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VOTA ESQUERRA, VOTA GENT VALENTA
EL VOT REPUBLICÀ

EL VOT ÚTIL INDEPENDENTISTA
ELS 6 COMPROMISOS PRIORITARIS D’ESQUERRA

1. Crèdit per a famílies i empreses
La crisi afecta greument la vida de les persones
i, a més, els bancs han negat el crèdit a famílies
i empreses, ofegades per no poder fer als seus
pagaments. Per això:
Esquerra es compromet a crear un sistema
financer públic català per suplir les dificultats
de crèdit a empreses, autònoms i famílies.

2. Cap persona dependent sense
ajuda
Una aportació emblemàtica d’Esquerra des del
Govern ha estat  la Llei de Dependència. Per
això: Esquerra es compromet a garantir els
recursos necessaris, prioritzant l’assistència
domiciliària especialment per a la gent gran i
les persones discapacitades.

3. Preus justos per a la pagesia
La competència de productes d’altres indrets  i
les multinacionals han donat lloc a una crisi de
preus generalitzada. Per això: 
Esquerra es compromet a establir un règim de
preus justos que potenciï la producció agrària i
ramadera i en faciliti la comercialització.

4. Eficiència i transparència a l’ad-
ministració
Esquerra ha vetllat en els darrers anys per la
transparència i l’honestedat de les institucions
públiques. Per això:
Esquerra es compromet  a impulsar una reforma
de l’estructura de Govern per reduir els alts
càrrecs i a reformar la funció pública per avaluar
el treball dels funcionaris.

5. Els nostres impostos a
Catalunya
Des de fa dècades, Esquerra reivindica la neces-
sitat que Catalunya recapti i gestioni els seus
propis impostos. Per això: 
Esquerra es compromet a reclamar el Concert
Econòmic.

6. Referèndum per la independència
Amb la via autonomista esgotada i amb més de
mig milió de persones que ja s’han manifestat a
favor de l’assoliment d’un Estat propi a través de
les consultes populars, ha arribat l’hora de plan-
tejar un referèndum per la independència de
Catalunya. Per això: 
Esquerra es compromet a posar com a condició
per imprescindible la celebració d’un referèndum
per la independència en la propera legislatura.



Joan Tardà: En el actes en què he
participat arreu de Catalunya per
explicar les propostes d’Esquerra
per als propers anys, hi ha sensa-
cions contradictòries respecte al
paper del Tripartit. Tu te’n sents
satisfet, d’aquests set anys de
Govern d’esquerres?
Joan Puigcercós: Mira, el que
hem fet ha estat titànic i ho hem
fet arrossegant el PSC i neutralit-
zant l’espanyolisme. Estic orgu-
llós de lleis de profund contingut
social impensables abans: 160
mil persones ja es beneficien de
la Llei de la Dependència i el 97%
dels catalans viuen a menys d’un
quart d’hora d’un centre d’assis-
tència mèdica.

J.T.: L’altre dia et vaig sentir a dir
una consigna que em va cridar l’a-
tenció per la seva contundència.
Deies “Ni un euro enrere!”. Què
volies dir?
J.P.: Volia dir que el més prioritari
és salvaguardar l’estat del benes-
tar que, en aquests moments de
crisi està en una situació crítica.
Es tracta de mantenir, com a
mínim, el mateix esforç econòmic
d’aquests últims anys en tot allò
que afecta a l’ensenyament, la
sanitat i les polítiques socials. La
crisi econòmica l’han provocada

el de dalt, però la paguem els de
baix. I per això cal actuar, de fet
seguir actuant, com ja hem fet
des del govern de Catalunya.
D’aquí ve que jo fes referència a
la consigna “Ni un euro enrere!”

J.T.: Parles de feina i compromisos
socials, però des del punt de vista
nacional, també et sents satisfet
de la feina feta? 
J.P.: Molt. Fixa’t: Llei de Cinema
per garantir poder veure cine en
català, Llei d’Acollida que fa del
català la llengua d’acollida dels
nouvinguts, blindatge de la immer-
sió lingüística a l’escola gràcies a
la Llei d’Educació i vint federa-
cions esportives catalanes reco-
negudes internacionalment, quan
l’any 2003 només n’hi havia cinc. 

J.T.: El candidat Montilla ha descar-
tat la reedició del Tripartit i ara el
PSOE ja pot respirar tranquil. Quin
creus que ha estat el problema
més gran del Tripartit?
J.P.: Sens dubte la contradicció
provocada per la posició dels dipu-
tats del PSC a Madrid. Al
Parlament votaven a favor de... i a
Madrid en contra del mateix. I ha
arribat un moment que això ha
esdevingut insostenible i ha impe-
dit al PSC anar endavant. 

