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FESTA DE LA ROSA 

Intervenció de José Montilla 

16 de setembre de 2007   

 

Bon dia companyes i companys,  

Bienvenido Presidente, 

 

Gràcies a tots  per respondre un any més, a la convocatòria de la Festa de la 

Rosa.  La festa del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 

Una oportunitat per seguir donant exemple de què i com és el nostre partit:  

 

El nostre, és un Partit compromès fins al moll de l’os amb els camins de la  

llibertat i de la  democràcia que, ja fa molts anys, vàrem iniciar plegats.  

 

El nostre és un Partit generós, que sempre ha posat davant de tot, els 

interessos col·lectius dels catalans, la seva dignitat, i el seu progrés. La nostra 

generositat política, ha tingut exemples emblemàtics com el de Joan Reventós.  

 

El nostre és un Partit infatigable en la defensa de la unitat de tots els 

catalans, com un sol poble, vinguin d’on vinguin. Parlin com parlin.  

 

El PSC ha entès sempre el catalanisme com un punt de trobada, una causa 

compartida. Mai un motiu de divisió o d’exclusió. 

 

El nostre és un Partit sempre atent a les transformacions de la societat i 

sempre disposat a donar respostes a les noves formes de les velles injustícies, 

lluitant sempre per la justícia social i l’equitat.  

 

El nostre és un Partit que ha sabut transformar-se i evolucionar. Fent el 

relleu, amb les aportacions d’idees i energies de les noves generacions. 

Incorporant saba nova amb gent com  l’alcalde Jordi Hereu, la Ministra Carme 

Chacón o molts consellers que avui ens acompanyen. 
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La festa de la Rosa ha estat aquests darrers anys premonitòria 

d’esdeveniments claus a la política catalana i espanyola.  

 

Aquí vàrem anunciar fa quatre anys la confiança dels socialistes en l’arribada de 

nous governs de progrés a Catalunya i Espanya, presidits per Pasqual Maragall i 

José Luís Rodríguez Zapatero. I així va ser. 

 

També aquí, l’any passat, vàrem expressar la nostra confiança de revalidar el 

govern de progrés a Catalunya; i que els socialistes formaríem governs 

d’esquerres als pobles i ciutats on viuen la majoria dels ciutadans i ciutadanes 

del nostre país. I així ha estat. 

 

Hoy os pido, una vez más,  que los socialistas trabajemos con ilusión para que 

dentro de unos meses los socialistas ganen de nuevo la confianza mayoritaria 

y para que José Luís Rodríguez Zapatero siga liderando un gobierno de 

progreso en España.  

 

Os lo pido a sabiendas de que va a ser así;  y de que la aportación de los 

socialistas de Cataluña será determinante. Como lo fue en 2004. 

 

Porque Cataluña sabe muy bien qué  gobierno le conviene, a ella y para el 

conjunto de España. 

 

Los catalanes hemos conocido –y sufrido!-  a lo largo de los últimos años, 

como las gasta la derecha española.  

 

Ya sabéis lo que guía al PP: el enfrentamiento, el resentimiento y la 

desconfianza. 

 

La mayoría, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña no queremos 

ni imaginar lo que sería para Cataluña la vuelta del Partido Popular.   

 



 3

Pero lo que nos va a movilizar no va a ser únicamente lo mucho de negativo 

que supone el PP, sino lo mucho y positivo que ha significado el gobierno 

socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero. 

 

Lo mucho y positivo de los avances que ha impulsado el gobierno de José Luís: 

en las pensiones, en la atención a la dependencia, en la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres, y en la ampliación de los derechos y las libertades.  

 

También en el crecimiento del empleo, la reducción del paro y el dinamismo 

económico. 

 

Y la aprobación del nuevo Estatut, que supuso el inicio de una evolución 

positiva del Estado de las Autonomías. 

 

Es cierto que la gestación y aprobación fueron largos, costosos. Nada bueno se 

consigue sin esfuerzo.   

