Discurs de José Motilla davant del Consell Nacional del PSC
Barcelona, 11 de novembre de 2006

Bon dia companys i companyes, amics i amigues,

A poc més d’una setmana des de que es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya, podem dir amb orgull, serenitat i alegria que el proper
President de la Generalitat de Catalunya continuarà sent socialista!

A poc més d’una setmana des de que es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya, podem dir que el proper Govern de Catalunya serà
catalanista!

A poc més d’una setmana des de que es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya, podem dir que el proper Govern de la Generalitat de
Catalunya serà progressista!

A poc més d’una setmana des de que es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya, podem dir que la labor encetada per Pasqual Maragall
i el seu govern fa tres anys, no s’aturarà amb un govern de dretes!

A poc més d’una setmana des de que es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya, podem dir que el Govern d’ENTESA ja és una realitat,
i que la Catalunya de la justícia social, la igualtat i el benestar és avui més a
prop!

Amics i amigues, certament el resultat de les eleccions no va ser el que
esperàvem, i el Partit ha de fer un esforç per aprofundir en les raons per les
que molts ciutadans han decidit no votar el nostre projecte.
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Molts poden ser els motius: la valoració del període anterior, les tensions
originades pel debat estatutari, el nostre procés de canvi de candidat i el propi
perfil del candidat i la seva campanya.

Convé aprofundir en aquest anàlisis, per esmenar errors i per millorar la nostra
connexió amb la ciutadania, en especial amb els sectors progressistes.

Dir que els resultats eren els esperats seria enganyar-nos i dir que cap culpa
sobre aquest fet és nostra seria una irresponsabilitat.

Lògicament, quan un projecte com el del Govern Catalanista i d’Esquerres
acaba abans d’hora, s’afronten unes eleccions en situació excepcional.

El repte ara és aprendre dels errors comesos per no repetir-los i aplicar
l’experiència de govern, que és molta, i molt bona, per dur a terme el nostre
programa de govern.

Espero, com he dit aquests últims dies en diverses ocasions, que els catalans i
les catalanes em coneguin a partir d’ara més pels meus fets, que per les meves
paraules.

Repeteixo, ara és hora de governar com sabem, però sense oblidar els
resultats obtinguts, intentant que no es tornin a repetir alguns errors, escoltant,
dialogant, treballant.

Hem de sortir al carrer, parlar amb la gent, saber quins són els seus neguits i
els seus problemes reals.

Si la nostra acció política i governamental respon als neguits i els problemes
reals de la gent, estarem recuperant la confiança de molts electors que el
passat 1 de novembre no van anar a votar.

2

He estat molts anys alcalde d’una gran ciutat, com molts de vosaltres, i sé que
només així podem tornar a obtenir un suport encara més majoritari de la
ciutadania en les properes eleccions.

Vull també aprofitar aquesta ocasió per a felicitar als que seran els nostres
socis de govern pels seus resultats electorals i la decisió que hem pres
conjuntament.

A Esquerra Republicana de Catalunya per haver continuat fent una aposta per
què el proper Govern de Catalunya sigui un govern de progrés.

I a Iniciativa per Catalunya-Verds, pels bons resultats que han obtingut en
aquests comicis i per haver fet des del primer moment una defensa aferrissada
del que serà el govern d’ENTESA.

Junts construirem una millor Catalunya, no ho dubteu!

No ens podem quedar de braços creuats davant un alarmant grau d’abstenció,
cal reflexionar, trobar mecanismes de participació política, trobar la forma i els
temes que impliquin cívicament i políticament a la ciutadania.

Hem d’aconseguir apropar-nos amb les nostres actuacions als problemes reals
de la gent i que els ciutadans i les ciutadanes participin de les nostres decisions
i les facin seves.

Potser, precisament per aquest cansament i allunyament s’han produït fets com
l’entrada d’un nou partit al Parlament de Catalunya. Representant un vot crític
envers una etapa política caracteritzada en excés pels debats identitaris o
essencialistes.
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Dit això, amics i amigues, durant la campanya hi va haver qui va plantejar el
resultat de les eleccions com un plebiscit contra el tripartit.

Els que han plantejat així les eleccions han perdut!

CiU ha utilitzat tot tipus d’estratègies per a desacreditar la gestió del Govern de
Pasqual Maragall i per derrotar el tripartit, però no ha pogut.

Els ciutadans de Catalunya no volen una política basada en desqualificacions,
sinó fets, polítiques reals i benestar.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha compromès la
creació de 24.000 places d’escoles bressol.

