
Informe sobre la posició d’ERC-Gavà sobre el pacte al govern de la Generalitat. 
 
 
 
 
Enquestats: 36 persones (militants d’ERC i JERC i simpatitzants) 
Respostes: 67%: 18 militants d’ERC, 2 militants de JERC, 4 simpatitzants. 
 
 
 
1. Govern o oposició? 
 
67% govern 
29% oposició 
4% indiferent 
 
2. Quin pacte preferiu? 
 
72% catalanistes d’esquerres 
17% catalanistes de dreta 
11% indiferent 
 
3. Per què? 
 

a) Perquè Catalunya demana i necessita un canvi, i sempre hem volgut un govern 
d'esquerres, amb un catalanisme indestriable del progressisme ... que això 
s'aconsegueixi amb PSC, no està del tot clar. Però amb CiU segur que això és 
impossible.  

b) Perquè és l’opció que ha rebut més vots i diputats (74). 
c) Per estratègia en el marc estatal: per a l'aprovació d'un nou acord de 

finançament al parlament espanyol caldrà el recolzament d'un grup important. 
El PSC podria fer decantar el PSOE. Amb el PP mai en traurem res mes que 
almoines, per molt que CiU digui el contrari. Donada la possibilitat remota 
que no treguin majoria absoluta i el PSOE pugi manar, millor pactar ara amb 
el PSC. 

d) Perquè 23 anys de CiU són massa anys. Cal que passin a l’oposició per pura 
higiene democràtica. Cal netejar els paràsits enquistats.  

e) Perquè CiU ha de pagar car el pacte amb el PP. 
f) Per estratègia de partit: en Mas serà més fàcil d'impedir que es consolidi com a 

líder si queda a l'oposició o si es veu diluït en el govern de concentració. A 
l'ombra també s'hi està bé, i deixarem en evidència les seves misèries 
personals. 

g) Per estratègia de partit: el nostre espai natural d'esquerres l'ocupa el PSC, i ens 
hem de marcar l’objectiu de prendre’ls- lo. Per desgràcia haurem de col· locar 
Maragall la presidència. Haurem de fer que el PSC passi la prova del cotó: que 
triïn, país o meseta, politíques d'esquerra o disseny. Des del govern els haurem 
de desemmascarar davant del seu elector. Votarem Maragall amb el nas tapat, 
quin remei. 

 
 



4. Condicions prioritàries del nou govern que justifiquen el pacte: 
 
Per ordre d’importància segons les respostes rebudes: 
 
1) Nou finançament basat en el concert econòmic i el reequilibri del dèficit fiscal, i 

en un termini relativament curt. 
2) Nou Estatut, en el marc d’una renovació profunda reorganització de l’estat, que 

incorpori el reconeixement internacional de Catalunya com a nació, com a via cap 
a la independència. Referèndum o algun tipus de consulta social si Espanya diu 
que no. 

3) Polítiques d’esquerra en benestar social (i immigració), sanitat i ensenyament. 
4) Polítiques de reequilibri territorial i de sostenibilitat mediambiental: no al Pla 

Hidrològic i moratòria urbanística a la costa i en espais naturals encara no  
urbanitzats. 

5) Política de transparència en la gestió de recursos públics, no només a la 
Generalitat, també a les Diputacions i ajuntaments (el Sr. Montilla i l'ajuntament 
de Cornellà són un bon cas de barra). 

6) Polítiques culturals nacionals i impuls a les polítiques lingüístiques. 
7) Cartipàs: Conselleria en cap, i gestió d’almenys una de les grans conselleries. 
 
5. Afectarà el pacte al compromís personal amb el projecte d’ERC? 
 
96% no. 
4% potser sí. 
 
6. Quin pacte creieu que prefereix el nostre electorat? 
 
42% catalanistes d’esquerres 
25% catalanistes de dreta 
21% l’electorat està dividit meitat per meitat 
8% l’electorat vol que fem oposició 
4% no ho sap, no contesta 
 
7. Per què? 
 
• El nostre electorat vol un pacte catalanista d’esquerres perquè: 
 

a) És el que suma més ciutadans catalans. 
b) L'augment del vot d'ERC s'ha d'interpretar en el marc del missatge d'un nou 

catalanisme farcit de contingut social, i en matèria social la sensibilitat de CiU 
és nul·la. La gent vol un canvi i aquest canvi no el veu en el PSC per si mateix,  
per tant a votat a ERC perquè era la opció de canvi més important. Com deia 
un dia Lluís Llach, aquelles "poltrones" n'estan fartes d'aguantar sempre les 
mateixes ventositats. 

c) L'acord enfortiria el pes del PSC dins del PSOE i reforçaria el PSOE enfront 
del PP. Una de les coses bones que ha aconseguit en Pasqual Maragall ha estat 
el suport de l'executiva del PSOE. Un acord de govern el reforçaria en l'aparell 
del PSOE. 

d) La majoria de nous votants d’ERC és gent jove que fins ara o no votava, o 
eren votants del PSC o ho eren  de ICV. 



 
8. Creieu que el sentit del pacte influirà en les expectatives futures d’ERC? 
 
58% No 
38% Sí, no per la tria, sinó per la gestió que es faci dia a dia i com s’expliqui 
4% No ho sap 
 
Reflexions finals 
 
Es detecta un cert refús de la militància (20%) a què Pasqual Maragall aparegui com 
el beneficiari del pacte catalanista d’esquerres. 
 
Pràcticament tothom demana explicar bé què s’ha aconseguit amb el pacte, perquè hi 
ha la percepció generalitzada que hem donat un xec en blanc al PSC. Molts (75%) 
demanen que es diguin clarament quines renúncies s’ha obligat a fer al PSC a canvi 
d’obtenir la presidència de la Generalitat. Durant la campanya es va insistir que, si 
pactàvem amb el PSC “Maragall hauria de triar entre el PSOE i Catalunya”. Es 
demana que s’expliqui com s’ha condicionat al PSC, i que el nostre discurs a curt 
termini es basi en explicar-ho. 
 
Reflexió final (d’un simpatitzant): la veritable política és assumir riscos. No és la 
primera vegada que a ERC se li pot desmuntar la paradeta; però com que encara no 
som dels que viuen de gorra, encara ens ho podem permetre. 


