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Intervenció del Primer Secretari davant el 
Consell Nacional del PSC 

Barcelona 4 de juliol de 2009 
 
 

 
Bon dia companys i companyes, 
 
El PSC és l’únic partit de Catalunya que sap on va, que té un projecte per 
Catalunya, per Espanya, i per Europa. 
 
Els socialistes som on és la majoria de la gent, i ens preocupen les mateixes 
coses que li preocupen a la majoria de la gent, perquè representem a la majoria 
i governem per a la majoria.  
 
Amics i amigues, 
 
Hi ha partits que demanen coses que saben que són impossibles, objectius que 
no són bons pel futur de Catalunya i que només porten al país a carrerons 
sense sortida. 
 
D’altres que han decidit fer caure la gent en el pessimisme, i que preconitzen 
una idea catastròfica de Catalunya, a vegades, posant en risc la convivència 
pacífica que hi ha a la nostra societat. 
 
I tot això per intentar arribar al poder, uns i altres, el més aviat possible.  
 
Nosaltres no ho farem. 
 
Ni una cosa ni l’altra. 
 
Perquè sabem cap a on volem portar el país, volem fer-lo avançar, i ho volem 
fer tal i com ens demana la majoria de la ciutadania.  
 
Els socialistes sabem quin model social volem per Catalunya, quin model 
econòmic i productiu, quin model de convivència, i quina relació volem tenir 
amb Espanya i amb Europa. 
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Perquè hi ha qui vol marxar, Fins i tot hi ha qui no sap el que vol, o que amaga 
el seu veritable objectiu. 
 
En canvi nosaltres volem contribuir a la construcció d’una Espanya federal, 
integradora, plural. 
 
Volem una Espanya que respecti la nostra cultura, la nostra llengua i el nostre 
autogovern en tant que riquesa conjunta, i volem una Catalunya que sigui 
conscient que junts som millors i més forts com a societat.   
 
Els socialistes sabem que el vell somni d’una societat justa socialment és 
possible, i sabem com aconseguir-ho. 
 
Ho hem demostrat i ho estem demostrant al ajuntaments des de fa molts anys, i 
ara ho estem portant a terme des de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Companyes i companys,  
 
No ens distrauran d’aquest objectiu. 
 
Si alguns tenen altres objectius, els respectem, però ens hauran de derrotar per 
portar-los a terme. 
  
Perquè mentre el futur de Catalunya depengui del projecte socialista, Catalunya 
creixerà des de la convivència, l’aprofundiment del nostre autogovern amb el 
desplegament rigorós de l’Estatut, la defensa de la nostra cultura i la nostra 
llengua, el respecte a la resta de cultures i pobles, el ferm compromís de 
defensar l’estat del benestar, i l’obsessió de governar per a les persones, i amb 
les persones. 
 
Companyes i companys, això és el PSC, el partit amb el projecte més ambiciós 
i realista de Catalunya. 
 
El partit que està resolent problemes pendents des de fa anys, com el 
subministrament d’aigua. 
 
El partit que està, des del Govern d’Espanya, des del de Catalunya, i des dels 
ajuntaments, fent que s’inverteixi més que en cap moment de la història de 
Catalunya. 
 
El partit que va decidir fer un nou Estatut i que el va saber acordar a Catalunya 
i a Espanya. 
 
El partit que ha treballat com cap altre per aconseguir el finançament que 
necessitem. I que està treballant.  
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El partit que ha trencat amb 23 anys de polítiques de dretes emmascarades en 
un suposat patriotisme que tenia molt d’èpica, però molt poc de resultats. 
I la gent ho sap. 
 
I per això ens dona suport. 
 
Un suport que ha de ser encara més ampli. 
Un suport que necessitem que sigui més clar, perquè un PSC fort és garantia 
d’una Catalunya que sap on va.   
 
Sabem on anem. 
 
Representem i volem representar a la Catalunya que sap on va. 
 
