ENTREVISTA

Pere Navarro
Primer secretari del PSC

Els socialistes hem de donar respostes útils
a la gent, però també inculcar la mentalitat
de canvi en el model de societat
ALBERT AIXALÀ
Director de la Fundació Rafael Campalans

ORIOL BARTOMEUS
Director de frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC
Fotografia: Andreu Adrover

Deia Pere Navarro fa gairebé un any, en el qüestionari adreçat a diversos alcaldables socialistes
(frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC, n. 25), que el PSC és un partit al mateix temps municipalista i amb visió de país, i que cal pensar en construir, des de cada ajuntament, una Catalunya millor
que doni respostes als reptes que tenim plantejats. Molts són aquests reptes a què s’enfrontaven els candidats a les eleccions municipals de 2011, que es presentaven en un escenari particularment complicat, després d’uns comicis autonòmics amb uns mals resultats per al PSC i en
què el pes de la crisi es va fer notar de manera important. Pere Navarro, però, amb el 32,26%
dels vots, va resultar guanyador a Terrassa, demostrant que havia estat capaç de donar resposta als vells i nous problemes a què s’enfronta la seva ciutat. Com? Anant més enllà del dia a dia,
assegura, i buscant sempre l’acord amb la ciutadania.
Nascut a Terrassa el 1959, Pere Navarro n’és alcalde des de 2002. Llicenciat en Biologia per la
Universitat Autònoma de Barcelona, militant del PSC des de 1977, és un dels fundadors de les
Joventuts Socialistes de Terrassa. Des que va entrar com a regidor el 1987, ha estat responsable de diverses àrees de l’Ajuntament de Terrassa, des d’Urbanisme a Cultura, passant per
Participació Ciutadana i Joventut. Cap de llista i vencedor a les municipals de 2003, 2007 i 2011,
Navarro afegia, el passat desembre, un nou repte a la seva biografia: encapçalar el PSC en un
moment no precisament fàcil. Després de setmanes de debat, i d’un 12è congrés amb més d’una
candidatura, el 17 de desembre va ser elegit primer secretari del socialistes catalans, amb el
73,06% dels vots.
Pere Navarro ens rep al seu despatx de la segona planta de la seu del PSC, al carrer Nicaragua
de Barcelona. Ho fa explicant-nos que hi ha hagut redistribució d’espais de treball a l’edifici, per
facilitar la proximitat entre la direcció i la gent de la casa.Afable i proper en el tracte, els qui el
coneixen diuen que és una persona serena, que difícilment perd els nervis. Comenten també
que és amant del diàleg i la reflexió, i molt tossut en la presa de decisions. Durant la més d’una
hora d’entrevista amb Albert Aixalà i Oriol Bartomeus, Navarro mostra aquesta faceta relaxada, i transmet credibilitat i seguretat en les seves paraules.
Amb ell comença una nova etapa per al PSC. Un PSC que s’autodefineix com a nou, i que alguns
han posat en dubte. Ell defensa, però, que la primera fila de la nova executiva són cares noves,
amb molta experiència, i que el projecte és totalment renovat. El seu primer objectiu, diu, és
canviar la cultura organitzativa del partit, per refer-lo, reconnectar-lo amb la societat i fer-lo créixer. No és un objectiu fàcil, però Navarro s’ha proposat assolir-lo. Cristina González i Buil.
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ció que no els passa res. Per exemple, Fèlix Millet: una
Albert Aixalà (A.A.).- Comencem amb una valoració del
persona que ha confessat els seus delictes, que tothom té
congrés de desembre. Què ha canviat amb aquest conla seguretat que s’ha endut molts diners d’una institució
grés i què cal que segueixi canviant dins el PSC?
tan important per a Catalunya com és el Palau de la
Pere Navarro (P.N.).- El 12è Congrés del PSC ha estat
Música, i que aquest estiu passat ha continuat fent
el que ha tingut un període precongressual més llarg. I
vacances a Menorca, com sempre.
això que en principi podia semblar complicat, i en certa
mesura ho ha estat, ha acabat sent positiu, almenys per
a mi, perquè m’ha permès recórrer tot el territori, i ho he
A.A.- I aquesta voluntat d’adreçar-se a les classes mitjafet parlant molt amb la gent, a través d’un debat intens.
nes, és un dels elements de canvi d’aquest nou PSC?
