
Regió7 –El Parlament de Catalu-
nya ha aprovat aquesta setmana
una resolució, a proposta del PSC,
en la qual «insta el Govern de la
Generalitat a iniciar un diàleg
amb el govern de l’Estat, per tal de
possibilitar la celebració d’una
consulta a la ciutadania catalana
per decidir sobre el seu futur».
Com ho valoren?
Llobet –Aquesta resolució no ex-
clou l'aprovada el 23 de gener,
que defineix Catalunya com un
subjecte dotat de sobirania i que
ha de poder exercir-la fent que els
seus ciutadans opinin. I ara el
Parlament ha decidit que el Go-
vern català ha d'intentar explorar,
en diàleg amb l'espanyol, la pos-
sibilitat d'exercir aquest dret d'u-
na manera acordada. No tinc ga-
ires esperances que s'hi pugui ar-
ribar però estic d'acord a intentar-
ho. El resultat de la votació deixa
clar que una molt immensa ma-
joria dels representants del poble
volen que es pugui aconseguir
que Catalunya decideixi, però se-
gurament ja no estan tant d'a-
cord si cal explorar altres vies en
el cas que el diàleg no fructifiqui –i
nosaltres pensem que sí.
Vilagrà –El rellevant de la votació
és que el PSC es torni a agafar al
carro, perquè és una part impor-
tant de l'espectre polític i els va
quedar mal gust de boca en la de-
claració de gener. Aquest és un
tren amb diferents estacions i ara
estem en la del dret a decidir, i com
més hi puguem ser, millor, enca-
ra que uns vulguem anar més
lluny que altres. Em sap greu que
la CUP quedi despenjada, perquè
no s'adonen que estem en una es-
tratègia: anem a explorar totes
les vies amb Espanya, i si de cas
que ens diguin que no, per tenir le-
gitimitat internacional.
Llobet –Ja es van mig desmarcar

de l'anterior.
Vilagrà–És un error estratègic, i al
final la gent acaba no entenent res.
Llobet –És important que el PSC
estigui en aquest bloc i cal valorar
en positiu que ho fes també al
Congrés dels Diputats, on menys
fàcil ho tenia. I tant de bo el dià-
leg fructifiqui, però si no és així, en
el pas següent, el de buscar una al-
tra via per consultar el poble, pen-
so que el PSC encara s'hi podria
afegir, perquè no estem dient què
votarem en el referèndum. La
meva esperança és que a l'exerci-
ci real del dret a decidir hi arribem
tots els que aquesta setmana hi
hem votat a favor.
Vilagrà –Espero que a més a més

ara es guareixin una mica les fe-
rides internes del PSC.
Regió7 –Si el Govern català truca
a la porta de l'espanyol i aquest no
obre, i no seria estrany atesos els
antecedents, què fem?
Vilagrà–El següent pas és la llei de
consultes que el Parlament està
tramitant i que obrirà una altra
porta. I si no es pot fer amb la le-
galitat espanyola, que sigui amb la
internacional. A cap país que s'ha-
gi fet independent en els darrers
anys no li ha estat fàcil.
Llobet –El lloc d'on es vol marxar,
normalment, no vol que se'n mar-
xi.
Vilagrà –Però la legislació inter-
nacional ja preveu escletxes legals

per a aquests casos, i hi ha
exemples relativament recents de
declaracions d'independència
unilaterals que han estat accep-
tades per la comunitat interna-
cional.
Llobet –És un camí molt nou,
sense precedents a la Unió Euro-
pea. Ens n'hem de poder sortir en
aquest àmbit, però si no hi   hagués
altre remei que fer passes unila-
terals, podríem recórrer a una
consulta a través d'unes eleccions
en les quals votar determinades
llistes equivalgués a votar que sí en
un referèndum. 
Regió7 –I en aquest cas, tindria
sentit ajuntar en una sola candi-
datura tots els partits que esti-

guessin a favor de la declaració
d'independència?
Vilagrà –Que tindria sentit, sí;
que seria molt difícil, també. No
ho dic per CiU i ERC, sinó per la
CUP, per exemple, que segur que
trobarien una excusa per no ser-
hi.
Llobet –La CUP no pot anar en
una mateixa llista amb Conver-
gència per definició.
Vilagrà –Perquè parteix del fet
que sou de dretes.
Llobet –Però hauríem d'intentar
un acord amb les regles del joc
molt clares, deixant molt clar que
aquest és l'únic punt del progra-
ma, i que un cop fet el pas, cal tor-
nar a convocar eleccions perquè
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ELS CONTRASTADORS Cada setmana, Regió7 enfronta dos components del panell perquè contrastin els seus punts de vista sobre temes d’actualitat



