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Vilopriu, 27 d'agost de 2009. Com cada any Nou Cicle i l'hospitalitat dels 

De Puig obren el curs polític català amb la trobada socialista en el poblet 

empordanès, on el president Montilla parla com a líder del socialisme 

català. 

 

Per al nostre president tres eren els objectius essencials del socialisme 

català en arribar al Govern: l'alternança després de més de dues dècades 

de nacionalisme conservador; una ambiciosa proposta de reforma 

estatutària; i el canvi de polítiques econòmiques, socials, territorials, 

mediambientals... A aquests tres grans objectius ha sobrevingut la 

irrupció d'una crisi econòmica.  

 

Pel president, l'alternança ha significat superar el tabú que pesava sobre 

la governació de la Generalitat fent visible el pluralisme social i polític del 

país amb un projecte catalanista d'esquerres.  

 

El segon objectiu, la reforma estatutària, ha estat marcada, al seu parer, 

per l'envergadura del canvi emprès; les resistències que hem hagut i 

haurem de vèncer; la profunditat de la transformació del nostre 

autogovern i, conseqüentment, també del conjunt del sistema autonòmic 

espanyol. Però ha valgut la pena: tant pel que fa a l'acord sobre el nou 

model de finançament, com a la concreció de la Disposició Addicional 3a 

de l'Estatut, que suposa una inversió històrica en infraestructures: més 

de 30.000 M? al llarg dels set anys de vigència.  



 

De cara al futur del desplegament estatutari, ha aprés aquestes lliçons: 

tenir l'objectiu ben definit; sumar el màxim de forces polítiques i socials; 

negociar amb tenacitat, amb rigor i amb paciència, procurant de ser 

immunes a l'agitació efervescent, d'aquí i d'allà; persistir en la recerca 

d'aliats a Espanya, conscients que el progrés de l'autogovern de 

Catalunya va lligat a la transformació federal de l'Estat espanyol que 

nosaltres defensem; i, finalment, relacionar la millora de l'autogovern 

amb la millora de les condicions de vida dels ciutadans de Catalunya i 

amb la voluntat d'aplicar unes polítiques públiques per atendre amb 

diligència i eficàcia, les necessitats socials, sanitàries, educatives, de 

seguretat, etc. de les persones i de les famílies del nostre país.  

 

Ara toca enfortir l'autogovern de Catalunya per treballar amb més 

recursos pel progrés econòmic i social dels seus ciutadans. La tasca 

social feta fins avui no és poca; algunes dades:  

 

El 92% dels 33.000 nous treballadors de l'Administració, des del 2003, 

correspon a personal que presta serveis públics; en l'àmbit educatiu, per 

atendre un increment de prop del 20% de la població escolar tenim prop 

d'un 40% més de mestres; en cinc anys s'han creat de nou 1.266 aules 

d'acollida, per atendre els 125.000 alumnes nouvinguts; s'han posat en 

servei 34.000 noves places de llars d'infants.  

 

En l'àmbit de la salut, per atendre 685.000 targetes sanitàries noves, 

avui el nostre sistema públic de salut compta amb 7.500 nous 

professionals. D'aquests, 4.507 són metges i 3.000 personal 

d'infermeria.  



 

El pressupost destinat a serveis socials és, avui, més del doble que fa sis 

anys: de 650 M? del 2003 a prop de 1.500 M? del 2009.  

 

Hem fet honor al compromís de duplicar el pressupost destinat a Cultura, 

que en sis anys ha passat de 173 M? a 313 M?.  

 

També el compromís de donar més suport al món local, incrementant en 

sis anys les transferències econòmiques en més d'un 107%.  

 

Hi tornarem. 

 