En una federació vaig estar-hi fins a cinc hores debaP.N.- Sí, aquest és un element de canvi del discurs, però
tent! Això vol dir molts apunts, moltes idees, i també
també de les polítiques. Un altre element de canvi és la
moltes esperances que tenia
voluntat de reconnectar-nos amb
i té la gent del partit. Tot
la societat. Durant aquests anys,
Ens hem de tornar a concentrar a fer
això es va anar acumulant
el partit s’ha anat fent petit, ha
fins arribar al congrés. I hi que la gent no només tingui la percepció, estat concentrat en el Govern,
sinó que aquesta percepció sigui real,
vam arribar amb molts dubmassa potser. S’ha fet una bona
tes, amb la gent molt tensiogestió al Govern, i jo la defenso,
que el funcionament del partit és molt
nada, perquè hi havia hagut
però ens hem separat d’entitats,
obert i democràtic. Al PSC tothom pot
un cicle electoral molt negaassociacions, persones referents
opinar de manera absolutament lliure.
tiu (tres eleccions perdudes
al nostre país, i això ha fet que el
S’ha de tornar a crear riquesa de debat
de manera contundent), i hi
partit s’hagi quedat molt sol amb
en el partit, cosa que s’ha perdut
havia hagut una posició del
una estructura més prima que
partit molt desdibuixada. En
mai. En un país com Catalunya,
aquest congrés la gent volia
on aquestes xarxes socials tradiNo som prou útils ni prou atractius per
decidir quin havia de ser el
cionals són tan importants, són
a aquestes famoses classes mitjanes
futur del partit, volia que tot
tan riques i tan denses, és molt
urbanes que ens estan abandonant
es fes a la llum, i volia que
important estar-hi en contacte.
tot plegat s’arreglés. Així és
Ha d’haver-hi també un canvi de
com arribem al congrés. I com en sortim? A banda de
comportaments a l’hora de fer política. Ens hem de tortemes concrets, com són la nova executiva i el secretanar a concentrar a fer que la gent no només tingui la perriat, amb moltes persones noves i amb molta experièncepció, sinó que aquesta percepció sigui real, que el funcia, hi ha canvis dins mateix del congrés, com l’elecció
cionament del partit és molt obert i democràtic. Al PSC
del primer secretari de manera diferenciada de l’executothom pot opinar de manera absolutament lliure. S’ha
tiva, cosa que va permetre que es produís una síntesi
de tornar a crear riquesa de debat en el partit, cosa que
dels plantejaments que hi havia al Congrés, fet positiu
s’ha perdut.
tant per dins del partit com per la imatge que vam donar
de cara enfora. Cal destacar totes les propostes que es
Oriol Bartomeus (O.B.).- Pel que fa a aquest aprimament
van aprovar durant el cap de setmana del congrés, com
del partit, no hem marejat una mica aquestes xarxes
les primàries, tema ja molt popular, que sembla que no
socials tradicionals i la gent individual que, tot i no ser
sigui res, però que és molt important, o com la visualitdel partit, ens acompanyava? No hem fet d’alguna
zació del partit a Espanya, o com les polítiques destinamanera que perdin la confiança, per un discurs nostre
des a les persones. En aquest sentit, crec que en els
desdibuixat, per un “avui dic una cosa i l’endemà en faig
darrers anys hem oblidat les classes mitjanes; hem fet un
una altra”?
discurs només adreçat a la gent que està pitjor, i l’hem
P.N.- A les eleccions, i pel que fa a la relació Catalunyade fer, sí, però hem de fer propostes per a una àmplia
Espanya, nosaltres vam perdre vots de gent que consiclasse mitjana, abans classe treballadora. És el grup que
derava que érem massa espanyolistes. I d’altra gent no
més està patint la crisi, que té moltes incerteses a nivell
ens va votar perquè ens veia massa catalanistes. Aquesta
laboral, i que pateix tots els problemes de la utilització
és la demostració que no vam ser ni una cosa ni l’altra:
dels serveis públics, pateix tots els problemes de la
no vam defensar prou bé unes polítiques clares al resmobilitat, i que té la sensació que són ells i només ells
pecte. Si ens haguéssim embolcallat amb la bandera
els que estan pagant la crisi del sistema. Per tant, senten
espanyola, hauríem estat vistos com a espanyolistes, i
un greuge comparatiu amb els que cometen frau, amb
hauríem aconseguit aquest vot, i a l’inrevés amb el vot
els que s’aprofiten del sistema però no aporten res. Parlo
catalanista. En canvi, la nostra va ser una postura molt
sobretot del greuge comparatiu amb els que estan en una
difuminada. I aquí ens hem trobat amb un tema que no
situació més elevada i roben, estafen, i es té la percepés menor, que és el tema de la comunicació. Els governs
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socialistes vam haver de tirar endavant mesures que no
formaven part del nostre ideari polític, de les nostres
propostes, però que ens venien obligades des d’Europa
o per la mateixa crisi econòmica. No vam ser capaços
d’explicar per què preníem segons quines mesures, com
la de la reforma de la Constitució, que no es va explicar.
