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Intervenció de José Montil la davant el  

Consell Nacional del PSC 

Barcelona, 16 de gener de 2010 

 

 

Bon dia companys i companyes, 

 

(Record de Jordi Solé Tura i d’Albert Ràfols Casamada) 

 

(Comentari personal sobre el vídeo de l’aniversari) 

 

(Entra el vídeo) 

 

Amics i amigues, aquest és el camí: Confiança en la victòria fins al darrer 

segon, fins al darrer metre. 

 

Anem segons, però arribarem primers. I per aconseguir-ho  hem de 

mobilitzar tota l’energia i creativitat dels nostres afiliats, votants, i 

amics. 

  

Vull rebre més vídeos, més idees, més propostes, més imaginació... 

 

Aquesta campanya, no la guanyarem si no és amb la gent, si no fem que 

les seves idees siguin, també, les nostres. 

 

Penso fer una crida a la mobilització creativa. Vull idees, moltes! i 

ganes!..., totes!!!. 
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Dic tot això, malgrat que nosaltres no estem en campanya, sinó 

governant, i continuarem governant.  

 

*** 

 

Companys i companyes avui toca parlar també de la gestió que ha 

realitzat la Comissió Executiva del partit des del darrer Congrés. 

 

Una activitat centrada en aconseguir i evidenciar que el PSC representa 

millor que qualsevol altra força política “La Catalunya que sap on va”.  

 

I ho hem fet a partir de l’acció institucional i de govern, però també 

impulsant la mobilització de les organitzacions del partit i dels nostres 

agents electorals.  

 

I amb la voluntat de intensificar el procés d’actualització de les bases 

programàtiques del nostre projecte polític, hem posat en marxa el 

Programa Marc, així com també hem desplegat el projecte de la 

Conferència Oberta, que ha esdevingut eina de debat i d’agregació social 

en la línia del que va acordar el Congrés. 

 

En aquest període s’han celebrat les eleccions europees, Unes eleccions 

que han tornat a revalidar el PSC com a primer partit a Catalunya. El PSC 

va tornar a ser el primer partit amb un 36 % dels vots, i més de 

700.000 vots, cosa que va permetre l’elecció de 2 eurodiputats 

socialistes catalans. Hem de valorar de forma especialment positiva la 

campanya desenvolupada per la nostra cap de llista, Maria Badia.  
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Però no només la tasca realitzada durant la campanya, sinó la seva tasca 

diària, que per exemple ha contribuït a celebrar a Barcelona la reunió del 

Comitè de la Mediterrània de la Internacional Socialista, o l’increment 

significatiu de la nostra presència al Partit Socialista Europeu. 

 

Sou conscients que l’any i mig transcorregut des del Congrés ha estat un 

període molt complex.  

 

Complex per a la política, per a l’economia, pel projecte socialista a nivell 

europeu i internacional, i pel progrés del nostre autogovern. 

 

*** 

 

Un període complex per a la política, i per això hem dedicat grans 

esforços per defensar la política i vetllar per tal que els ciutadans la 

vegin com el millor instrument per defensar els seus interessos i 

transformar la realitat.  

 

Hem defensat la política dels que cauen en la temptació de treure’n un 

profit personal, i també d’aquells que volen desprestigiar-la en benefici 

de poders i interessos no legitimats democràticament, hem alertat 

contra el populisme. 

 

*** 

 

En els darrers mesos hem hagut de fer front a un presumpte cas de 

corrupció que afecta diverses persones, algunes d’elles, càrrecs electes 

socialistes.  
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La nostra reacció va ser clara i contundent, sens perjudici de la 

presumpció d’innocència dels implicats, aplicant estrictament i de forma 

immediata el nostre Codi Ètic per tal de demostrar una incompatibilitat 

profunda entre comportaments irregulars o corruptes i l’exercici de 

responsabilitats públiques i la militància en el nostre partit. 

 

La defensa de la política és vital, companys i companyes. Defensar les 

institucions, els partits i els electes. Rebutjant tota mena de corrupció  

i eliminant-la d'arrel allà on es produeixi. Donant compte del que fem i de 

com ho fem. No sucumbint a allò políticament correcte. Ni al populisme.  

Ni a la simplificació interessada dels debats, perquè no hi ha solucions 

senzilles a problemes complexes.  

 

Sense anar més lluny, les consultes no poden substituir les institucions 

representatives, el debat democràtic i la recerca d'amplis consensos. 