cada força política pugui expres-
sar-se.
Regió7 –Parlen de la CUP, però: i
Iniciativa?
Vilagrà –També podria ser el cas,
però de totes maneres aquesta
no és l’única via.
Llobet –Sí, però si no ens en sor-
tíssim de cap altra manera...
Regió7–Les eleccions que va gua-
nyar Solidaritat Catalana a principi
del segle XX.
Llobet –Va ser exactament això.
No per la independència, és clar,
sinó pel que en aquell moment es
plantejava. L'exemple em serveix,
però només si cap altra via no és
possible, perquè el saludable és
que l'ordre internacional ens per-
meti, com a realitat nacional que
som, que la gent pugui votar sí o
no directament a una pregunta
clara.
Vilagrà –És que sembla mentida
que no sigui possible. Fa poc va ve-
nir a Santpedor una periodista
suïssa que volia parlar de l'Asso-
ciació de Municipis per la Inde-
pendència, i vam comentar que
allà fan referèndums per tot i en
qualsevol àmbit: local, cantonal o
confederal. Quan li deia que aquí
la gent té por que vinguin els
tancs, o ens pressionin de qual-
sevol altra manera, hi posava cara
de no entendre res. 
Regió7–Les finances de la sanitat
pública catalana estan col·lapsa-
des, segons el conseller Boi Ruiz.
I no passa només en la sanitat, tot
i que és un àmbit en què es nota
molt. Mentre parlem del que  fa-
rem quan ens diguin que no a la
consulta, pot passar que l'asfíxia
de la Generalitat, com a presta-
dora de serveis de l'estat del ben-
estar, ho espatlli tot? Que la gent
arribi a dir: que ens governin des
de Madrid, però que portin di-
ners?
Llobet–Arribar aquí és la intenció
que hi ha en el fons de l'actitud del
govern espanyol. Desmoralitzar,
desmobilitzar, i fer creure que
anirem més be si tot es centralit-
za. És una estratègia perniciosa
que juga amb els serveis a les
persones, però que acabarà fent
entendre encara més que només
ens en sortirem quan puguem
decidir sobre els nostres recursos.
Però portaran la situació al límit,
i això vol dir manca de serveis i po-
bresa. És una estratègia molt ben
pensada a la qual hem de donar la
volta amb alçada de mires i front
comú de tots plegats, incloent en
això gestionar el dia a dia per
atendre les persones del país.
Vilagrà –Ens tenen agafats de
moltes maneres. Per exemple, ens
retenen i retallen pagaments per-
què incomplim l'objectiu de dèfi-
cit. Passarem dos anys molt fu-
muts, és evident. No podem reta-
llar 4.000 milions d'euros, és in-
viable. Hauríem de tancar hospi-
tals, escoles, els serveis més bàsics,
i com que no pot ser, haurem d'a-
nar per una altra via.
Regió7 –Hi ha una caiguda gene-
ral dels ingressos de la Generali-
tat per la caiguda de la recaptació
d'impostos, que se suma a les de-
ficiències del sistema de finança-
ment. Això implica dèficit, que no

es pot finançar als mercats privats.
La Generalitat depèn llavors dels
préstecs del govern central, que no
li deixa tenir dèficit. Com es qua-
dra aquest cercle?
Vilagrà –És impossible. És un
tema de traspassar els límits que
ens hem marcat fins ara amb una
posició valenta i de trencament.
Fins aquí hem arribat; anem a
muntar les nostres pròpies es-
tructures per guardar-nos i admi-
nistrar els nostres recursos. Molts
ajuntaments estem aprovant de-
claracions de sobirania fiscal que
són simbòliques, però que indi-
quen quina és la via. No en veig

cap d'altra, i cada cop més gent ho
té clar. 
Regió7 –I mentrestant?
Llobet –Mentrestant hem fer els
equilibris necessaris, perquè l'o-
bligació de tot governant és aten-
dre les persones que en tenen
necessitat. N'hi ha més que mai
quan tenim menys recursos que
mai, però és el que hi ha. I hem de
saber-ho fer mantenint el rigor i el
prestigi a nivell internacional. Ens
hem d'omplir de raons per de-
mostrar al món i sobretot a la
Unió Europea que som seriosos i
sabem gestionar, per poder expli-
car-los que si ens exigeixen més