Hauríem hagut de ser capaços d’explicar que hi havia un
risc real d’intervenció de l’economia espanyola per part
d’Europa. Aquesta manca de comunicació, de transparència, va desdibuixar-nos i ens va fer perdre la credibilitat. La gent no ens creia. Quan la crisi econòmica ja
havia començat, nosaltres la negàvem i li posàvem un
altre nom. Davant d’això, un canvi que ja hem començat a fer és aconseguir que la gent ens vegi tal com som,
amb el millor i el pitjor que tenim. Per això em molesta
tant aquest pacte secret entre PP i CiU, en què tots
intuïm que han pactat, però no sabem sota quines condicions; no ho diuen, no ho expliquen. Aquesta actitud és
contrària a la sinceritat que la gent demana cada cop
més a la política.
A.A.- A banda dels problemes que has apuntat del darrer
cicle electoral, sovint es parla de qüestions que venen de
més lluny, de problemes estructurals. Sembla que els nostres mals venen de lluny. Hi ha també qui diu que el PSC
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ha perdut algunes característiques del projecte inicial, i
hi ha qui pensa que el que hi ha és un esgotament de l’electorat i que no hem sabut connectar amb les noves
generacions. Quines d’aquestes causes són reals i com
consideres que poden revertir-se?
P.N.- Jo també sóc dels que pensa que això ve de lluny,
i estic convençut que durant els darrers anys hem perdut
la batalla per impregnar la societat d’una cultura, d’uns
valors, en els quals nosaltres creiem. Aquesta batalla ens
l’ha guanyada la dreta, ha vençut la cultura del “jo” per
sobre del “nosaltres”. Això s’està notant molt en els
plantejaments de la gent. Això lliga amb la defensa dels
nostres valors, dels valors socialistes, com la igualtat
d’oportunitats. Aquest és un concepte que s’ha repetit
tantes vegades (no només des de l’esquerra, sinó per
part de tothom, també del Partit Popular) que ha perdut
valor. Nosaltres hem de reformular què vol dir això i
hem d’explicar de manera intel·ligible què volem.
Aquesta és una altra qüestió que hem de millorar: parlem estrany, parlem un idioma que no és el que parla la
gent. Igualtat d’oportunitats, justícia social, federalisme... tot això, què vol dir? Per això en aquest congrés
hem proposat que hi hagi un laboratori d’idees, lligat a
la Fundació Rafael Campalans i a tot d’altres entitats al
voltant del partit, que ens digui què significa ara, al
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segle XXI, igualtat d’oportunitats, justícia social, socialdemocràcia, federalisme... Aquest darrer concepte és
difícil de fer entendre amb quatre paraules: tu pots
explicar amb quatre paraules què vol dir “España una”,
o pots explicar amb dues paraules què significa
“Catalunya independent”, però com definir de manera
intel·ligible el concepte “Espanya federal”? Hem de, per
tant, replantejar la terminologia per poder explicar-ho a
la ciutadania. I a aquests valors tradicionals n’hem d’afegir d’altres, com el de medi ambient, o l’accés a les
noves tecnologies, o la igualtat de drets entre homes i
dones. Són qüestions que han anat apareixent i a les
quals nosaltres no hem acabat de donar resposta, i no
som prou útils ni prou atractius per a aquestes famoses
classes mitjanes urbanes que ens estan abandonant.

Pere Navarro
mereix, que és la teva obligació, i fins i tot avui, quan
vaig a inaugurar algun equipament com a alcalde de
Terrassa, em diuen que “molt bé, i el proper?” No hem
aconseguit explicar que el que hem fet respon a un
model de ciutat que defensem des de l’esquerra.