  
 
Però saber on volem anar no és suficient. 
Ens cal convèncer, compartir, sumar. 
  
Saber on volem anar, pot no ser suficient 
si no ens acompanya la majoria del poble de Catalunya: 
la que parla i.... la que escolta. 
  
Volem compartir el destí de la majoria dels ciutadans i ciutadanes. 
Volem un projecte per a la majoria de la societat... 
  
Ens calen més suports, més capacitat de crear les coalicions socials i cíviques  
que són la base de qualsevol coalició progressista i catalanista. 
  
Tothom ha de ser conscient d'això: els i les militants, simpatitzants, electorat, 
ciutadania… 
  
El PSC és el primer partit de Catalunya. 
 
És el partit de la Catalunya social. 
El partit capaç de sumar energies,  talents, complicitats, aliances i vots.  
Molts vots. 
 
Els governs de progrés que caracteritzen la majoria dels pobles i ciutats de 
Catalunya i, també, des de fa sis anys el Govern de Catalunya, necessiten, 
encara, molt més impuls per aconseguir el benestar i el progrés que la nostra 
societat reclama.  
 
Necessitem incorporar la Catalunya que escolta per donar-li la veu i el 
protagonisme que cal. 
 
Donar-li el protagonisme que mereix tenir, tant a Catalunya com a Espanya. 
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Per compartir la veu de Catalunya amb la resta de totes les veus. 
 
Catalunya no pot ser només la veu d'unes quantes persones, d'uns quants 
mitjans o d'uns quants interessos o sectors. 
  
La Catalunya que sap on va necessita totes les seves veus. 
 
Sabeu que fa un mes es van celebrar les eleccions europees, i el PSC les va 
guanyar de forma clara, i aquesta és la demostració més clara del que us 
acabo de dir. 
 
Amics i amigues, 
 
Aquests comicis ens han deixat algunes dades interessants que crec que cal 
analitzar i comentar en aquest Consell Nacional, 
 
Les eleccions van comptar amb una participació baixa. Molt possiblement fruit 
de tot un conjunt de factors que haurem d’analitzar amb deteniment, tot i que 
cal dir també que les eleccions europees sempre han estat les eleccions amb 
una participació més baixa. Però en tot cas, el que sí que sembla evident, és 
que el conjunt de partits polítics haurem de millorar la forma de traslladar a la 
societat les nostres propostes i plantejaments. 
 
En segon lloc, no podem obviar que l’esquerra europea no ha obtingut uns 
bons resultats, i és possible que calgui fer una reflexió en profunditat dels 
motius pels quals, en un moment de crisi com aquest, els ciutadans han preferit 
refugiar-se en les opcions conservadores, que, per altra banda, han estat 
històricament les més euroescèptiques. 
 
I en tercer lloc, el PSC va guanyar les eleccions. Les va guanyar amb 
contundència, de forma clara, amb 14 punts d’avantatge respecte al segon 
partit, CiU, que, per cert, va obtenir el segon pitjor resultat de la seva història en 
unes europees. 
 
I vull remarcar la nostra victòria, perquè moltes vegades podem caure en la 
temptació de veure les victòries amb excessiva normalitat, i això ens porta a no 
celebrar com es mereix una victòria tan aclaparadora com la que varem obtenir 
el passat 7 de juny. 
 
Companys i companyes, hem d’estar orgullosos dels resultat obtinguts, amb 
tota la humilitat, però també amb tota l’alegria d’haver rebut una vegada més la 
confiança majoritària dels catalans. 
 
Si em permeteu la broma, com no podem estar contents nosaltres després de 
veure l’alegria desmesurada del que van quedar segons, en el pitjor resultat de 
la seva història? 
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Companyes i companys, 
 
Com us deia, cal alegria continguda i evidentment a continuar treballant. 
 