J.T. Ara sembla que vulguin fer
oblidar al seu electorat que durant
set anys han estat companys de
viatge de l’independentisme.  
J.P. Viuen en una contradicció per-

manent. El PSC ha tirat endavant
durant aquests anys perquè els
hem arrossegat, però el PSOE ha
dit prou. El socialisme català, ara,
és captiu del PSOE i així no es pot
afrontar la nova conjuntura política
marcada per la reforma frustrada
de l’Estatut i la sentència fulmi-

nant del Tribunal Constitucional.
Després d’una etapa en què el
PSC ha mantingut un important
marge de sobirania a Catalunya, el
PSC, com et deia,  ha tornat a age-
nollar-se davant del PSOE. Montilla
ha acabat reconeixent que el PSC
l’any 2003 va prendre una decisió
que desagradava profundament el
PSOE. 

J.T.: De fet el PSOE sempre ha pre-
ferit CiU, abans i ara. I respecte a
l’entesa amb altres forces polítiques,
quina serà la posició d’Esquerra? 
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Una conversa amb Joan Puigcercós,
candidat a la Presidència de la Generalitat
“El tren de la història no es pot aturar. Hi ha qui ha decidit fer parada en

una estació de rodalies, però nosaltres volem seguir fins a Brusel·les”

En polítiques socials,
ni un euro enrere!
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J.P.: Doncs oberts a parlar amb
tothom, excepte amb el PP. Si
Esquerra obté més vots que el
PP, aleshores CiU tindrà més difí-
cil deixar-se arrossegar a fer pas-
sos enrere pactant amb el PP o
cap a l’immobilisme donant pas a
la sòciovergència.

J.T.: Immobilisme, dius?
J.P.: Vull dir que, després de la
sentència del Tribunal Constitu -
cional sobre l’Estatut, el que cal
és valentia política per desplegar
les lleis que hem fet, per exemple
la de cinema, sense complexos. I
només es farà, si CiU no està lli-
gada pel PP, com en altres oca-
sions. I respecte al PSC, ja has
vist com  han plegat veles i s’han
sotmès definitivament al PSOE. 

J.T.: I si Esquerra és determinant? 
J.P.: Si som  determinants, si
continuem sent la tercera força
política del Parlament podrem
posar sobre la taula la convocatò-
ria del referèndum i fer que qui
vulgui ser President es mulli.
Conjuntament amb les propostes
que ha fet la militància i l’electo-
rat a través de la campanya
Catalunya Decideix, que tenen a
veure amb la necessitat d’invertir
en polítiques socials i industrials
per sortir com abans millor de la
crisi. I en les millors condicions! I,

sobretot, plantejar el Concert
Econòmic per acabar amb l’espo-
li fiscal que patim per part de
l’Estat espanyol. Paguem i no
rebem i això cada vegada ens
empobreix més. Només cal veure
el percentatge d’atur d’Euskadi o
de Navarra, molt més baix que el
nostre. 

J.T.: Parlant de Concert Econòmic,
què et sembla que ara CiU digui
que aposta pel Concert Econòmic
com a proposta estrella. No deixa
de ser sopitós que ho plantegi
com si fos una novetat oi?
J.P.: Efectivament. En primer lloc,
cal donar la benvinguda a CiU a
aquesta demanda, encara que
sigui amb 18 anys de retard. Però
és important: benvinguts al club!
En el fons, CiU, com altres enti-
tats socials i econòmiques, el
que estan fent és reconèixer
explícitament l’espoli econòmic.
Esquerra va començar a reivindi-
car el Concert Econòmic el 1992.
I aleshores es reien de nosaltres.
Però el fet important és que la
conscienciació sobre el dèficit fis-
cal ja ha arribat al cor de tota la
societat catalana. Ens en podem
sentir ben orgullosos de la feina
feta. Perquè només quan s’és
conscient del mal que es pateix
s’aborden solucions per curar-se.
Però el que no permetrem és que
CiU jugui frívolament amb el
Concert com a simple esquer
electoral. De manera que si no hi
van de debò, si tot plegat és foc
d’encenalls, els collarem fins al
final perquè no els tremolin les
cames quan el govern espanyol
ens torni a dir que ni parlar-ne.

J.T.: Hi ha qui no es creu que
Esquerra mantindrà la condició de
celebrar el referèndum per condi-
cionar un nou Govern? 
J.P.: També CiU i PSC ens deien
als anys noranta que l’espoli fis-
cal era una invenció d’Esquerra. I
avui el país és conscient que

Espanya és un mal negoci per als
catalans i que el dèficit fiscal és
insostenible. I també deien, l’any
2003, que la reforma de l’Estatut
no es faria i van acabar venint a
les nostres. Doncs bé, em reafir-
mo en aquesta voluntat. Sense
Esquerra empenyent, l’autono-
misme de CiU i PSC serà etern.
Però si la ciutadania ens dóna
prou força, els obligarem a mou-
re’s, com la història recent
demostra.