A.A.- Seguint en l’àmbit municipal, voldríem parlar de
Terrassa, la quarta ciutat de Catalunya, una ciutat que
amb els canvis socials i demogràfics dels darrers anys
s’ha transformat molt. Era una ciutat que el PSC podia
haver perdut en les darreres eleccions municipals i, en
canvi, es va guanyar. A Terrassa, al costat dels “nostres”
barris tradicionals, on hi ha un nivell molt elevat d’immigració, han crescut nous barris amb famílies joves que
hi han anat a viure des d’altres punts del Vallès o de l’àrea metropolitana, i alhora és una ciutat que manté una
classe burgesa molt assentada de vot liberal i conservaO.B.- El triomf de la ideologia i cultura conservadores i
dor. Com es fa per mantenir el suport i seguir represende l’individualisme possiblement comenci a mitjans dels
tant la pluralitat de la ciutat? Es poden extreure lliçons
noranta. Tant a nivell estatal com a nivell municipal,
del cas de Terrassa que ens puguin servir pel discurs a
semblaria que els socialistes haguessin complert una
desenvolupar en la política catalana?
etapa (fer les ciutats), però un cop conclosa, un cop feta
P.N.- Nosaltres hem intentat fer polítiques de ciutat. I
la feina dura, la ciutadania dóna el poder a la dreta. És
això què vol dir? Buscar acords, buscar les entitats, les
aquesta nova societat a la qual nosaltres hem de saber
institucions (com la Universitat), i anar més enllà del dia
representar i que fins ara, almenys en els darrers anys,
a dia. Volíem que la gent tingués la convicció que des de
ens ha demostrat que no li valem.
l’Ajuntament se sap cap a on anem, i al mateix temps no
P.N.- Jo crec que l’inici de la gran ofensiva conservadoens hem tancat a decidir només què dèiem als “nostres”
ra va ser amb el duo Reagan-Thatcher, que són els que
barris (que no són nostres, pervan fer estendre aquesta culquè els barris no són propietat de
tura no només a Europa,
El dia que els diputats i diputades del
ningú, i la demostració és que el
sinó a tot el món. La dreta
PSC al Congrés votin diferent, que ho
PP on més ha crescut és en
va fer una ofensiva molt ben
aquests “nostres” barris). Hem
planificada, cosa que a
faran, no passarà res. Al món hi ha
estat molt en contacte amb
nosaltres, l’esquerra, ens
molts diputats d’un mateix grup que
falta. Van saber estendre
voten de manera diferent, i no passa res població molt diversa. Una
dada: on hem perdut més vots és
unes determinades polítials “nostres” barris, i on menys
ques, jo crec que equivocaLes
nostres
idees
i
propostes
han
de
ser
als sectors de la ciutat que
des...
podrien ser, sociològicament,
molt clares, i hem de presentar-les amb
més convergents. Amb CiU
O.B.- Equivocades, però hores
responsabilitat. Els socialistes som gent
tenim una frontera molt clara
d’ara, després de trenta anys
sensata, no provoquem trencadisses
que hem d’explorar, que són
d’ofensiva
conservadora,
totes aquelles classes treballadoencara no tenim rèplica.
res
que
tot
això
de
la
pàtria,
de Catalunya, els mou i que
P.N.- Exacte, i el més curiós és que en un moment en
són gent nostra des del punt de vista social, que no ens
què es demostra que aquesta organització mundial
vota a les autonòmiques, però que captem el seu vot a
actual, herència del model Reagan-Thatcher, ha fracasles municipals. I a Terrassa això és molt clar: tenim una
sat, la gent planteja com a solució més dreta. Això vol
burgesia molt potent al centre, tenim uns sectors popudir que han fet de la seva cultura una cultura hegemònilars, també al centre, i uns barris populars crescuts als
ca, i això és el que més em preocupa.
anys seixanta i setanta. I a aquesta diversitat cal afegirEn el que comentaves del nivell municipal, nosaltres
hi un element molt important de canvi, que és el genehem fet molta gestió, i jo crec que molt bona en general
racional.
(hem urbanitzat, després hi hem posat equipaments, a
Les persones que van venir fa anys a Terrassa des d’altots els barris, perquè creiem en l’equilibri territorial i
tres llocs d’Espanya passaven gana a la seva població
en la cohesió social), però no hem sabut fer el discurs a
d’origen i moltes vegades eren persones represaliades
la gent que tot això es fa amb uns impostos, que hem de
de la Guerra Civil. La barreja de represàlia social i ecoser solidaris. La gent pensa que tot el que fas s’ho
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nòmica i de represàlia política ha fet que siguin gent
“nostra” tota la vida. Els fills, no tant, i els néts, gens.