No han pogut negar hem encapçalat un govern que ha contractat 9500 nou
professors.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha construït 162 noves
escoles.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha contractat 3500
nous Mossos d’Esquadra.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha impulsat la
construcció de 35.000 nous habitatges.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha contractat 5800
nous professionals sanitaris.

No han pogut negar que hem encapçalat un govern que ha reduït un 12% les
llistes d’espera.
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No han pogut ocultar que hem encapçalat un govern que ha creat 350.000
nous llocs de treball.

No han pogut ocultar que hem encapçalat un govern que ha impulsat la
construcció de 500 nous quilòmetres de carreteres.

No han pogut ocultar que hem encapçalat un govern que ha aprovat l’Estatut
que ells no van reformar durant 23 llargs anys. L’Estatut que ells van aturar per
ordre del PP i per mantenir-se en el poder.

En tot cas amics i amigues, el Govern d’ENTESA obre un nou període, una
nova etapa. Amb noves bases i nova agenda que siguin l’impuls que necessita
Catalunya per afrontar els reptes que tenim per endavant.

És cert que del resultat de les eleccions es podien donar altres opcions, la
primera era fer un front nacionalista, al que ERC no ha donat suport, i que
només hagués aconseguit posar al capdavant del govern un President de
dretes i dividir la societat catalana.

La segona opció era un pacte entre CiU i el PSC, però sincerament, com ja
vaig comunicar en el seu moment al propi Artur Mas, crec que no es donaven
les circumstàncies excepcionals que justificaven un pacte d’aquestes
característiques.

Amics i amigues, el PSC no pot governar amb la dreta catalana mentre hi hagi
una opció de progrés i catalanista que pugui dirigir el país, no només és la que
considero millor opció per portar endavant el nostre programa, sinó la que
entenc més coherent per a tota la història i la tradició política i ideològica del
nostre partit.
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La tercera és el govern d’ENTESA, que es fonamenta sobre bases diferents i
una altra agenda. Una ENTESA inici d’una nova etapa, d’un nou període que
afrontem amb la mateixa il·lusió que responsabilitat, amb el mateix impuls i
determinació que prudència.

Per cert, aquest govern és tan legítim que qualsevol altre que tingui el suport
parlamentari necessari.

Crec que no és necessari explicar, a partits inequívocament demòcrates com
Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, que
el nostre no és un sistema presidencialista, sinó parlamentari, i que només pot
formar govern qui obté la majoria parlamentària per fer-ho.

Però encara us diré més. Aquest govern tindrà el recolzament de més de la
meitat dels votants. Cap govern presidit per CiU va comptar amb aquest grau
de suport popular. Nosaltres mai els hi van retreure.

Només un altre socialista, Pasqual Maragall, ha presidit un govern de la
Generalitat amb el suport de més de la meitat dels vots populars.

No admetré cap retret a la legitimitat d’aquest govern. Per què tenim la majoria
absoluta en el Parlament i en suport popular.

El senyor Mas no ha obtingut ni el nostre recolzament ni el d’Esquerra
Republicana de Catalunya. I va negar davant notari la possibilitat d’anar a
cercar el suport del PP.

De què es queixa doncs?

Ha arribat l’hora de la veritat, els ciutadans ens han donat una nova oportunitat,
si la desaprofitem potser no la tornarem a tenir en molts anys.
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El govern Maragall va ser capaç de canviar inèrcies, va posar les bases d’una
nova forma de fer política.

Ara, el govern que vull encapçalar ha de canviar el país, en profunditat, en el
seu conjunt. Tenim el millor instrument per fer-ho, el nou Estatut.

Les nostres prioritats són clares:

-

Primer: Una societat en la que cada dia les desigualtats i molt
especialment la pobresa siguin un excepció. Volem construir una
veritable societat del benestar, que es fonamenti en l’atenció a les
persones i molt especialment a les famílies. Una societat que dona
oportunitats els seus joves que són el futur, molt especialment en allò
referent a l’habitatge. Una societat que dona les mateixes oportunitat a
homes i dones, i que és intolerant amb la violència de gènere. Una
societat que sap integrar i aprofitar la riquesa econòmica i social que
suposa la immigració. Finalment, un compromís ferm en allò referent a
l’accés a la cultura. Vull una Catalunya d’homes i dones cultes i lliures.