Perquè la crisi és encara profunda, perquè està afectant milers de famílies 
treballadores i empreses, i nosaltres tenim l’obligació de pal·liar en la mesura 
de les nostres possibilitats els efectes negatius que tot plegat està comportant 
pels sectors més desprotegits de la nostra societat. 
 
I és el que estem fent, és el que estan fent els ajuntaments, el Govern de la 
Generalitat, i el Govern d’Espanya... prendre mesures i executar polítiques 
d’esquerres, per solucionar els problemes generats per les polítiques de dretes. 
 
Ara més que mai,  
 
Quan hi ha un consens unànime sobre els efectes negatius de les polítiques 
neoconservadores, cal recuperar les polítiques socialdemòcrates, fer de la 
protecció social un patrimoni irrenunciable, i aprofundir encara més en la idea 
que l’estat del benestar necessita de la intervenció i de la protecció dels poders 
públics, perquè el mercat, com ja hem vist, no ho arreglarà tot. 
 
Estem en un moment difícil, és cert, però també ho és que en els moments 
difícils cal actuar amb valentia, optimisme, responsabilitat i esperança. 
 
Ja he dit que hi ha qui trasllada cada dia una idea catastrofista del nostre país, 
qui intenta fer caure en el pessimisme a la nostra societat, i nosaltres hem de 
lluitar contra aquesta forma de fer i contra aquesta forma de ser. 
 
Catalunya se’n sortirà, i se’n sortirà bé d’aquesta difícil situació, i qui no ho 
cregui... qui no confiï en el nostre país i en les nostres possibilitats, no està 
preparat per governar-lo, ho hem de dir així de clar. 
 
Perquè ara és moment d’actuar plegats, i de sumar forces, no d’intentar fer 
caure Governs, com intenta CiU. 
 
I al cap de l’oposició li demano que proposi, que treballi pel país, que sigui 
capaç d’arribar a punts de trobada com hem fet aquesta setmana amb la llei 
d’educació. 
 
I lamento que aquesta sigui l’excepció, perquè només cal veure a tall 
d’exemple, que quan Catalunya està negociant un nou sistema de finançament 
que ha de ser històric, CiU es dedica a dir xifres que sap que són impossibles 
per justificar un NO que té decidit fa temps.  
 
I això és molt irresponsable. 
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Perquè el que realment preocupa al cap de l’oposició és com fer caure el 
Govern de Catalunya i el d’Espanya. El cap de llista de CiU a les eleccions 
europees ho va dir de manera molt clara: que la millor opció per a Catalunya 
era CiU aquí i el partit popular a Madrid. I visca el Pacte del Majèstic. Això és el 
que va dir.  
 
Diuen que volen unitat, però si és per preconitzar la catàstrofe, que no comptin 
amb nosaltres.  
 
Per tant, unitat sí, perquè resten moltes coses per fer, i si anem plegats serà 
més fàcil. 
 
Però aquesta unitat només serà possible si CiU accepta que Catalunya se’n 
sortirà d’aquesta crisi econòmica, perquè té capacitat, perquè té força i perquè 
té confiança en si mateixa.  
 
Nosaltres no contribuirem a fer creure a la societat catalana que no hi ha 
esperança. 
 
Tot el contrari, confiem en el nostre país i el volem liderar per fer-lo 
capdavanter al món. 
 
 
És el que estem fent. 
 
Treballar de valent. 
 
I el treball té els seus resultats, i les darreres setmanes estan sent un bon 
exemple. 
 
Companys i companyes, 
 
aquest Govern, està reparant els problemes d’ahir, i està modernitzant el país 
per preparar-lo pel demà. 
 
Estem fent front, ara sí, amb tota transparència, als problemes dels ciutadans,  
als grans temes pendents del país, i tenim clares quines són les nostres 
prioritats: 
 
Totes aquelles que responen als interessos dels ciutadans. 
 