 

*** 

 

Us deia que també ha estat un període complex per a l’economia.  

 

Estem travessant una profunda crisi econòmica, que té com a origen un 

mal funcionament dels mercats financers internacionals.  

 

La crisi ha provocat una pèrdua molt important de llocs de treball, i la 

necessitat d’ajustar el nostre aparell productiu. La nostra reacció ha 

estat també immediata, mobilitzant tots els recursos a la nostra 

disposició, impulsant reformes dels mercats financers a nivell global, 

ajudant les famílies i les empreses que més estan patint la crisi, 

impulsant el diàleg social -revisant l’Acord estratègic i pactant els 30 
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compromisos per a sortir de la crisi-, preparant-nos pel futur en el 

terreny de l’educació, la recerca i les infraestructures, i cercant establir 

polítiques de país a través dels quatre Pactes nacionals sobre l’habitatge,  

la recerca, la immigració i les infarestructures. 

 

*** 

 

Estem, com us he dit, en un període complex pel projecte socialista a 

nivell europeu i internacional.  

 

Tot i que la crisi ens dóna la raó als que sempre hem defensat que els 

mercats sense regles generen desigualtats i acaben per no generar 

riquesa, patim també el desconcert creat per la crisi, la desconfiança 

envers el futur, la manca de claredat en els diagnòstics i les propostes i, 

de vegades, ens manca la determinació per impulsar les reformes 

necessàries del sistema. 

 

*** 

 

No he estat tampoc un període fàcil per a l’autogovern, per a la defensa 

de l’Estatut votat pels catalans i el seu desplegament, per a la defensa 

d’un projecte federal per a Espanya. 

 

Hi ha qui ens ha batejat com: “El partit de l’Estatut”. N’estem ben 

orgullosos. Sense el paper del PSC a Catalunya i del PSOE a tot Espanya  

no el tindríem. Som els primers a defensar-lo davant de qui calgui. 

 

En primer lloc, davant del Partit Popular que vol destruir-lo. Però també 

quan topem amb dificultats per desenvolupar-lo.  
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En aquest complex període hem assolit un transcendental acord sobre 

finançament que, per primera vegada a la història, situa Catalunya per 

sobre de la mitjana de les Comunitats Autònomes espanyoles en termes 

de recursos per càpita.  

 

Des de l’aprovació de l’Estatut, s’han transferit ja 19 competències, 

competències com: 

- La Inspecció de Treball,  

- l’expedició del primer permís de treball als treballadors extrangers  

- o la gestió del servei de Rodalia,  

S’han aprovat 32 lleis que desenvolupen el text estatutari i 13 estan en 

tràmit parlamentari. 

 

Aquests 3 anys de vigència de l’Estatut han servit per desmuntar els 

arguments de la dreta espanyola que l’acusava de pretendre trencar 

Espanya. Tres anys també esperant la futura sentència del Tribunal 

Constitucional. També en aquest tema hem fixat clarament quina és la 

nostra posició. 

 

Una posició que es construeix al voltant de dos principis irrenunciables:  

 

1) el respecte per l’Estat de Dret i, per tant, la voluntat d’acatar la 

Sentència que en el seu moment dicti el TC, i  

 

2) el respecte de la voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya que van refrendar l’Estatut acordat entre el Parlament de 

Catalunya i les Corts Generals i aprovat per aquestes.  
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Nosaltres no acceptem aturar el progrés de l’autogovern, ni tampoc 

recolzarem aventures que no se sap on i com acaben, ni sorpreses dels 

que canvien d’opinió els caps de setmana, ni invents dels que improvisen 

segons bufa el vent, ni fer passes enrere en la nostra cohesió social i en 

la nostra cohesió nacional. 

 

Els socialistes estem especialment orgullosos de la tasca dels governs 

d’esquerres. Dels Governs d’esquerres de Catalunya i Espanya. 

 

Perquè això és ser catalanista, defensar els interessos de Catalunya, 

i ser capaç de fer-ho dintre d’una Espanya federal. 

 

El nostre és un projecte de camins en comú, no de divisió. Un projecte 

de fermesa en la defensa del país, però cercant l’acord, i no la 

confrontació. I estic convençut que aquest no és només el projecte del 

PSC, sinó també el de la majoria dels catalans.  

 

Per això podem afirmar que aquests han estat els anys més profitosos de 

la història de Catalunya.  

 

I així ho demostren els fets: 

 

• Nou Estatut i nou finançament, 

• una inversió de 12.500 milions d'euros en infraestructures l'any 2009. 

