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Intervenció de José Montilla, Primer Secretari del PSC, en l’acte 

de celebració del 30è aniversari del PSC del Baix Llobregat 
7 de novembre de 2008 

 

Bona nit, companys i companyes,  

 

Avui és un dia important per al  PSC, per al Baix Llobregat, 

i per al  socialisme de Catalunya. 

 

Avui, companys i companyes, el PSC del Baix Llobregat celebra els seus 

30 anys. 30 anys de lluita, de compromís i de treball. 30 anys de 

construir Catalunya des de baix, colze a colze amb la gent, als pobles, als 

barris, a les ciutats... 

 

30 anys que no han estat fàcils, però que han valgut la pena. 

 

Vosaltres ho sabeu millor que ningú, i com a primer secretari del PSC 

només puc estar agraït per la feina que heu fet. Per la molta feina que, 

junts, hem fet tots aquests anys. 

 

No dic res de nou si afirmo que tinc una relació especial amb el PSC del 

Baix Llobregat.  

 

******** 

 

I sé que ara, en aquests moments difícils, qualsevol temps passat pot 

semblar millor. Però no és així, companys i companyes: hem passat altres 
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crisis, als anys vuitanta i a començament dels noranta, i les hem 

superades. 

 

Catalunya en general, i el Baix Llobregat molt especialment, sap el que és 

afrontar dificultats. Molts de vosaltres sabeu de què estem parlant, i 

també sabeu que només amb sacrifici, esforç i responsabilitat es pot 

sortir endavant.  

 

Els socialistes de Catalunya sempre hem estat al costat de la gent quan 

més ens ha necessitat. Perquè hem estat nosaltres mateixos que ho hem 

patit. Perquè eren els nostres amics, companys, familiars, els qui 

requerien un cop de mà, i necessitaven que estéssim al seu costat.  

 

I ara hi tornarem a ser, per remuntar aquest mal moment de les famílies. 

Treballant perquè ningú no quedi enrere. Per reduir l’impacte de la crisi a 

les empreses. 

 

Ja fa mesos que estem prenent mesures,  i encara en prendrem més. 

 

Ara no és el moment d’aplicar la recepta de la dreta de sempre. No és el 

moment de baixar impostos als qui més tenen. No és el moment de 

retallar els serveis socials. No és el moment de fer demagògia dient que 

l’Estat s’ha d’aprimar. 

 

Ara és moment de treballar de valent, amb convicció, amb 

responsabilitat, amb rigor, I també amb audàcia, amb imaginació i amb 

ambició... 
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I, el que és més important,  -no en dubteu: ara és el moment de governar 

des de l’esquerra un moment de dificultat, com sempre ho hem fet, 

perquè ja hem demostrat ser els qui millor podem gestionar aquesta 

situació.  

 

Companyes i companys, El projecte de progrés que representem és més 

viu que mai.  

 

A l’altra banda del món, aquesta setmana hem viscut un fet històric...  

 

Barack Obama serà el primer ciutadà negre dels Estats Units que arriba a 

President. Però encara hi ha una cosa més important: Barack Obama serà 

el President demòcrata que substituirà a George Bush. 

 

La magnífica victòria dels demòcrates és la resposta de la societat 

americana a una de les pitjors presidències que mai han tingut els Estats 

Units.  

 

Aquesta setmana els progressistes americans han guanyat una gran 

batalla, i ens hem de felicitar, perquè és molt possible que aquest sigui 

un punt d’inflexió en el plantejament global dels Estats Units respecte el 

món. 

 

La victòria d’Obama és oxigen pels qui creiem que hi ha una altra forma 

de governar el món, més compartida, més generosa, més dialogant... i, 

per això, penso que aquesta és, en certa mesura, una victòria de tots.      
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Amics, la història del Baix Llobregat també ha estat una mica això, 

guanyar petites batalles que han acabat fent gran el projecte socialista. 

No ho dubteu, també el nostre esforç, el nostre treball i el nostres 

compromís, han fet història… Però el que cal és fer futur. 

 

Els socialistes mirem, amb orgull, el nostre passat; però volem treballar 

pel futur. 