Els néts formen part d’aquesta classe mitjana de què
parlàvem, i veuen que no poden portar els seus nens a
l’escola del costat de casa, sinó a la de més enllà, veuen
que han de pagar un munt d’hipoteca per un pis que els
ha costat molt, els diuen que els immigrants ho tenen tot
i no paguen impostos... Tota aquesta suma de coses fa
que aquest sigui el vot que se’n va, perquè és un vot que
no té aquest pòsit històric i personal, i perquè nosaltres
hem estat incapaços de transmetre el missatge.
O.B.- Avui, gairebé la meitat de la població de Catalunya
no ha viscut la transició i, per tant, no té el sentiment de
lligam tan fort amb els partits, amb el sistema, i aquesta
gent és la que ha viscut tot la vida bombardejada per
aquesta ideologia de finals del setanta. Però alhora
aquesta és la gent que reclama als socialdemòcrates una
posició clara. Són aquestes noves classes mitjanes.
P.N.- Sí, i són gent que reclamen propostes útils per
millorar la seva qualitat de vida. Estem en un món en
què la gent vol millorar la seva qualitat de vida, no
transformar la societat. La gent vol millorar allò que és
seu. Davant d’això, els socialistes hem de donar respostes útils a la gent, però també inculcar la mentalitat de

ENTREVISTA
canvi en el model de societat. Perquè, mentre nosaltres
estem tan i tan preocupats per la crisi econòmica, a l’Àfrica estan morint milers i milers de persones cada dia.
Això és molt greu, i ningú no en parla. Estem més preocupats per la famosa prima de risc, que fins fa uns
mesos ningú no sabia que existia, i en canvi no estem
parlant que al món hi ha una injustícia enorme. Em preocupa que no siguem capaços de remoure consciències.
La socialdemocràcia, europea i mundial, ha de ser conscient que necessita un pla, començant per formar a la
gent. La dreta això ho ha fet: tenim un PP amb gent molt
ben preparada.
O.B.- Qualsevol que hagi viscut en un àmbit com l’universitari ha vist el canvi, sobretot a les facultats de
Ciències Socials, respecte dels anys vuitanta: en aquella
època tot el claustre, tret d’algú del PSUC, era del PSC.
Hores d’ara, trobar un professor universitari de menys
de quaranta anys, ja no dic militant, sinó simpatitzant,
és complicat. Aquest és un canvi que acaba afectant a les
elits intel·lectuals que ens representen.
P.N.- Jo conec molta gent a la Universitat, i que és
socialista. Però és cert que no hem parlat amb ells, no
els hem dit res, no els hem anat a buscar. És veritat que
altres que sí que han estat més organitzats sí que s’hi
han acostat. I perquè, a més, la dreta ha adoptat unes formes que poden resultar atractives per a la gent jove.
A.A.- Però també hi ha el cas d’alguns que sí s’han acostat, o alguns que ja hi eren, que han marxat decebuts.
Alguns de fa molts anys, altres de fa menys, i els hem
perdut, com en el cas de l’electorat, per totes bandes.
Hem tingut un procés de pèrdua, de decepció, cosa que
ens dificulta la feina. Quina ha de ser la posició del PSC
en aquest espai difícil entre política catalana i política
espanyola, en la nostra relació amb el PSOE, en la singularització del projecte polític, amb la dificultat de trobar
aquest nou equilibri coherent amb tots?
P.N.- En el discurs nacional el PSC sempre ha estat
acomplexat. A mi ningú m’ha d’ensenyar a ser català;
em nego a que ningú digui que sóc menys català que
algú. L’únic que hem de fer és defensar de manera clara
les nostres posicions. Nosaltres som independentistes?
No. Som nacionalistes? No. Som unionistes? Tampoc.
