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INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA DAVANT ELS RESPONSABLES DEL 
PSC DE BARCELONA 
7 de juliol de 2006   
 
 

Amigues, amics, 

 

Estem en temps d’escoltar. D’escoltar els representants de la societat catalana 

en tota la seva diversitat, d’escoltar els afiliats, els simpatitzants, d’escoltar les 

aspiracions dels catalans i les catalanes.  

 

I això, a mi personalment em va molt bé. Tots vosaltres em coneixeu i sabeu que 

no parlo massa. Així que em dedicaré a escoltar, però els que em coneixeu 

també sabeu que a més d’escoltar, quan parlo, parlo clar, i que paraules i fets 

van de la mà.  

 

Perquè en aquest moment històric, en el moment de desenvolupar l’Estatut, 

Catalunya no pot perdre el temps, necessita fer feina, molta feina, molt bona 

feina. I això és el que em comprometo a fer. Escoltaré, prendré compromisos en 

ferm i governaré per fer un país millor. Pensant en les persones. Crec en una 

Catalunya forta, una Catalunya més igualitària, una Catalunya del benestar 

social i el progrés econòmic, una Catalunya respectuosa amb el medi ambient, 

una Catalunya de tots i per a tots i totes.  

 

Defensaré un programa ambiciós per a Catalunya. El defensaré i el portaré a 

terme amb fermesa, seny, rigor i ambició de futur.  

 

Aquest és el meu objectiu, i per això des de que la Comissió Executiva em va 

proposar, m’he dedicat a escoltar. Vaig començar la ronda de contactes amb la 

Unió General de Treballadors de Catalunya, i vaig continuar amb els 

representants empresarials de Foment del Treball, de CCOO, les Cambres i vaig 

acabar amb la Petita i Mitjana Empresa.  
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I així seguiré dialogant amb altres col·lectius per configurar un projecte que 

pugui unir els catalans i les catalanes al voltant d’un bon govern de progrés, al 

voltant del primer partit català que és el PSC.  

 

Us tinc que dir que aquests primers contactes han estat molt satisfactoris. 

 

He sentit les reivindicacions de molts sectors, les seves inquietuds, les seves 

aspiracions, perquè vull fer del diàleg, l’entesa i la complicitat amb els sectors 

més dinàmics i emprenedors un actiu del projecte socialista. Aquest país l’han 

aixecat els treballadors, els pagesos, els empresaris, els professionals, els 

autònoms, i la gent jove que lluita per obrir-se camí. A tots ells vull representar. 

Els partits han de fer propostes, però han de ser propostes que donin solucions 

als problemes, que plantegin alternatives i, sobre tot, que siguin solvents.  

 

Ara no és hora de fer volar coloms, és hora de governar. És hora d’aprofitar el 

magnífic capital d’oportunitats recollit al nou Estatut, posant-lo al servei del 

país real, al servei de les persones, al servei dels catalans i catalanes 

 

Per tant, toca escoltar, però també toca parlar. Perquè el socialisme català té 

molt a dir, a explicar i a proposar per fer avançar aquest país.  

 

Ara s’obre un nou temps. Amb l’aprovació del nou Estatut hem encetat una nova 

etapa. Hem obtingut un millor reconeixement, més competències i recursos.  

 

Però això s’ha de traduir en polítiques que millorin les condicions de vida de tots 

els catalans. De què serviria tot plegat sinó? Els socialistes posem les persones al 

centre de la política. 

 

Tot el país és conscient de que ens troben a l’inici d’un nou cicle, d’una nova 

etapa. Un nou temps que requereix encertar en la bona direcció i ser capaços de 

sumar esforços per obtenir el major progrés col·lectiu. Un nou temps que 

requereix un govern amb iniciativa i un govern amb idees, però, sobre tot, un 

govern sensat i al servei dels catalans. 
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Aquest país necessita un projecte capaç d’il·lusionar i d’aglutinar esforços de 

forma transversal. Per que les societats que avancen combinen dinamisme 

econòmic i cohesió social. I això requereix un projecte plural en termes socials, 

territorials, generacionals i culturals. 

 

Aquesta és la Catalunya que vull construir. Aquesta és la Catalunya que tirarà 

endavant amb el projecte del PSC, perquè som la força política que es troba en 

millors condicions per liderar el progrés del nostre país. 

 

Som la força política més plural de Catalunya. 

 

Som plurals socialment perquè expressem la realitat diversa del món del treball, 

les necessitats dels autònoms, els reptes del món del comerç i també les 

inquietuds dels emprenedors.  

 

Som plurals territorialment perquè oferim un discurs per a tota Catalunya i 

alhora som la veu de totes les seves terres.  Del nord al sud, de l’est a l’oest.  