-

Segon: Catalunya no podrà afrontar el futur amb garanties sense una
economia sòlida, la bona situació econòmica, i molt especialment la seva
consolidació serà la base del nostre Estat del Benestar. Rigor en la
gestió, només aquest és el secret per aconseguir-ho. Per cert, també
amb una ocupació de qualitat i amb més valor afegit, i acabant amb la
xacra que suposa l’alta sinistralitat laboral. La innovació serà la base del
nostre teixit industrial. Dinamisme i empenta sempre han caracteritzat
Catalunya i així ha de continuar sent.

-

Tercer: Hem estat més de dos anys discutint un nou Estatut, ara ha
arribat el moment del seu desplegarem, i serem ambiciosos i
responsables en aquesta tasca. Ara no és l’hora del victimisme ni de la
queixa permanent, sinó de la consolidació i ampliació del nostre
autogovern, la millorà del nostre model de finançament, i l’aprofitament
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del reconeixement de la nostra identitat nacional que estableix el nou
Estatut.

-

I

quart:

El

creixement

econòmic

no

pot

anar

separat

d’un

desenvolupament territorial i d’infrastructures a l’alçada de les
circumstàncies, igual que aquest desenvolupament no pot deslligar-se
d’un

estricte

respecte

al

medi

ambient.

Per

tant,

creixement,

infrastructures i sostenibilitat, tres eixos de futur indispensables i
inseparables per afrontar el segle XXI. Considerant Catalunya com un
tot, pensant en tots els seus barris, pobles, viles i ciutats. Tots ells
diferents, tots ells Catalunya. Evitant discriminacions pel fet de viure en
un lloc o altre del territori català.

-

I cinquè: Una Catalunya oberta al món, que lideri un projecte social de
referència a Espanya, a Europa, amb l’impuls de l’Euroregió, i a tot el
món. El nostre serà un projecte de respecte social i cultural a totes les
realitats que ens envolten. Un projecte d’estricte respecte institucional,
envers el món local i el govern de l’Estat. La col·laboració i enteniment
amb la resta d’administracions, així com una visió oberta de la diversitat
són garantia d’èxit.

Vull un govern sòlid, seriós, de mirada àmplia i de durada llarga.

Per què el nostre és un projecte que va més enllà dels quatre anys que durarà
la legislatura, que afronta reptes que no s’esgoten en quatre anys, que tenen
voluntat de consolidació, de permanència i d’adaptació a les noves realitats.

Vull un govern que treballi sempre des del diàleg, i que faci dels acords polítics
la seva fortalesa.

Vull un govern amb determinació en la defensa dels seus interessos, però amb
la flexibilitat que calgui per poder pactar amb aquells que tenen posicions
diferents. Igual que dic que no és el moment del victimisme també dic que
ningú no s’interposarà entre el nostre projecte per a Catalunya i les nostres
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actuacions per aconseguir els nostres objectius. Serem contundents en la
defensa de les nostres idees i tenaços en la voluntat de pacte.

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.

Vull que Catalunya sigui referent per Espanya, Europa i el món. Això és el que
sempre hem desitjat. Això només es pot fer des de la fraternitat, molt
especialment amb la resta de pobles d’Espanya, 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.

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
m’acompanyaran en aquest llarg viatge.

En definitiva, ho diré molt clar, ho podria dir més alt però no més clar: Vull
presidir un govern compromès amb les persones, els seus problemes reals i els
seus neguits. I aquesta serà la primera i principal preocupació de tots i
cadascun dels seus membres.

Us demano que recolzeu aquest projecte. Que ens ajudeu a tirar-lo endavant.
Cada mà serà important, cada esforç tindrà el seu efecte, cada empenta serà
necessària.

Els nostres anhels estan avui més a prop que mai.

Els somnis de Joan Reventós, Ernest Lluch, Fernández Jurado, Maria Aurèlia
Campmany, Carles Cigarrán, Xavier Soto, Marta Mata, Antoni Santiburcio i de
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molts altres són el que avui ens donen la força per tirar endavant el nostre
projecte, no els hi podem fallar!

No podem fallar els ciutadans que ens han donat la seva confiança.

Tampoc podem fallar a aquells que no ens l’han donat, per què volem ser el
govern de tots, aquest serà el nou estil que volem implantar. Ningú no pot
quedar fora, tothom sentirà el nou govern com el seu
Govern. Aquest és el meu compromís.

Tots i cadascun dels ciutadans d’aquest país son legítims dipositaris d’un somni
que compartim. El somni català d’una societat plural i cohesionada, lliure i més
justa.

No els fallarem, us ho asseguro!

Moltes gràcies.
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