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Declaració de José Montilla al Parlament de Catalunya 
Barcelona, 7 de novembre de 2006 
 
Bon dia, 
 
Els catalans i les catalanes van fer sentir la seva veu i van atorgar una majoria 
per governar a les forces catalanistes i progressistes.  
 
Els que havien plantejat les eleccions com a plebiscit contra un govern 
catalanista i d’esquerres van ser derrotats, i no van obtenir la majoria suficient 
per poder governar. 
 
Catalunya necessita un majoria forta, per a garantir una governabilitat estable, i 
això només ho podem assegurar les forces catalanistes i progressistes 
representades al Parlament. 
 
Avui es presenta aquesta majoria parlamentària, per fer un govern D’ENTESA 
NACIONAL PEL PROGRÉS. 
 
Una majoria formada per 70 diputats i diputades electes.  
 
La majoria que avui m’acompanya en aquest acte.  
 
No vull creure que calgui demanar respecte a les nostres institucions i al nostre 
sistema polític. I menys encara que s’hagi d’exigir aquest respecte a forces 
inequívocament democràtiques. 
 
El poble de Catalunya ha donat la confiança a una majoria parlamentària per 
avançar en la construcció d’un país modern i avançat, integrat per ciutadans i 
ciutadanes lliures, que gaudeixin del benestar social, les oportunitats i les 
llibertats democràtiques i nacionals, que puguin viure en un territori endreçat, 
respectuós del medi ambient i compromès amb la sostenibilitat. 
 
Conscients de la responsabilitat que tenim envers la ciutadania, volem agrair 
als catalans i a les catalanes la confiança atorgada, així com adquirir el 
compromís que el proper Govern de la Generalitat treballarà de valent per 
construir una Catalunya més justa, igualitària i orgullosa de la seva identitat 
nacional. 
 
La majoria parlamentària que es presenta avui davant la ciutadania té el 
convenciment que el Govern d’Entesa que ens proposem de formar obre una 
nova etapa per al nostre país. 
 
Els reptes que tenim davant nostre són molts i els afrontem amb el 
convenciment que l’èxit del nostre projecte serà una gran victòria del conjunt 
dels catalans i les catalanes. 
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Aquests són els nostres objectius que compartim i als que ens comprometem: 
 

- En primer lloc, la construcció i consolidació d’una societat de benestar, 
l’atenció a les persones, l’ajut a les famílies, la disminució de les 
desigualtats socials, l’eradicació de la pobresa, l’accés a la cultura, i 
l’avenç cap a una societat d’homes i dones lliures i iguals.  

 
- Volem assegurar la continuïtat de la bona situació econòmica que té el 

país, impulsant la creació de més ocupació i que aquesta tingui més 
qualitat i incorpori més valor afegit, reduint la precarietat i la sinistralitat, 
així com garantir que Catalunya segueixi tenint un teixit industrial 
competitiu, gràcies al dinamisme i la força d’innovació que sempre ha 
caracteritzar a aquest país i a la capacitat i qualificació del món del 
treball. La prosperitat econòmica és un requisit indispensable per a la 
societat del benestar que volem construir. 

 
- Ens comprometem al ple desplegament del nou Estatut d’Autonomia 

aprofitant les potencialitats que aquest ens dóna des del punt de vista 
competencial, de finançament i de reconeixement de la nostra identitat 
nacional. 

 
- Finalment, treballarem per l’equilibri territorial i ecològic del nostre país, 

impulsant totes les infrastructures que ens permetin afrontar amb 
garanties el futur, i un creixement econòmic sostingut i sostenible. 

 
Vull presidir un govern compromès amb les persones, els seus problemes i els 
seus neguits.  
 
L’escassa participació de les últimes eleccions ens ha de fer reflexionar a tots. 
És preocupant que es produeixi aquesta desconnexió entre política i societat.  
 
No podem resignar-nos a que una part significativa dels nostres conciutadans 
sentin una desafecció del sistema polític tan profunda com la que es posa de 
manifest en uns nivells d’abstenció tan alts.  
 
Així hem de llegir també l’expressió democràtica d’una crítica profunda a través 
del vot en blanc. 
 
Vull encapçalar un govern que retorni a la gent l’interès per la política, per les 
institucions i pels seus representants.  
 
Vull contribuir a l’enfortiment del prestigi de la política, entesa com a instrument 
cívic de participació, representació i gestió eficaç al servei de l’interès públic.  
 
Vull un govern sòlid, seriós, de mirada àmplia i de durada llarga. 
 
Per això afirmo que aquest serà un govern de llarg recorregut, perquè afronta 
reptes que no s’esgotaran en una legislatura. 
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Volem seguir transformant Catalunya, construir una societat de benestar 
avançada al servei de les persones i de les famílies. 
 
Ho farem amb un Govern que afronti el futur amb il·lusió renovada, que apliqui 
l’experiència adquirida, aprofitant el molt que s’ha fet i aprenent d’allò que no ha 
funcionat prou bé. 
 
