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Fets	  d’una	  enorme	  transcendència	  política,	  que	  esdevindran	  història,	  
ocupen	  i	  omplen	  de	  complexitat	  els	  dies	  que	  vivim.	  

	  

Des	  del	  moment	  en	  què	  el	  Parlament	  de	  Catalunya	  va	  iniciar	  el	  procés	  de	  
reforma	  de	  l’Estatut	  d’Autonomia	  fins	  ara	  mateix,	  la	  política	  espanyola	  ha	  
tingut	  molts	  moments,	  moltes	  oportunitats	  per	  demostrar	  que	  havia	  entès	  
que	  calia	  una	  interpretació	  del	  marc	  legal	  més	  oberta,	  més	  d’acord	  amb	  el	  
pas	  del	  temps,	  el	  canvi	  de	  circumstancies,	  o	  –senzillament-‐	  amb	  l’esperit	  i	  
no	  l’estretor	  de	  la	  lletra	  de	  la	  Constitució.	  Però	  no	  ho	  ha	  fet,	  ni	  tan	  sols	  ho	  
ha	  intentat.	  Cap	  signe,	  cap	  batec,	  tot	  passat,	  tot	  ranci,	  sense	  l’elasticitat	  
que	  demanen	  els	  nous	  temps.	  

	  

Cada	  pas	  en	  el	  camí	  que	  ens	  havia	  de	  portar	  a	  tenir	  més	  poder	  polític	  i	  més	  
capacitat	  econòmica	  per	  Catalunya	  ha	  tingut	  com	  a	  resposta	  
d’immobilisme,	  la	  lectura	  restrictiva,	  a	  vegades	  l’escarni	  i	  ara	  la	  
recentralització	  i	  el	  qüestionament	  de	  l’exercici	  de	  l’autogovern.	  

	  

Com	  a	  socialista	  catalana	  he	  defensat	  l’ampliació	  progressiva	  de	  la	  
capacitat	  de	  governar-‐nos	  per	  a	  ésser	  més	  útils	  als	  nostres	  conciutadans,	  
per	  poder	  defensar	  millor	  el	  patrimoni	  que	  ens	  ha	  llegat	  el	  nostre	  passat	  i	  
que	  ens	  singularitza,	  però	  també,	  el	  patrimoni	  que	  hem	  construït	  en	  un	  
ampli	  present	  i	  que	  ens	  havia	  de	  permetre	  assolir	  la	  igualtat	  d’oportunitats	  
a	  través	  d’una	  estructura	  de	  serveis	  públics	  sensible	  a	  les	  grans	  
desigualtats	  socials.	  

	  

Defensora	  com	  sóc	  de	  la	  llibertat,	  estic	  al	  costat	  de	  la	  nostra	  comunitat	  
nacional	  quan	  demana,	  en	  resposta	  al	  menysteniment	  cultural,	  social	  i	  



financer	  rebut	  de	  qui	  hauria	  de	  protegir	  i	  promoure	  la	  nostre	  nació	  i	  no	  ha	  
fet	  ni	  l’esforç	  per	  entendre-‐la,	  respectar-‐la	  i	  acceptar-‐la	  amb	  normalitat.	  

	  

Com	  a	  socialista	  tampoc	  accepto	  el	  nacionalisme	  abassegador	  que	  no	  
s’esforça	  en	  servar	  el	  patrimoni	  present	  que	  configuren	  els	  serveis	  públics	  
i	  que	  reclama	  més	  instruments	  d’Estat	  no	  defensa	  els	  que	  té	  i	  sovint	  
gesticula	  més	  que	  fa.	  

	  

No	  accepto	  la	  política	  dels	  que	  es	  consideren	  superiors,	  dels	  que	  demanen	  
renúncies	  socials	  sense	  haver	  renunciat	  a	  pedestals	  inútils	  ni	  haver	  resolt	  
l’encavalcament	  de	  nivells	  d’administració	  amb	  grans	  bosses	  
d’ineficiència.	  

	  

Com	  a	  socialista	  intento	  ser	  fidel	  al	  nostre	  paradigma	  d’igualtat	  i	  no	  vull	  
més	  honors	  que	  el	  de	  ser	  una	  ciutadana	  més	  d’una	  comunitat	  plural,	  
valenta,	  que	  no	  satanitza	  la	  solidaritat,	  perquè	  d’ella	  en	  neixen	  els	  governs	  
amb	  consciència	  social.	  

	  

Una	  lectura	  atenta	  dels	  fets	  de	  la	  darrera	  dècada	  ens	  fa	  el	  dibuix	  precís	  de	  
l’esforç	  d’unes	  forces	  d’esquerra	  per	  dotar	  de	  serveis	  públics	  i	  polítiques	  
socials	  i	  culturals,	  i	  per	  l’altra	  d’una	  política	  conservadora	  que	  ha	  perdut	  
en	  tot	  el	  vast	  territori	  de	  les	  institucions	  que	  governa,	  tota	  la	  sensibilitat	  
social	  cap	  als	  necessitats	  d’ajuda	  .	  