La xifra més alta en 30 anys.  

• s’ha doblat el pressupost en polítiques socials (1.417 M€ el 2009 per 

652 M€ al 2003) 

• Creem 25 places en llars d’infants cada dia 

• tenim 8.500 noves places d'escoles bressol 
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• 40 centres de salut i dos hospitals nous 

• s’han incrementat en un 180% els ajuts al món local 

• cada any s’inicien 10.000 habitatges de protecció social 

• 46.500 famílies reben ajuts al lloguer 

• el canal Segarra-Garrigues ja comença a regar les primeres hectàrees 

• si el 2003 la inversió pública era de 365 € per persona, el 2009 ha 

arribat als 880€ per persona 

• tenim 5.800 nous mestres a l'escola pública 

• s’ha inaugurat una nova comissaria cada mes 

• s’ha aprovat la llei de salut pública 

• i la de serveis socials 

• i la d'educació 

• hem arribat als 15.000 mossos d'esquadra i hem culminat el seu 

desplegament a tot Catalunya 

• la Generalitat ha mobilitzat 9.250 milions d'euros contra la crisi, el 

4,3% del nostre PIB 

• s'invertiran 4.000 milions d'euros en rodalies, que ja gestionem des de 

l'1 de gener 

• el projecte de l'estació de La Sagrera ja està en marxa 

• hem acordat el Pacte Nacional de l'Habitatge 

• i el d'Immigració, 

• i el de Recerca i Innovació, dedicant-hi tres vegades més recursos que 

els que hi dedicava CiU 

• i el d'Infraestructures 

• vàrem renovar l'Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat 

de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 

• hem signat els 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 

desenvolupament social de Catalunya 
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• portem sis convocatòries dels ajuts de la llei de barris, que en cinc 

anys hem invertit 1.200 milions d'euros en actuacions que han millorat la 

qualitat de vida de 800.000 persones, el 10% del total de catalans 

• tenim la nova Terminal de l’aeroport de Barcelona, 

• Demà inaugurarem l'aeroport d'Alguaire (Lleida), el primer planificat i 

executat per la Generalitat de Catalunya 

• hem inaugurat les primeres estacions de la línia 9 del metro a Santa 

Coloma, i d’aquí a pocs mesos n'inaugurem les que corresponen a 

Badalona 

• estem ampliant el port de Barcelona 

• hem reformat profundament l'impost de successions (només el pagarà 

un 6% dels possibles contribuents) 

• hem inaugurat la Ciutat de la Justícia 

• el nou hospital de Sant Pau 

• i la dessalinitzadora d'El Prat (no oblidem que CiU en 23 anys ni tant 

sols havia assegurat el subministrament d'aigua a la regió metropolitana 

de Barcelona, i només es dedicaven a especular sobre el transvassament 

del Roine). 

 

*** 

 

Companyes i companys, a la tardor se celebraran les eleccions al 

Parlament de Catalunya.  

 

Algunes forces polítiques, i alguns creadors d’opinió, m'han criticat pel 

missatge de Cap d'Any. M'acusen d'electoralisme. I és tot el contrari: 

Vull que fem, col·lectivament, una reflexió que va més enllà de les 

eleccions i de la campanya. 
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Vull que reflexionem molt i molt bé sobre el sentit que com a país 

haurem de seguir en els propers anys. 

 

Tenim una gran responsabilitat. Em reafirmo plenament en la reflexió de 

fons que vaig apuntar: Aquest any hi haurà eleccions al Parlament de 

Catalunya, sí. Però no seran unes eleccions més. No decidirem, només, 

una legislatura. No decidirem, només, un govern i una majoria 

parlamentària. No decidirem, només, un president. 

 

En les properes eleccions, decidirem quin camí ha de seguir Catalunya 

per a tota una generació. 

 

Decidirem si del camí estatutari en fem la gran avinguda de l’autogovern 

i del progrés de Catalunya, o si optem per dreceres incertes o camins 

nous per explorar (alguns dels quals ens poden portar a carrerons sense 

sortida o a laberints interminables). 

 

Votarem per 4 anys, però decidirem per 20 o 30. 

 

Hi haurà eleccions, sí; però seran eleccions que marcaran la història de 

Catalunya d'una manera extraordinària. N’estic convençut. 

  

He governat pensant i prenent decisions de llarg abast: dels pactes 

nacionals a les grans lleis de país, passant pel desplegament estatutari 

o els grans acords d'infraestructures. 