Sóc conscient, tots i totes que estem aquí ho som, que no tot va ser positiu 
durant la darrera legislatura, però a la vida l’important no és no equivocar-se, 
sinó aprendre dels errors, i crec que puc afirmar amb rotunditat que aplicarem 
el millor d’allò que hem après i que no repetirem errors que haguem pogut 
cometre. 
 
Presidiré un govern que faci del diàleg el seu mètode de treball, i de la 
capacitat d’arribar a acords polítics i socials la seva fortalesa.  
 
Vull un govern que sigui dialogant però ferm. Que eviti la crispació però defensi 
amb contundència els interessos de Catalunya. Que no vulgui trobar excuses 
en el victimisme, que treballi de valent amb l’instrument d’autogovern més 
potent de la nostra història, que dialogui amb flexibilitat i generositat però sense 
oblidar les nostres conviccions.  
 
Presidiré un govern que pensi en Catalunya, els catalans i les catalanes. Un 
govern conscient que no hi ha res més important que l’interès del país i de la 
seva gent. Un govern cohesionat per dirigir la política del nostre país. Un 
govern que no estarà sotmès a tutel·les de partit ni a ingerències externes. 
 
El Govern que ens proposem formar ofereix i reclama lleialtat institucional. En 
primer lloc, als governs locals. Continuarem amb l’esforç per millorar els 
recursos dels ajuntaments i per millorar la distribució de competències entre 
Generalitat i Ajuntaments pel bé de l’eficàcia i la qualitat del servei que se li 
dona al ciutadà, en qualsevol punt del territori, als pobles i les ciutats, als barris 
i les comarques. 
 
El nou Govern mantindrà el rigor i la eficiència en la gestió de les finances 
públiques. S’ha demostrat que és possible millorar la gestió de l’endeutament, 
reduir el dèficit, augmentar la inversió i fer més transparents els processos 
pressupostaris i administratius de la Generalitat. Així seguirà sent. 
 
Per a mi el primer són i seran les persones de Catalunya, els seus problemes. 
Aquesta és la raó de ser del meu compromís polític i del de les persones que 
avui m’acompanyen. 
 
Vull una Catalunya de la que tots els catalans i les catalanes puguin sentir-se 
orgullosos, perquè gaudeixin dels mateixos drets i estiguin obligats pels 
mateixos deures, perquè la societat proporciona oportunitats a tothom i és 
capaç d’ajudar els que més ho necessiten, perquè gaudeix d’uns serveis 
públics de primera, perquè té unes institucions respectades i que es fan 
respectar. Aquest és el país que volem construir i al que volem servir.   
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Vull fer de Catalunya un país pròsper, segur, d’igualtat i de justícia social. 
 
Vull una Catalunya que assoleixi els nivells de benestar als que té dret, els que 
sempre ha somiat i els que avui té a l’abast. 
 
Vull fer de la nostra educació, de la nostra sanitat, dels nostres serveis a les 
famílies i d’atenció a les persones amb autonomia personal reduïda, un 
exemple a seguir arreu.       
 
L’objectiu prioritari de l’acció de govern és construir una societat del benestar, 
capaç de combinar mercat amb sector públic; creixement amb redistribució; 
esperit emprenedor i innovació amb seguretat; competitivitat amb respecte a 
l‘entorn i cohesió territorial i social; estímul a la llibertat amb igualtat 
d’oportunitats. 
 
Però hem de aprofundir i adaptar les polítiques socials perquè responguin als 
canvis demogràfics, culturals i socioeconòmics en la línia del que estan fent 
altres països europeus; tot i essent perfectament conscients que el nostre punt 
de partida és diferent: quan Europa ja pensava en com reformar el seu Estat de 
Benestar, nosaltres tot just l’estàvem iniciant. 
 
Volem continuar amb una acció decidida per aconseguir que barris i viles de tot 
Catalunya tinguin les condicions de dignitat mínimes que puguin garantir la 
convivència i la solidaritat quotidiana entre tots els que viuen a Catalunya. 
 
L‘accés a l‘habitatge s‘ha mostrat com un dels grans problemes de la societat 
catalana. Els preus de l‘habitatge han seguit augmentant a un ritme molt 
superior al de l’increment dels salaris i de la inflació. Això afecta sobretot els 
joves, els treballadors de rendes baixes i ocupació temporal o eventual i els 
sectors socials afectats per problemes d‘exclusió social. 
 
El nostre repte col·lectiu és fer de Catalunya una de les nacions més 
avançades del món.  
 
Vull que Catalunya tingui el lideratge i el reconeixement a Espanya, a Europa i 
al món que sempre ha somiat, que sempre ha merescut.  
 
Vull que aquest lideratge es fonamenti en la fraternitat, molt especialment amb 
la resta de pobles de l’Estat, amb els que ens uneix un anhel de llibertat, de 
prosperitat i de justícia, la voluntat de garantir un futur millor per nosaltres i els 
nostres fills.   
 
Estem en disposició de fer-ho! 
 
Ho farem! 
 
Visca Catalunya! 

 
 