ens carreguem el nucli dels ser-
veis, i que entenguin que tenim
raó i ens ajudin a forçar l'estat per
compartir el relaxament del dèfi-
cit. Tenim tres fronts: buscar re-
cursos amb l'estat, gestionar els re-
cursos que tenim amb prioritats,
i mostrar rigor davant la comuni-
tat internacional. Si ens veuen
com un país poc seriós que només
parla de no complir, no tindrem
credibilitat.
Vilagrà –És cert que hi ha molta
cosa a fer per gestionar millor els
recursos. Per posar un exemple: en
les dosis dispensades de medica-
ments. Més coses: potser la gent
amb més recursos, la de les rendes
més altes, hauria de pagar una part
de l'atenció que rep de la sanitat
pública. 
Regió7 –Les rendes altes cone-
gudes –és a dir, les del treball as-
salariat– ja paguen més per la sa-
nitat que les baixes, perquè pa-
guen més impostos que finan-
cen la sanitat i la resta de serveis
públics. I les rendes altes que s'es-
capen d'Hisenda també ho fa-
rien del copagament.
Vilagrà–Hi ha moltes casuístiques
i s'hauria d'estudiar bé, però la sa-
nitat és una part tan alta de la des-
pesa pública que cal explorar vies.
Perquè l'atenció és molt bona i no
s'ha de perdre. M'estan atenent
tan bé en l'embaràs que no em fa-
ria res pagar-ne una part.
Regió7 –En racionalització de la
despesa sense afectar la qualitat,
segur que encara hi ha feina per
fer.
Llobet –El «mentrestant» en
temps de crisi és molt complicat,
i ho està aprofitant la gent que vol
que el procés de transició nacio-
nal vagi de mal borràs. Hem de
mantenir-nos ferms i ser rigorosos,
però no fer ni un pas enrere en la
connexió amb els problemes de la
gent que ho passa malament, per-

què em fa por que per aquesta via
es vulgui justificar la renúncia a les
aspiracions.
Regió7 –Darrer tema. Alícia Sán-
chez-Camacho renuncia al servei
d'escorta dels Mossos i demana
que l’hi presti la Policia espanyo-
la perquè no es refia dels coman-
daments polítics de la policia ca-
talana, i específicament del seu di-
rector general, per una història de
Mortadel·los.
Llobet –Esperpèntic. És una líder
política i està relacionant fer ús o
no dels serveis públics amb si
m'agrada o no la gent que els go-
verna. Aturem-nos a pensar-hi:
això s'està dient des del lideratge
d'un dels grups presents al Parla-
ment. Ho trobo gravíssim. I ja
n'hi ha prou de fer servir aquestes
coses per desestabilitzar el procés
i per tapar un embolic del tot per-
sonal en el qual es va ficar ella so-
leta. Que s'espavili per sortir-ne. 
Vilagrà –I a més a més, qui pot
anar a la Policia espanyola per de-
manar que el protegeixin en lloc
dels Mossos? Ho pot fer ella que és
senadora, però per al conjunt dels
catalans, les competències estan
clares. No m'estranya que sigui la
política més mal valorada de Ca-
talunya.
Llobet –Perquè només li posen
bona nota els seus; tots els altres
li posen zeros.
Vilagrà –I la gran perjudicada és
ella mateixa, que s'ha ficat en un
esbarzer.
Llobet –Però si entre tots aconse-
gueixen projectar ombres de sos-
pita sobre els Mossos, ens diran
que ja hi ha un estat que ens pot
portar la seva policia. Res no és
gratuït. Estem davant un proble-
ma de legitimitats. En tot el que
hem parlat avui, aquest és el tema:
si tenim o no tenim capacitat de
prendre les nostres decisions. En
tots els camps.
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«En el pas següent, el de
buscar una altra via per
consultar el poble, penso que el
PSC encara s'hi podria afegir»

«La intenció de fons de l'actitud
del govern espanyol és la de
fer-nos creure que anirem més
bé si tot se centralitza»

«Esperpèntic que una líder
política relacioni fer ús o no dels
serveis públics amb si m'agrada
o no la gent que els governa»

«Fer una sola candidatura per la
independència en unes
eleccions-consulta tindria sentit,
però també seria molt difícil»

«Ens tenen agafats de moltes
maneres. Ens retallen i retenen
pagaments. Passarem dos anys
molt fumuts, és evident»

«Per al conjunt dels catalans,
les competències estan clares.
No m'estranya que sigui la
política més mal valorada»

El ple del Parlament va sumar una majoria del 77% en la votació de la proposta del PSC per provar de fer la consulta per una via dialogada
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