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EL

CANDIDAT del PSC a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta, defensa en aquesta entrevista que només la proposta federal del seu partit ofereix una solució viable per a l’encaix de
Catalunya a l’Estat i assegura que compta amb el compromís del PSOE.
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Autonòmiques
Critica que Artur Mas vulgui continuar sent president quan va com
a número 4 en la llista de Junts pel Sí i considera que intentar aconseguir la independència trencant el marc legal només conduirà Catalunya a “una derrota assegurada”.

«Saltar-se la llei és una derrota
assegurada per a Catalunya»
Miquel Iceta
❘ PRIMER SECRETARI DEL PSC I CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT ❘
ITMAR FABREGAT

J.MARTÍ

El PSC aposta pel federalisme
com a solució per a l’encaix de
Catalunya. Considera que el
PSOE està per la feina?
Tenim un acord firmat a Granada el juliol del 2013 amb
què estem molt còmodes. És el
punt de partida per a una reforma constitucional seriosa
que és l’única via de sortida al
problema.
L’acord és de l’any 2013 i no recordo que des d’aleshores el
PSOE hagi presentat alguna proposta formal d’una reforma federal.
Sempre que hi ha hagut un debat sobre l’Estat de la Nació ha
presentat una proposta perquè
s’obri la ponència de la reforma
constitucional. El PSOE compleix, però amb una majoria absoluta del PP no pot posar-se en
marxa. D’alguna manera ens
convida que el fem fora del Govern i que al no tenir majoria
no pugui bloquejar la discussió,
i això passarà abans d’acabar
l’any.
Creu que pot articular-se una
majoria per a una reforma?
No hi pot haver una reforma de
la Constitució sense el Partit Popular, però ells no la iniciaran
mai. El PSOE està compromès,
Podem parla de procés constituent i Ciutadans ha encarregat
una proposta.Tots els partits tret
del PP veuen que només hi ha
un camí per refer el pacte ciutadà, que és una reforma constitucional. Els socialistes tenim
coll avall que el camí ha de ser
federal.
Vostè ha dit que el PSC no farà
president ni Mas ni els candidats de PP i Ciutadans. Veu factible una majoria alternativa?
M’agradaria ser el president amb
una majoria àmplia formada per
diverses forces.
Quines?
Les que estiguin d’acord amb
aquest programa: reactivació
econòmica, defensa de l’estat
del benestar, lluitar contra el
frau i la corrupció i buscar un
nou acord amb la resta d’Espanya que ens permeti votar.
Però, amb quines formacions?
Amb les que vulguin. No volem
fronts. No entenem que Ciutadans i PP, que afirmen que les
eleccions no són plebiscitàries, proposin un front del no. No
contribuirem a dividir en mei-
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tats la societat ni col·laborarem
amb un govern que no vulgui
complir la legalitat, ni tampoc
amb un que no vulgui reformes
per resoldre el problema. El dia
28 parlarem amb tots per buscar un govern sòlid.Ara bé, si hi
ha una majoria dels partits independentistes, els correspondrà formar govern, encara que
dubto que puguin fer-ho, perquè només diuen que estan a favor de la independència. Estan
d’acord en un sol dia i jo els pregunto: i la resta de dies què faran? O votarem cada dia la independència? Espero que en algun moment tindran l’amabilitat d’ensenyar el programa o
una cosa semblant.

Entén que la independència és
inviable encara que els que la
defensen tinguin la majoria?
Jo els pregunto com l’aconseguiran i encara no m’han contestat. Als socialistes ens pregunten com s’hauria de fer la
reforma constitucional i nosaltres vinga a contestar i a presentar papers. Però la resposta a la
pregunta de com s’arriba a la
independència no l’hem tingut.
Tendeixo a pensar que no hi ha
una solució unilateral a aquest
problema. Ells diuen que sí, que
se saltaran la llei, i nosaltres diem que a Catalunya hem après
algunes coses al llarg de la història: que dividir el país en meitats és un desastre i que situar

les institucions fora de la llei és
una derrota assegurada. Per
tant, aquest camí no porta enlloc.
Tenint en compte el que diu del
programa de Junts pel Sí, preveu que aquesta aliança pugui
trencar-se després de les eleccions?
No que es trenqui, sinó que no
serveixi per a gairebé res. Perquè si només estan d’acord en
el que ells mateixos diuen, que
és el sí a la independència, què
farem amb la sanitat i l’escola
pública? Per això diuen que serà per poc temps, divuit mesos,
alguns apunten que només vuit,
perquè són conscients que una
operació com la que han mun-

Que Mas vulgui
continuar sent
president sent el
quart de la llista és
un despropòsit»

No col·laborarem
ni amb un govern
que se salti la llei ni
amb un altre que no
vulgui reformes»

Els que defensen la
independència no
responen quan els
pregunto com
l’aconseguiran»

tat no està feta per durar, sinó
per a una votació. És un error.
Després que Mas hagi avançat
dos vegades les eleccions, ara
ens diuen que les pròximes també seran anticipades. Han fet un
muntatge que a més intenta evitar el judici sobre la gestió
d’aquests cinc anys de govern
d’Artur Mas, que al cap i a la
fi vol continuar sent president i
es posa de quatre a la llista, perquè els debats els faci un altre.
Ens sembla un despropòsit que
debilita la qualitat del debat democràtic.
Com veu que ANC i Òmnium
Cultural formin part d’aquesta
llista?
És una decisió que han pres i estan en el seu dret. Però la política està organitzada entorn de
forces i partits perquè se’ls pugui exigir responsabilitats. Crec
que no han calibrat prou els
efectes d’algunes decisions, que
potser són estris per als seus
acords interns, però no per al
país i les seues institucions. No
m’imagino cap president de la
Generalitat de la història que
s’hagi prestat a una operació política que passa pel fet que no
sigui ell el cap de llista.
I com valora que persones amb
una militància històrica al PSC
com Marina Geli estiguin donant suport a Junts pel Sí?
Que en un moment determinat
han cregut que el camí és el de
la independència.Tenim el màxim respecte envers les persones. El nostre partit és democràtic i cada un és lliure de serhi o no.
Se sent més pròxim als edils del
PSC que han votat que els ajuntaments de Terrassa o Castelldefels entrin a l’AMI o als de Lleida
que ho han rebutjat?
Si jo fos regidor mai no hauria
votat ingressar a l’AMI.
I com valora la decisió dels que
li han donat suport?
Malament, i ho saben. Els ajuntaments es financen amb els diners de tots, i amb els diners
de tots no pot finançar-se el
projecte polític d’alguns per
molts que siguin. En alguns
ajuntaments ho han fet perquè
han cregut que d’aquesta manera no es prestaven al joc de
fer girar la política municipal
només entorn d’un tema. Nosaltres tenim molts tipus de pactes municipals.