	  

En	  la	  identitat	  catalana	  sempre	  en	  construcció,	  cal	  un	  partit	  amb	  la	  força	  
necessària	  per	  fer-‐hi	  confluir	  els	  dos	  vessants	  de	  la	  geografia	  del	  sentir.	  El	  
projecte	  polític	  que	  malda	  per	  una	  Catalunya	  lliure	  i	  uns	  catalans	  i	  
catalanes	  protegits	  de	  les	  conseqüències	  socialment	  perverses	  d’aquesta	  
profunda	  recessió	  econòmica	  que	  és	  utilitzada	  per	  retrocedir	  en	  els	  
nostres	  drets	  democràtics	  i	  en	  el	  projecte	  d’una	  societat	  més	  justa.	  Aquest	  



projecte	  polític	  és	  el	  socialisme	  modern,	  el	  que	  viu	  en	  el	  cor	  d’una	  
immensitat	  de	  conciutadans	  i	  conciutadanes.	  Un	  projecte	  tan	  important,	  
que	  no	  deixa	  per	  més	  endavant	  l’atenció	  als	  necessitats,	  no	  es	  pot	  
malmetre,	  ni	  destruir,	  ni	  derrotar.	  

	  

És	  des	  d’aquest	  projecte	  tan	  important	  que	  us	  parlo	  sabent	  que	  requereix	  
de	  canvis	  i	  adaptacions,	  però	  sabent,	  també	  que	  pot	  ser	  peça	  clau	  en	  
aquest	  moment	  tan	  important	  per	  Catalunya..	  ...És	  des	  dels	  que	  voldríem	  
que	  l’Estat	  de	  dret	  ens	  garantís	  que	  buscarà	  un	  camí	  institucional	  pel	  que	  
pugui	  circular	  la	  riuada	  de	  reclamació	  nacional	  que	  clama	  cívicament	  des	  
dels	  carrers	  del	  cap	  i	  casal	  de	  Catalunya,	  dels	  que	  considerem	  que	  cal	  
formular	  amb	  claredat	  una	  reforma	  constitucional	  perquè	  hi	  figuri	  la	  unió	  
lliure	  i	  voluntària	  dels	  pobles	  i	  nacions	  i	  que	  reconegui	  –en	  conseqüència-‐	  
el	  mecanisme	  d’expressió	  de	  pertànyer	  o	  no	  a	  l’Estat	  espanyol.	  

	  

Correspon	  a	  les	  institucions	  i	  al	  debat	  polític	  intentar	  establir	  un	  gran	  
acord	  per	  demanar	  que	  es	  canviï	  el	  marc	  jurídic	  actual	  i	  especialment	  una	  
Constitució	  on	  ens	  diuen	  que	  no	  hi	  caben	  ni	  l’Estatut	  d’autonomia,	  ni	  el	  
pacte	  fiscal,	  ni	  el	  dret	  a	  manifestar	  la	  lliure	  unió	  o	  la	  voluntària	  separació.	  
Cal	  fer	  la	  demanda	  formal	  i	  demanar	  a	  l’Estat	  que	  no	  respongui	  a	  la	  
defensiva	  perquè	  el	  que	  avui	  sent	  bona	  part	  dels	  catalans	  anirà	  creixent.	  

	  

El	  PSC	  ha	  de	  sintonitzar	  amb	  la	  societat	  catalana	  més	  dinàmica,	  amb	  la	  
seva	  voluntat	  de	  ser,	  amb	  el	  seu	  sentiment	  nacional,	  amb	  les	  seves	  
necessitats	  econòmiques	  i	  plantejar	  la	  seva	  voluntat	  de	  servir	  a	  la	  societat	  
en	  aquest	  període	  apassionant.	  

	  

Essent	  fidels	  a	  la	  nostra	  voluntat	  d’aprofundir	  en	  la	  democràcia,	  cal	  
defensar	  la	  lliure	  expressió	  del	  poble	  català	  dins	  de	  les	  urnes	  o	  fora	  al	  
carrer	  tantes	  vegades	  com	  sigui	  necessari.	  Essent	  com	  hem	  sigut	  i	  no	  
volem	  deixar	  de	  ser,	  el	  partit	  més	  preocupat	  i	  compromès	  amb	  la	  cohesió	  



social,	  hem	  de	  ser	  els	  garants	  de	  què	  s’expressin	  amb	  el	  respecte	  inherent	  
a	  les	  actituds	  democràtiques	  les	  diferents	  posicions	  del	  si,	  del	  no,	  i	  de	  
l’abstenció	  en	  totes	  les	  consultes	  i	  referèndums	  necessaris.	  

	  

El	  meu	  partit,	  el	  dels	  Socialistes	  de	  Catalunya	  va	  fer	  un	  pas	  molt	  important	  
en	  l’aprofundiment	  democràtic	  i	  que	  marcava	  un	  camí	  cap	  a	  formes	  
diferents	  de	  participació	  de	  la	  ciutadania	  en	  l’elecció	  de	  les	  persones	  que	  
els	  han	  de	  representar	  a	  les	  institucions:	  les	  primàries	  obertes.	  No	  podem	  
decebre	  aquesta	  esperança,	  i	  per	  aquesta	  esperança	  afirmo	  que	  cal	  trobar	  
la	  manera	  de	  treure	  les	  urnes	  fora	  del	  portal	  de	  les	  nostres	  agrupacions	  
sigui	  quin	  sigui	  el	  calendari	  i	  des	  d’aquest	  moment	  anuncio	  la	  meva	  
intenció	  de	  concórrer	  a	  les	  primàries	  que	  han	  d’escollir	  la	  candidata	  o	  el	  
candidat	  a	  presidir	  la	  Generalitat.	  

	  

Ho	  faig	  amb	  el	  coratge,	  l’orgull	  i	  la	  fermesa,	  la	  tendresa	  i	  la	  humilitat	  que	  
el	  càrrec	  comporta	  i	  que	  la	  lluita	  per	  la	  llibertat	  i	  la	  justícia	  social	  mereixen	  	  
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