Nosaltres hem de definir molt clarament quina és la nostra posició. I que un partit s’apropiï de la bandera de
Catalunya és un escàndol, i ho hem de denunciar. I és
veritat que tindrem conflictes amb el PSOE? Clar. I
què? No s’ha de dramatitzar. El dia que els diputats i
diputades del PSC al Congrés votin diferent, que ho
faran, no passarà res. Al món hi ha molts diputats d’un
mateix grup que voten de manera diferent, i no passa
res; s’accepta democràticament. En el cas d’un govern
socialista a Espanya és evident que els socialistes catalans no deixaríem de votar a favor d’uns pressupostos
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per una qüestió menor. Però en aquelles qüestions
O.B.- L’una parla d’accents i l’altre de veus.
importants en les que no ens puguem posar d’acord, no
P.N.- Jo defenso un projecte unitari per a Espanya i per
hi ha d’haver cap problema ni per part del PSC ni per
a Europa, un projecte unitari de socialisme, amb un
part del PSOE. Que ens costarà fer entendre això?
model de societat, amb els valors que defensem. En
Evidentment.
canvi, des del punt de vista territorial ni és ni ha de ser
José Luis Rodríguez Zapatero, de 2000 a 2008, va tenir
únic, el discurs. Això empobreix. Arribarà un moment
un discurs valent de l’Espanya plural. Ho tenia clar. Què
en què nosaltres, PSC, defensarem les resolucions del
va passar el 2008? Va veure que aquest discurs l’havia
nostre congrés de desembre, i ho defensarem encara que
beneficiat a Catalunya (25
entri en col·lisió amb alguna
diputats) però l’havia perjupostura del PSOE. El mateix
Ens costarà molt que la gent ens vegi
dicat a la resta d’Espanya.
passa quan ets alcalde: m’he
com el partit català, perquè aquesta
Això el fa canviar. Aquest
hagut de barallar amb companys
és una marca que ens van arrabassar
discurs de l’any 2000 és el
que eren consellers per defensar
el 1980
que s’ha de recuperar.
els interessos dels meus ciutadans. Tindrem dificultats?
Segur.
I
no
ens
ha
de
fer
por. Les nostres idees i proposO.B.- Vistos, però, els primers compassos de la disputa
tes
han
de
ser
molt
clares,
i hem de presentar-les amb
per la secretaria general del PSOE, sembla que anem cap
responsabilitat.
Els
socialistes
som gent sensata, no proa la direcció contrària: s’està posant l’accent en una
voquem
trencadisses.
I
pel
que
fa a Catalunya, ens cossuposada diversitat de veus en el PSOE que sembla ser la
tarà
molt
que
la
gent
ens
vegi
com
el partit català, perculpable del que ha passat al partit, i ho diu tant el canquè
aquesta
és
una
marca
que
ens
van arrabassar el
didat Rubalcaba com la candidata Chacón. Fins i tot en
1980.
Han
passat
més
de
30
anys.
CiU
va guanyar les
el PSOE s’imposa el discurs de “no hem tingut una sola
eleccions
al
Parlament
perquè
eren
els
de casa, quan
veu, no hem tingut un projecte unitari”.
nosaltres
havíem
guanyat
a
les
eleccions
generals i
P.N.- La Carme Chacón parla d’accents.
municipals de 1977 i 1979. CiU va ser hàbil.
A.A.- Llavors, si la marca de partit català ens l’han pres,
com la podem recuperar? Perquè CiU no es convertirà
en un partit independentista.
P.N.- La podem recuperar, i la recuperarem. Ara, CiU
gesticularà.
A.A.- Gesticularà, però acabarà assumint la situació, i en
aquesta legislatura ja es veurà, i acabaran pactant amb
Rajoy que Catalunya surti de la LOFCA, com a molt, i
ho vendran com un gran èxit. Com ho podrem fer ara?
Perquè ells sempre jugaran a fer que estiguem amb el
peu canviat, i a poder-nos dir que ells estan pel pacte fiscal i nosaltres no, i més en un context de probable recentralització autonòmica amb una certa singularitat per
Catalunya, necessària per a que tot això no es trenqui. Si
hi ha recentralització amb singularitat catalana, el PSC
necessàriament haurà de resituar-se en aquest escenari.
P.N.- El primer que hem de fer és denunciar les politiques tramposes (concert econòmic, pacte fiscal o el
fons de competitivitat). Es tracta de dir “vostè vol més
diners per a Catalunya? Jo també. Anem a treballar
junts per aconseguir-ho”. Els diners, però, per a què?