Estem afrontant els dèficits estructurals, com la manca d’infraestructures, o la 
manca d’un sistema que asseguri que Catalunya no depèn del clima per tenir 
garantida l’aigua de boca. Tot això ho estem afrontant ara. A tots aquests 
problemes els estem fent front des de fa cinc anys, i els estem resolent de 
manera satisfactòria. 
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A Catalunya avui: 
 
Tenim 945 mossos més. 
 
Una nova ciutat de la justícia. 
 
Ha tornat ha pujar la matriculació de cotxes, entre d’altres coses gràcies als 
plans dels governs d’Espanya i Catalunya.  
 
Les dades d’atur comencen a donar alguna esperança, amb 16.800 
treballadors que han trobat feina el mes de juny. 
 
Hem posat la primera pedra del taller de del Q3.  
 
Ahir es va inaugurar el nou Hospital de Sant Pau. 
 
Hem inaugurat la T1.  
 
Barcelona és la seu del secretariat permanent de la Unió per la Mediterrània.  
 
Hem obert el túnel de Bracons. 
 
El tercer carril de l’AP-7 des del Vendrell a Tarragona ja és una realitat. 
 
Hem aprovat llei d’Educació. 
 
Inaugurarem molt aviat de la dessalinitzadora del Prat.  
 
S’ha inaugurat el nou edifici del centre de recerca en química a Tarragona, i un 
de predicció personalitzada del càncer a Badalona.  
 
S’ha celebrat una edició especialment exitosa del Saló de l’Automòbil. 
 
Demà començarem a regar les primeres hectàrees del Segarra-Garrigues, un 
projecte del qual se’n parla des de fa pràcticament 100 anys i que ara tot just 
comença a ser una realitat.  
 
Companyes i companys, 
 
crec que totes aquestes dades ens permeten sentir-nos orgullosos del que 
estem fent, convençuts, més que mai, del nostre projecte. 
 
I com us deia, resta molt per fer, i ho farem. 
 
Encara resta més d’un any de legislatura i tenim molta feina per davant. 
 
I que ningú ho dubti, volem continuar governant Catalunya. 
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Perquè no la volem deixar en mans de la dreta catalana i espanyola. 
 
Perquè no la volem deixar en mans dels pessimistes ni dels catastrofistes. 
Perquè tenim un compromís amb els ciutadans del nostre país, i els socialistes,  
els nostres compromisos el complim. 
 
Vaig acabant... 
 
Sabeu que tenim alguns temes pendents. 
 
Em refereixo al finançament. 
 
Abans us he dit que CiU ja ha decidit dir no al que ha de ser el millor 
finançament de la història de Catalunya. 
 
Estan en el seu dret, però s’equivoquen. 
 
Però el que no permetrem són lliçons de qui va condemnar les finances de 
Catalunya amb un mal acord l’any 2001. 
 
Un mal acord que van qualificar d’històric i definitiu. 
 
El Govern de Catalunya ja ha rebutjat una xifra que multiplicava per cinc la que 
va acordar Artur Mas amb José María Aznar. 
 
Per cinc, companyes i companys!  
 
Estem treballant per aconseguir un acord durant les properes setmanes, 
el millor acord per a Catalunya. 
 
De la mateixa manera que estem resolent la resta de problemes endèmics del 
país, com les infraestructures o el problema de l’aigua, resoldrem el problema 
del finançament.  
 
Nosaltres sí que ho farem... 
 
Ara sí que acabo... 
 
Companyes i companys, 
ara és moment de ser valents, de governar amb rigor, de no deixar que triomfin 
els que volen fer caure el nostre país en la melangia. 
 
Ara més que mai és el moment dels socialistes, i dels que confiem en els 
catalans i en la potencialitat del nostre país. 
 
Ara és el moment de respondre al catastrofisme amb polítiques i resultats. 
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Estem en un moment decisiu de la història de Catalunya, i els socialistes som i 
serem protagonistes principals. 
 
 
No ho dubteu. 
 
Sobre la base l’esforç i del treball, que és el que sempre ens ha caracteritzat i 
és un dels nostres principals actius.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
 