 

Som plurals generacionalment perquè ens reconeixem en una llarga història de 

lluita per la llibertat i la justícia social que ha lligat al llarg del temps a avis, 

pares i fills. 

 

I som plurals culturalment perquè aquest país ha estat terra de trobada. Els 

orígens diversos han estat sempre en les arrels del nostre país, i el nostre destí 

serà el resultat de la voluntat compartida dels ciutadans. Un destí lligat a la 

vitalitat de la llengua i la cultura catalanes. 

 

I ara en el segle XXI, encara més, els socialistes catalans impulsem un projecte 

compartit de progrés i de futur, que no mira als orígens, si no que es projecta al 

futur.  

 

Un projecte que no et pregunta d’on vens, sinó que vol saber on vas, amb qui 

vols anar, què vols fer. 
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Per tot això els socialistes expressem millor que cap altre força política la 

realitat diversa i plural de Catalunya.  

 

Per això governem a les ciutats i pobles on viuen més del setanta per cent dels 

catalans i les catalanes.  

 

Aquesta transversalitat és la nostra força i el motor del nostre projecte de futur 

per a Catalunya. 

 

Estic convençut que som la força política que millor pot ordenar i impulsar la 

nova etapa oberta amb l’aprovació de l’Estatut.  

 

El PSC és la millor garantia de bon govern. La millor garantia per assolir els 

reptes que la societat catalana ha d’enfrontar de forma immediata. 

 

Els socialistes som la millor garantia per a desplegar de forma plena i integral 

les previsions del nou Estatut.  

 

Compartim un projecte polític amb el socialisme espanyol. Nosaltres som part 

del projecte de l’Espanya plural, per això podem impulsar millor que ningú el 

seu desenvolupament i posar-lo al servei de Catalunya. 

 

Els socialistes som la millor garantia per impulsar les polítiques socials que 

reforcin la cohesió. Ara amb un govern de Catalunya que disposarà de més 

recursos i més instruments podrem aprofundir les polítiques socials.   

 

Els socialistes som també la millor garantia per superar el dèficit en 

infrastructures bàsiques acumulat durant els darrers anys.  

 

Les previsions del nou Estatut ofereixen unes condicions excepcionals per 

recuperar aquest retard, que sabré aprofitar al capdavant del govern de forma 

íntegra i intel·ligent perquè les infrastructures són condició bàsica per a un 

desenvolupament econòmic competitiu i territorialment equilibrat i la 
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Catalunya integrada i equilibrada que desitgem necessita comunicacions ràpides 

i diversificades. 

 

Els socialistes som la millor garantia per a un desenvolupament econòmic 

sostenible, i crec que el govern de Catalunya ha de tenir com a principal prioritat 

la millora del capital humà a través de l’educació i la formació, l’increment del 

capital tecnològic i la promoció de la innovació. 

 

Aquest es el camí per a la millora de la productivitat i de la competitivitat en un 

món cada vegada més obert, més global.  

 

I també és la millor garantia per a la sostenibilitat del nostre Estat del Benestar, 

per a construir una Catalunya més segura i més propera a la gent.  

 

I quan parlo d’una Catalunya segura no em refereixo només a les qüestions 

vinculades a la seguretat pública, per que la seguretat també té a veure, i molt, 

amb les xarxes socials de protecció, amb el funcionament de les relacions 

laborals, i amb la condicions urbanes i els equipaments dels nostres barris.  

 

En tots aquest àmbits actuarem amb decisió per guanyar seguretat col·lectiva. 

 

I finalment, els socialistes som la millor garantia d’un govern que funcioni.  

 

Sabeu que no soc un home de fer bromes, sóc un treballador exigent, una 

persona que sap que governar és resoldre problemes i no crear-los. I Catalunya 

necessita un govern que governi, que estigui al costat de la gent, i que doni 

respostes als neguits dels catalans. No cal omplir-se la boca amb la paraula 

nació. Perquè la nació és la casa, l’escola, el barri, l’empresa. La nació és la gent i 

les seves oportunitats de futur. Aquest és l’únic nacionalisme que val la pena. 

 

Faré un govern seriós que faci bandera de la responsabilitat, de la voluntat de 

diàleg i alhora de la capacitat per executar els compromisos.  
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Faré un govern compromès amb una gestió pressupostaria rigorosa i 

transparent. 

 

Catalunya té a les mans la possibilitat de construir un futur magnífic. Pels 

nostres valors, per la nostra experiència, i per la nostra capacitat els socialistes 

hem demostrat que som la millor garantia per impulsar un projecte col·lectiu de 

progrés i justícia social per a Catalunya.  

 

Per assolir aquest repte compto amb tots vosaltres. Tenim l’oportunitat i la 

responsabilitat de fer-ho. I així ho farem. 

 

Moltes gràcies 