Hem de parlar del projecte de país. Per això nosaltres
hem lliurat un document al president de la Generalitat,
i resulta que això s’ha transformat en un amor passional entre PP i CiU. Nosaltres, a partir d’aquí, hem de
ser un partit que transmeti responsabilitat, que transmeti una idea de país a mig, a llarg termini. Per a CiU
el gran projecte de país és el pacte fiscal, quan de fet
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el pacte fiscal hauria de ser l’instrument per fer alguna
El PSC ha de ser un partit que transmeti que la sociecosa. Nosaltres hem de parlar d’altres coses. En el
tat ha de canviar de mentalitat, que hem d’anar cap a la
debat català hi hem de col·locar també el debat social,
societat on tothom sigui conscient que vivim en comupolítiques de l’Estat del benestar, però també polítinitat, i que és important que tots ens en sortim, i que
ques econòmiques. Els actors econòmics estan que tritorni a reivindicar la democràcia, perquè aquest és un
nen perquè en aquests presaltre element que està en molt
supostos no hi ha política
perill. Estic veient amb molta
En el congrés del PSOE, guanyi qui
industrial, no hi ha política
preocupació com a Europa
guanyi, el PSC haurà de tenir una
d’innovació, no hi ha una
estan creixent els partits feixispresència important
política per propiciar la cretes, i com al nord d’Àfrica
ació d’ocupació. La interestan creixent els partits intevenció del passat 18 de gener del conseller Mas-Colell
gristes. Són dues cares d’una mateixa moneda, i això,
va ser la d’un contable que quadra números. El PSC no
en el cas d’Hongria, per exemple, és molt preocupant.
hi està d’acord amb els pressupostos, però va proposar
Però no només a Hongria; a França ens podem trobar
que amb uns retocs s’ajudaria molta gent i faria que el
amb una segona volta de les presidencial com la que
país estigués més preparat per sortir de la crisi. El conens vam trobar fa deu anys amb Jacques Chirac i Jeanseller Mas-Colell va respondre amb un clatellot.
Marie Le Pen. Aquest cop pot ser un Nicolas Sarkozy
o François Hollande contra Marine Le Pen. Només
nosaltres, no el PSC, sinó els partits demòcrates,
podem inculcar aquesta idea. I sobretot, cal treballar
molt la comunicació, i anar repetint sempre el mateix
missatge. Tenim el problema que el que nosaltres
expliquem es transmet a través de la interpretació que
en fan els mitjans de comunicació. Al ple de pressupostos del passat 18 de gener, per exemple, la diputada Rocío Martínez-Sampere va fer un molt bon discurs
defensant la nostra esmena a la totalitat, però no sempre els mitjans de comunicació transmeten el debat de
fons, sinó que es queden amb la part més frívola.

A.A.- I quin és el nostre projecte de país, el que nosaltres volem oferir a la ciutadania? Estem en una crisi
gravíssima, en què els governs van trampejant el dia a
dia, en què el Govern Mas està fent bandera del trampejar, i en què es transmet que si estem com estem és
per culpa dels governs d’esquerres anteriors.
P.N.- Mai res és culpa d’ells. El passat 19 de gener la
vicepresidenta Joana Ortega deia al Parlament: “com
Madrid no ens paga els 759 milions nosaltres no podem
pagar als ajuntaments”. El primer que hem de fer nosaltres és que la gent ens percebi com un partit responsable, que diem què necessita el país per tirar endavant.
Responsabilitat vol dir mesures que puguin ser possibles. Ells han proposat més despesa i menys ingressos.
Nosaltres hem dit que el que toca és més despesa i més
ingressos. Hem d’anar calant la percepció que som un
partit seriós, que volem treballar per al país, que expliquem les coses com són. Hem de demostrar que, evidentment, tenim un projecte de país, que té per la banda
nacional un projecte de federalisme que hem de poder
explicar millor, i per la banda social, un projecte de
cohesió social, amb equilibris territorials.

O.B.- I per acabar, Congrés del PSOE. Com el veus?
Com estàs veient la dinàmica precongressual?
P.N.- Aquests processos precongressuals en els quals
hi ha diverses candidatures crec que van bé. Tinc una
visió positiva. I crec que aquest congrés del PSOE,
com en el cas del PSC, ha de ser l’inici d’una nova
cosa. Ha de ser el començament de la reconnexió amb
la societat, ha de ser el començament de la seva renovació interna, El mateix ha de passar a les federacions:
ha d’haver-hi no només canvi de cares a les executives,
sinó de manera de fer les coses. En el congrés del
PSOE, guanyi qui guanyi, el PSC haurà de tenir una
presència important, de propostes, d’idees, de persones. Crec que ara per ara el congrés està bastant obert,
i tinc la sensació que s’acabarà decidint en el mateix
congrés. Espero que acabi bé.
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