J.T.: Però el PSC i CiU s’oposen al
referèndum perquè consideren
que és un excés i les noves candi-
datures independentistes també
perquè creuen que no és prou.
J.P.: Efectivament. El PSC manté
que això fracturaria el país com si
no hagués estat un exemple de
civisme els centenars de consul-
tes municipals. I CiU, com sem-
pre, surt per la tangent i diu que
la societat no està prou madura.
Es tracta de ser lliures, lliures de
debò, per tenir els instruments
necessaris per solucionar els
nostres problemes. L’altre dia em
preguntaven què passaria l’ende-
mà la independència i jo vaig con-
testar que tindríem la possibilitat
de resoldre els nostres proble-
mes. Ni més ni menys! 
Resoldre els nostres problemes,
els de tots els qui vivim a
Catalunya. Jo ho tinc clar, el tren
de la història no es pot aturar.
Alguns, els autonomistes, han
decidit fer parada en una estació
de rodalies. Però nosaltres volem
seguir fins a Brusel·les.

entrevista

O Esquerra o el PP.
Ens juguem saber 
qui condicionarà 

el nou govern 



Abans de la crisi econòmica,
es van iniciar els treballs de
reordenació del sector Ribera-

Salines; és a dir, els terrenys limi-
tats per l’Avinguda Baix Llobregat i
el Cinturó Litoral, entre el camp
municipal d’esports i la vertical de
Can Suris –la pastilla de terrenys
rere el parc de les Aigües. Es un
sector de 82.5000 m2 on es vol
construir un nou barri de 2.800

habitatges amb zones d’equipa-
ments, una parada dels FFCC, apar-
cament i zones verdes. 
Això suposarà la supressió de l’ac-
tual camp de futbol de les Aigües i
d’una extensa pastilla agrícola. 
A aquesta previsió de 2800 nous
habitatges, s’hi ha de sumar altres
promocions públiques a altres
indrets de la ciutat: cinema Pisa,
per exemple, o altres en construc-
ció, com el sector sector Millàs,
així com els pisos construïts a la
parcel·la a tocar de la Siemens. En
total, uns 2.000 habitatges més,
als quals cal afegir els de les ini-
ciatives privades que compacten
edificabilitat.
La majoria d’aquestes iniciatives
públiques tenen en comú el fet de
convertir zones que, originalment,
eren equipaments, sòls industrials
o sòls agrícoles en zones d’habitat-
ges. Però en una ciutat no sols s’hi
dorm. També s’hi treballa, s’hi gau-
deix i s’hi aconsegueixen els ser-
veis necessaris per a viure.
L’equilibri entre les quatre funcions
és absolutament necessari si
volem treballar en favor de la convi-
vència ciutadana i no dificultar la
integració.

I ara què? 
En plena crisi és evident que a
Cornellà s’ha trencat l’equilibri dels
usos del sòl. El model econòmic
basat en la construcció i l’especula-
ció del sòl ha fet fallida. La crisi
financera tanca l’accés al crèdit i
manté uns preus de l’habitatge
públic pràcticament equivalent al
preu del mercat. L’accés a l’habi-
tatge és una quimera per a la majo-
ria de la ciutadania, una població
que no creix substancialment, mal-
grat la mobilitat amb l’arribada de
molts nouvinguts. I l’atur s’acosta
al 20%.
Aquesta situació general, doncs, no
té res a veure amb la que hi havia
quan es va dissenyar el pla Ribera-
Salines. La realitat justifica –ara i
avui- que es revisi la necessitat de
seguir endavant amb aquest pla.
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Una Consulta Popular del Pla Ribera-Salines-
Camp de Les Aigües 

Ignasi Doñate
Ex-president de L’Avenç

ciutat

La proposta d’Esquerra
Proposem promoure la convoca-
tòria d’una consulta popular
sobre la conveniència aquests
2.800 nous habitatges al sector
Ribera-Salines. Aquest any el
Parlament de Catalunya ha apro-
vat la Llei de consultes populars,
una llei de progrés democràtic
que ens pot permetre donar la
nostra opinió. Abans no podíem
fer-ho. Ara, sí. Ara és el moment
d’obrir una nova etapa i trencar
tant temps de silencis. Caldrà
convocar obertament a totes les
persones, entitats i partits crítics
amb aquesta iniciativa pública
de l’actual majoria de govern.
Cornellà i la seva gent s’ho val!.

Biografia de 
Jaume Vilà i Mèlich
Nou llibre de la col·lecció
L’Avenç de Cornellà