 

Els socialistes no som immobilistes i conservadors. Les actituds massa 

conservadores poden allunyar-nos de la capacitat de reacció i dels 

reflexos que hem de tenir per a fer front a la crisi. 

 

En un món cada dia més obert, cada dia més global, amb un trànsit 

constant de fluxos econòmics d’un cap a l’altre del món, del que es 

tracta, avui és de lluitar per l’ocupació digna. Més que no pas tal o qual 

lloc de treball concret.  

 

El treball fix per a tota la vida, tal com l’havíem conegut durant molts 

anys,  cada cop és menys possible. Això no té per què ser 

necessàriament dolent, al contrari: pot suposar un major nombre 

d’oportunitats de progressar, de guanyar qualitat, de ser més 

competents i més competitius.  

 

Avui es tracta de lluitar per la creació de riquesa, per mantenir, millorar i 

fer créixer allò que generi beneficis econòmics, socials i professionals per 

a tothom. 



 5 

 

Es tracta de treballar per la concertació d’interessos, fent compatible 

una dinàmica econòmica i industrial potent, amb la satisfacció de les 

legítimes aspiracions socials, econòmiques i laborals del conjunt dels 

treballadors.  

 

Sempre hi haurà conflicte d’interessos, és evident. Però és sobre la base 

de la concertació més que no pas el conflicte que assegurarem el futur.  

 

Perquè serà molt difícil que algú inverteixi en projectes empresarials 

sense futur. És molt difícil que algú inverteixi en societats i països poc 

dinàmics i poc flexibles. És difícil que algú vulgui invertir en mercats 

laborals conflictius. 

 

I es tracta d’assegurar que Catalunya segueixi essent un lloc 

on valgui la pena invertir, treballar i viure. Perquè així podrem fer 

front als cicles negatius de l’economia global. 

 

Es tracta de liderar estratègies positives i guanyadores  per a tothom. 

Ser exigents, sí. Però també flexibles i exigents amb nosaltres mateixos. 

No defensarem bé l’ocupació a Catalunya, si no tenim empreses 

competitives i plans de futur.  

 

Els socialistes som: el partit de la gent treballadora, dels treballadors i 

treballadores del país, sí; però també som el partit dels emprenedors, el 

partit dels petits comerciants, de petites i mitjanes empreses, també.  
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En definitiva, el partit del món del treball. De la bona feina. De 

la feina ben feta.  

 

I el treball només és possible amb empreses sòlides, petites i grans, de 

futur i amb rendibilitat. Els governs han de fixar el marc, fer acomplir els 

compromisos i garantir, per damunt de tot, el benestar, la qualitat de 

vida i l’equitat. 

 

Aquest és el nostre horitzó. Per això, hem de liderar els processos de 

negociació, concertació i moderació, com sempre hem fet. 

 

No permetré que ningú s’aprofiti de la situació de crisi per a 

tancar empreses o eliminar l locs de treball sense justificació. 

Repeteixo: qui vulgui aprofitar la crisi per actuar de manera irresponsable 

i injustificada ens trobaran al davant. 

 

Per això vull ser molt clar, ara cal fer política. 

 

Ara és el moment dels que pensem que de les crisis els països poden 

sortir reforçats, ara és moment per protegir els més desprotegits i per 

ajudar els que tenen les idees i la força per projectar el nostre país cap el 

futur. 

 

No és moment del pessimisme, sinó de les decisions valentes. 

No és el moment de fer demagògia, sinó d’arribar acords per 

tirar endavant el país.  
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En definitiva, no és el moment de l’oportunisme, sinó el moment de fer el 

que és oportú. Amb serietat. Amb fermesa.  

 

Sabeu que ens esperen moments difícils, però els superarem i només us 

puc demanar confiança, perquè sabeu que estem actuant amb 

responsabilitat i ambició. 

 

Estic convençut que el projecte del PSC, i molt concretament del dels 

socialistes del Baix Llobregat és més viu que mai, i per aconseguir els 

nostres objectius compto amb la vostra feina, compto amb l’esforç que 

sempre heu realitzat per tirar endavant el projecte conjunt del socialisme 

català. 

 

Moltes gràcies i moltes felicitats! 

 

 

 
 


