. 

Vostè condueix o no? Porta cotxe? (Pausa.) Perquè, escolti, si portés cotxe no ho 

podria dir, això. Perquè, és clar, el que porta cotxe algun dia ha passat per la B-30, 

suposo, no? O no? Doncs, miri, a la B-30 no hi ha peatge. Si vostè hagués portat 

cotxe sabria que abans n’hi havia. I això es va pactar entre el Govern espanyol i el 

Govern de la Generalitat de Catalunya. Igual que vostès han fet amb el pacte de les 

inversions, no? O és que no se l’atribueixen vostès, el mèrit, també, aquest? En què 

quedem? Per tant, escolti, ho vam pactar, sí senyor, amb un Govern del Partit 

Popular. I si vostè agafa la llista de tots els peatges que hi havia i mira els descomptes 

per a conductors habituals, veurà els descomptes que es van fer; alguns d’ells, per 

cert, quan jo era conseller d’Obres Públiques. Parli amb un mínim de criteri i 

d’exactitud sobre coses importants. 

Ara, és igual la història. Escolti’m, si el que li estic dient és: «Aprofitem els diners que 

tenim, que ens deuen, per abaixar peatges.» No li dic: «Tots» – No li dic: «Tots»–, 
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però uns quants sí, home! Facin-ho, encara que la idea sigui de Convergència i Unió, 

encara que la proposta la faci Convergència i Unió, facin-ho si és que la seva 

capacitat de governar Catalunya va més enllà de l’interès estrictament partidista, no? 

En el tema de l’aeroport, senyor president, una vegada es va fer el pacte sobre 

finançament i sobre nació amb el president del Govern espanyol, jo el vaig anar a 

veure, a vostè. Se’n recorda? Vaja, ens vam trobar. Recorda què li vaig demanar 

aquell dia? Només li vaig demanar una cosa; li vaig dir: «Escolti, vostè, que és el 

principal responsable dels socialistes catalans i que a més a més és ministre, ajudi a 

resoldre bé aquest tema de l’aeroport.» Mai més en vaig saber res. Què va fer vostè a 

favor de l’aeroport? No li parlo de fa vint-i-tres anys, li parlo d’ara. Potser seria bo que 

ho expliqués, això. 

Cinquè. Vostè parla que els governs de Convergència i Unió van crear divisions entre 

el poble de Catalunya? Ho he sentit bé, això? Ho ha dit. Aquesta és una acusació 

molt greu, sobretot perquè sempre que els sento a vostès parlar institucionalment no 

ho diuen mai, això. Ara, si és veritat això, per què vostè li va donar la Medalla d’Or al 

president Pujol? Perquè a una persona que et divideix el poble no se li dóna una 

medalla d’or. I si vostè llegeix el decret de concessió, hi és tot menys això. No es pot 

fer de president institucional al Palau de la Generalitat i de simplement allò 

desqualificador en el Parlament de Catalunya. O és una cosa o és una altra, senyor 

president. Vostè haurà d’escollir amb quina cosa es queda. 

I l’última cosa que li volia dir: vostè segueix insistint en Convergència i Unió, etcètera. 

Miri, ja ho hem dit, nosaltres no ens sentim gens satisfets del que va passar. I, miri, 

des d’aquesta tribuna... 

 

Fitxer 7 

... no em costa gens ni mica reconèixer-ho davant de tot el poble de Catalunya, gens 

ni mica, no ens sentim gens orgullosos de com vam portar les coses. Portem trenta 

anys junts, som dos partits diferents, hem tingut en alguns moments problemes, fins i 

tot importants; i evidentment quan els tenim no ens sentim ni cofois, ni orgullosos. I, si 

cal, demanem disculpes, si no hem estat a l’alçada de les circumstàncies. 
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Digui’m vostè si està disposat a donar una explicació davant del poble de Catalunya, 

pel que acaba de dir el senyor Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, 

textualment, no amb una declaració, sinó amb un article. I això sí que li demano que 

ho respongui des d’aquesta tribuna. Va dir fa molt pocs dies: «Zapatero, president del 

Govern espanyol, añadió una condición per aprovar l’Estatut. El presidente de la 

Generalitat, después de aprobado el Estatuto tenía que dimitir». 

Ara no estem parlant entre una baralla amb Convergència i Unió, entre el PSC i el 

senyor Maragall o entre el senyor Carod i el senyor Puigcercós, o entre no sé qui. Ara 

estem parlant de si el seu partit –de si el seu partit– que tanta personalitat pròpia té, 

va acceptar, com diu l’expresident de la Generalitat i expresident del PSC, va acceptar 

aprovar l’Estatut a canvi que el president Maragall plegués i vostè, no sé si amb mèrit 

o sense mèrit, el pogués convenientment substituir. 

(Aplaudiments.) 

 