 

Pero precisamente ahora que ya hemos empezado a trabajar en su 

desarrollo…  

 

Precisamente ahora que estamos avanzando con rigor y con exigencia;  

y que muy pronto vamos a ver los frutos de este trabajo,  

es cuando más convencido hay que estar del valor de lo acordado.  

 

Amigues i amics:  

 

Les alternatives sobre què podem esperar del futur govern d’Espanya seran molt 

clares:  

 

 O José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy. 

 O seguir transformant el nostre país en benefici de tots, començant pels 

més febles, o tornar al favoritisme i el privilegi de la dreta de sempre.  

 O avançar en drets o limitar-los. 
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 O que Catalunya sigui reconeguda com el que és o tornar a la tensió i el 

conflicte permanents.  

 O respecte a les diferències o imposició.  

 

Aquesta és l’elecció que hauran de fer els nostres conciutadans d’aquí a uns 

mesos.  

 

El Partit Popular ha “apretat” massa temps l’accelerador de la crispació i ha anat 

massa enllà.  

 

En comptes de reconèixer la seva merescuda derrota electoral del 2004 i 

centrar-se; els seus missatges i posicions s’han extremat.   

 

El partit d’Aznar ha derivat en un anti-tot: per a ells tot és negatiu, tot es trenca, 

tot va al desastre. S’han convertit en una dreta extrema de la A a la Zeta. 

D’Acebes  a Zaplana.  

 

I davant d’aquesta deriva, el sentit comú i la sensatesa fugen corrents del PP. Ho 

comentava la Carme:  

 

 

Josep Piqué ha plegat a Catalunya i Jaume Matas ha plegat a Balears. Està 

desapareixent el poc de raonable que els quedava a la dreta.  

 

Els propers mesos la confrontació serà dura. Ells tenen molts mitjans. Molt de 

poder. Per això la nostra força, la nostra aportació serà més necessària i decisiva 

que mai per configurar una majoria socialista suficient.  

 

No deixarem perdre aquesta oportunitat.  

 

Perquè els propers anys seran molt importants per a l’interès de Catalunya i 

d’Espanya en general, que ha de seguir avançant cap a un model federal.  
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Seran anys importants per a l’avenç dels drets socials i les llibertats;  i per a un 

major progrés i una major igualtat d’oportunitats.  

 

José Luis,  

Cataluña necesita una España abierta y sin prejuicios.  

 

Una España que reconozca en la ambición de Cataluña una parte fundamental 

de su propia identidad.   

 

Una España que entienda que si pretende ser única y unívoca se equivoca. Y 

que, si pretende la unión junto al respeto por la diversidad, es cuando se 

engrandece.  

 

La España en singular del PP nos ahoga y se empequeñece.  

 

La España plural de los socialistas se ensancha. Así de simple.  

 

De ahí que atender las legítimas aspiraciones del pueblo catalán, no sólo no 

debilita el Estado, sino que le fortalece y enriquece.  

 

El respeto  y apoyo a la ambición colectiva de los catalanes es el mejor 

fundamento del proyecto compartido con los pueblos de España. 

 

Ésta es la bandera federalista que siempre hemos levantado los socialistas 

catalanes, en un recorrido por el que hay que seguir avanzando. 

................................. 

 

Amigues i amics, aquesta setmana hem celebrat la Diada del 11 de Setembre. 

 

Per a tots nosaltres i  per a la immensa majoria dels catalans, ha estat una nova 

oportunitat per a l’afirmació positiva i respectuosa de la voluntat col·lectiva 

d’autogovern i de confiança del país. 
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Per alguns altres ha estat una nova ocasió per expressar la nostàlgia del passat i 

la inquietud davant el futur.  És una actitud que, naturalment, respecto però de 

la que discrepo radicalment.  

 

Jo crec que s’equivoquen aquells qui creuen que, per tornar a anar bé ells, ha 

d’anar malament tot el país. Em pregunto quina mena de patriotisme és aquest?  

 

Per això, davant dels que volen traslladar la seva confusió a tot el país, els 

socialistes i  les altres forces de progrés, des de la voluntat d’Entesa, oferim un 

projecte ambiciós i compromès amb el futur dels ciutadans de Catalunya.  

