
Posició de la secció local d’ERC-Gavà davant del Pacte d’Entesa de Progrés 
 
La secció local de Gavà, reunida el 8 de novembre de 2006 ha fet les següents 
valoracions: 
 

• Un 90% es declara favorable al pacte, amb una àmplia gamma de matisos, tal 
com s’indica més avall. Així mateix, es valora molt positivament la rapidesa 
amb què s’ha assolit l’acord i la serenitat amb què s’ha explicat. 

 
• Un 5% hauria preferit quedar-se a l’oposició. Aquesta opció va ser també 

considerada per bona part dels que donen suport a l’Entesa, però va ser 
descartada bàsicament perquè es considera que cal estar al govern. 

 
• Un 5% hauria preferit pactar amb CiU. El motiu adduït és la proximitat social 

del seu electorat cap als postulats d’ERC i la possibilitat de moderar-ne el 
programa social. Tot i això, s’accepta i s’entén el pacte per l’Entesa de Progrés. 

 
 
 
 
L’ amplíssima majoria que suporta el pacte ho fa pels motius següents: 
 

• Govern / oposició: els partits es presenten per governar. Una opció que, podent 
governar, no ho fa, perd credibilitat: per què votar-la? A més, des del govern es 
pot explicar molt millor què s’està fent i es pot visualitzar amb més potència el 
programa real del partit. A l’oposició, molt sovint, el soroll mediàtic desfigura el 
perfil del partit. Finalment: estar al govern assegura que part del programa i de la 
filosofia de la cosa pública que impregna ERC es podrà fer realitat, bé per 
activa, a través de les conselleries que es governin, bé per passiva, prevenint 
actuacions dels altres socis que podrien violentar els nostres principis. 
Finalment, es considera que els ciutadans a les eleccions no valoren tant els 
mèrits de l’oposició com els mèrits –o demèrits– del govern. 

 
• L’actitud del PSC de no fer cas a les consignes del PSOE és un signe 

d’esperança que inclina la balança a favor del pacte. Es considera que aquesta 
actitud del PSC és en bona part resultat de la feina de “pedagogia pràctica” feta 
per ERC al govern entre 2003 i 2006, que ha incrementat la confiança cap a 
nosaltres i ha evidenciat les limitacions del marc estatal. En aquest sentit, es 
remarca que l’objectiu principal per a ERC és construir un espai catalanista i 
d’esquerres autònom i propi, sense lligams peninsulars. Per tant, el gest del PSC 
es valora com a molt positiu en aquest sentit. 

 
• Un pacte amb CiU hauria suposat un autèntic problema d’identitat per a ERC, ja 

que ens hauria reduït a ser partit-crossa d’una federació de dretes, amb un 
programa molt conservador. ERC hauria perdut tota credibilitat d’esquerres i, a 
més, no hauríem pogut desenvolupar la major part del nostre programa electoral, 
que estava molt centrat en qüestions socials. 

 



• El pacte d’Entesa és un “mal menor” davant les tres alternatives de quedar-se a 
l’oposició, pactar amb CiU, o provocar noves eleccions. Per tant, el pacte 
s’encara sense massa entusiasme, però amb el convenciment d’haver fet la 
millor elecció dins del marge de possibilitats existent. 

 
• El pacte amb el PSC i ICV és el millor, ja que amb ells es pot facilitar el 

desenvolupament de polítiques socials. Hi ha però temor en temes 
mediambientals, on a més no es confia gens en què ICV pugui actuar de 
contrapès. Hi ha el convenciment que en la defensa mediambiental estarem 
bastant sols, però en millor situació que si ens haguéssim quedat a l’oposició o 
governéssim amb CiU. A més, Montilla té fama de bon gestor, per tant cal 
esperar un govern més eficient i coordinat. La por és a deixar-lo massa “suelto”, 
sobretot en aspectes institucionals o de simbologia nacional, però cal fer-li 
confiança. Sense ser un bon líder, pot fer crital·lizar el govern. 

 
• L’aposta per Montilla suposa trencar la falsa dicotomia que CiU ha intentat 

implantar a la política catalana, entre un candidat “espanyol” i un altre de 
“català”, en base només als orígens. A la pràctica, es constata que CiU és i ha 
estat tant espanyolista com el PSC, i no es perdona el pacte de la Moncloa per 
rebaixar l’Estatut. 

 
• Que l’esquerra independentista faci president Montilla demostra que no som tan 

“radicals” ni “racistes” ni “intransigents” com alguns tertulians volen fer creure. 
Aquest gest normalitzarà ja del tot l’independentisme a la totalitat del país, i a 
més cal tenir en compte que, a Gavà, s’ha pujat, respecte el 2003, en barris 
d’immigrants dels seixanta i setanta, i en canvi s’ha baixat en barris del centre. 
Per tant, per fidelitat a l’electorat propi, és bo haver fet president Montilla. 

 
• El pacte d’Entesa evita el risc d’enviar el PSC a l’oposició, on hauria de 

comptetir amb PP i Ciutadans pel vot anticatalanista. A més, aquesta opció evita 
repetir la situació basca “d’empat infinit” entre un bloc espanyol i un de 
basquista, que trenca totalment la societat i fa inviable l’alternança democràtica 
al govern. 

 
• Advertiment: ara cal treballar dins del govern. Amb silenci i eficiència, explicant 

el que es va fer entre 2003 i 2006 i el que es farà ara. S’ha acabat l’espectacle. 
Prudència i disciplina. I vigilància. 