 

Hem governat des del 2006 i fins el 2010. Però estem dibuixant la 

Catalunya del 2020 i del 2030. 
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Hi ha pocs moments, en la història dels pobles, que siguin de canvi de 

cicle, de cruïlla decisiva. 

 

Catalunya, i el món, han viscut la dècada més incerta i més complexa: de 

les Torres Bessones fins a l’actualitat, en plena gran crisi econòmica, 

ecològica, de seguretat i de model de societat. Però, ara, tot just ara, 

enguany i sobre les bases de la feina d'aquests anys, hem de decidir el 

camí més segur i més pròsper. Estem davant d'una cruïlla. 

 

Ens toca a nosaltres, però decidirem per als nostres fills. Aquesta és la 

nostra gran responsabilitat. Aquesta és la meva reflexió de fons, que vull 

compartir. 

 

Tenim per endavant el repte de culminar la feina continguda en el nostre 

Programa Electoral i en el Pla de Govern i, sobretot, obtenir novament la 

confiança que ens permeti governar Catalunya. 

 

Ho farem des de la solvència de la feina feta i el rigor dels nostres 

plantejaments polítics. Dient sempre el mateix, I no canviant d’opinió 

cada dia. 

 

Amb el PSC els ciutadans i ciutadanes del nostre país saben que el 

govern de Catalunya seguirà en bones mans,  un govern de gent seriosa 

per a un país que sap on va. I per això no renunciem a res. 

 

Volem governar sense hipoteques. Volem una àmplia majoria que ens 

permeti governar sense renúncies a cap dels nostres principis i 

compromisos. 
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Volem governar amb les mans obertes i per a tothom. Per a tot el país. 

Per a la seva capital, però també per al poble i la vila més petits de 

Catalunya. 

 

Alcalde Hereu: Per Barcelona i pels Pirineus. Defensem i recolzem la teva 

proposta de celebrar els Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2022. Una proposta 

que des del dia que la vas anunciar, també és la nostra, la del conjunt del 

PSC.  

 

Companyes i companys, demostrarem la nostra capacitat de diàleg, com 

ja ho hem fet fins ara i com ho seguirem fent. Però nosaltres, a 

diferència dels qui no tenen escrúpols per pactar o governar amb el PP, 

no podem governar amb qui ataca Catalunya, les seves institucions, la 

seva llengua o el seu Estatut. Jo amb el PP... no pactaré! 

 

Els nostres opositors diuen que poden pactar amb tothom, també amb el 

PP. Jo no. Nosaltres no. Amb el PP acords zero. 

 

Volem governar amb majoria, amb la majoria de la gent del país, amb 

l’espai central, que a Catalunya és d’esquerres i progressista. Cal una 

majoria àmplia, de gent progressista, moderada, responsable, i que sap 

cap a on ha d’anar Catalunya. 

 

Ara, els extremismes, o els canvis d’opinió fonamentats en rèdits 

electorals poden posar en risc el futur del país, no els hem de permetre. 

El PSC té com a objectiu principal portar al país pel camí de l’acord, del 

diàleg, del rigor... Les posicions de confrontació les deixem per a uns 

altres. 
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*** 

 

Vaig acabant, però abans de fer-ho us volia dir que aquests dies m’he 

emocionat veient les imatges d’Haití. Hem de fer alguna cosa, el que 

estigui a les nostres mans. Actuant amb emoció però amb serenitat per 

fer de la solidaritat el primer pas de societats més justes. 

 

Amics i amigues, Som socialistes! Som solidaris! 

 

Vull que cadascú faci el que pugui. Qui pugui ajudar amb una donació, 

que ho faci. Qui pugui fer un voluntariat a la seva associació, entitat o 

parròquia, que ho faci. Els qui governem als ajuntaments, diputacions i 

governs fem tot allò que estigui al nostre abast. Coordinem esforços i 

mobilitzem la nostra societat. 

 

Hem estat capdavanters en el món, en alguns moments, per la 

solidaritat. Recordo ara Bòsnia, per exemple. Fem-ho de nou! 

 

Amics i amigues, Fem el que puguem, convertim l’emoció i la pena en 

acció i esperança. Demostrem qui som... i en què creiem. Siguem 

solidaris! 

 

Perquè això, aquest comportament, també forma part del que és 

l’essència del socialisme, del que volem que sigui Catalunya, Espanya, 

Europa I el món. 

 

Moltes gràcies. 

 