 

Un projecte per fer avançar la societat catalana sense defalliments, sense 

retrocessos. Amb responsabilitat i exigència.  

 

El desplegament de l’Estatut ha començat a agafar ritme. Aquesta mateixa 

setmana s’han concretat alguns dels acords assolits els darrers mesos. 

 

I properament assolirem altres acords fonamentals en relació a la gestió de 

rodalies i dels aeroports. 

......................................... 

 

Al llarg d’aquests darrers mesos hem conviscut amb problemes greus a algunes 

de les infraestructures bàsiques del país. Molts de vosaltres ho heu patit a la 

pròpia pell.  

 

Són problemes que tenen les seves arrels en dèficits acumulats, tant d’inversió 

en noves infraestructures com de manteniment de les bàsiques.  

 

Precisament perquè hi havia una consciència clara d’aquests dèficits, l’Estatut 

va identificar i donar prioritat a la necessitat de resoldre’ls, establint objectius 

precisos en matèria d’inversions en infraestructures.  

 

José Luís,  no nos falles!  
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El Gobierno socialista que ha hecho posible el Estatuto, que ha abordado el 

inicio del retorno de los papeles de Salamanca, la devolución del Castillo de 

Montjuïc o el reconocimiento del catalán en Europa;…  

 

este Gobierno debe, ahora, hacer realidad los compromisos que implica el 

pleno desarrollo del Estatut.  

 

Desarrollando y aplicando el Estatut se reforzaran los cimientos de la España 

del siglo XXI. 

  

Ya lo dije el otro día en Madrid, celebrando la Diada:  

hoy, la forma más moderna de ser español, es no sólo aceptar su pluralidad y 

diversidad  sino defenderla y practicarla, sin complejos ni prejuicios.  

 

Y poder ejercer  la catalanidad con libertad y plenitud es la mejor manera de 

participar en el proyecto compartido que es la España de 2007. 

 

Amigues i amics,  

 

A Catalunya  som molts, la  majoria, els que tenim confiança en el futur, i que 

ens impulsa una profunda convicció de les nostres capacitats i potencialitats.  

 

Els catalans continuarem construint aquest futur lliurement.  

 

Fent respectar la nostra voluntat col·lectiva, impulsarem una concepció més 

plural d’Espanya, i en darrer terme una forma de fer i concebre Europa. 

 

Per això us dic que, 

 

Davant dels que volen desplaçar els problemes cap en fora i volen simplificar la 

política pel camí del victimisme... 

 

Davant dels que volen ofegar el debat polític expulsant les formes plurals 

d’entendre el catalanisme... 
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Davant dels que parlen de casa comuna quan només els preocupa la seva pròpia 

casa... 

 

Els socialistes ens reafirmem en la confiança a les capacitats del país i les seves 

institucions.  

 

Valorem el camí que hem fet aquests darrers trenta anys i mirem sense recel el 

futur que ens espera.  

 

Un futur que construirem com sempre: promovent un catalanisme integrador, 

que faci compatible les diverses maneres de ser i sentir-se ciutadà de Catalunya. 

 

Perquè nosaltres afirmem que el Catalanisme és una causa compartida; i que de 

Casa només n’hi ha una: Catalunya.  

 

Els socialistes volem un catalanisme que promogui el progrés i les oportunitats 

dels catalans i garanteixi  els principis de la justícia, la igualtat i les llibertats. 

 

Un catalanisme que es reconegui a l’ambició i l’empenta individual i col·lectiva 

dels ciutadans de Catalunya. 

 

Un catalanisme que conformi, també aquí, una manera plural i diversa 

d’entendre Espanya. 

 

Un catalanisme reconciliat amb el món i disposat a aprofitar totes les 

oportunitats que n’ofereix. 

 

En esta causa común del catalanismo estará siempre el PSC. 

 

Un catalanismo que desea caminar junto a una España que nos entienda y nos 

respete. 
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Y para ello necesitamos un Presidente del gobierno de España comprometido 

con Catalunya, sin dudas, con altura de miras y con ambición. 

 

Un Presidente como José Luis Rodríguez Zapatero!!! 

 

Gràcies.  

 


