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Intervenció José Montilla: Reunió Grup Parlamentari.  
Barcelona, Palau del Parlament, 16 de novembre de 2006 

 

Diputats i diputades, amics i amigues. 

 

El primer que vull fer és felicitar-vos a tots i totes per 

les noves, o renovades, responsabilitats que tots 

plegats hem rebut al haver obtingut la confiança de 

tants ciutadans d’arreu del país. 

 

Estic convençut que, igual que em passa a mi, 

vosaltres també us sentiu honorats de tornar, o tot 

just començar, a representar als ciutadans en 

aquesta cambra.  

 

El Parlament representa, com cap altre institució del 

país, la voluntat de la sobirania popular. Representa 

per tant la legitimitat popular que el sistema 

democràtic ens atorga. 

 

Tots nosaltres som dipositaris d’aquesta voluntat i 

com a tal hem d’estar-ne orgullosos i orgulloses. 
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Però també hem de ser conscients de la 

responsabilitat que això implica, i per tant hem de 

estar a l’alçada de la confiança que els ciutadans 

han dipositat en nosaltres. 

 

 

Com ja vaig dir al Consell Nacional del PSC, aquest 

va ser un procés electoral complex per a la nostra 

opció política, la dels Socialistes i la dels Ciutadans 

pel canvi.  

 

Tots ho són, però segurament aquest va tenir certes 

connotacions afegides.  

 

Potser, la primera reflexió que hem de fer, nosaltres i 

la resta d’opcions polítiques, és sobre el preocupant 

augment de l’abstenció i del vot en blanc. 

 

 

Fenòmens especialment preocupants perquè, en 

gran mesura, hem d’interpretar-los com l’augment de 
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la distància entre el ciutadà i el sistema democràtic, 

com a desafecció ciutadana, com a fatiga ciutadana.  

 

En aquest sentit els partits tenim una gran 

responsabilitat com a agents que vertebrem la 

relació entre els ciutadans i el sistema polític que els 

representa a les institucions. 

 

Com a home de llarga experiència en la política 

municipal crec que necessitem sortir més al carrer i 

escoltar, i us convido a fer-ho cada dia amb la tasca 

que comenceu demà.  

 

El nostre és un partit molt arrelat al territori i amb una 

gran vocació municipalista. Ningú com nosaltres ha 

de poder fer millor aquesta nova aproximació a la 

ciutadania.  

 

També des de la Generalitat i des del Parlament 

serà necessari apropar la política a la gent. I una de 

les primeres coses que us vull demanar és això. Que 

feu que la vostra feina sigui útil per aquells que ens 



 4

han fet confiança, però no només per a ells, sinó per 

a tots els catalans i les catalanes.  

 

No podem deixar ningú al marge de la nostra 

activitat diària, no podem deixar ningú al marge de la 

nostra activitat parlamentària, com no deixarem 

ningú al marge de la nostra acció de govern. 

 

Només així reproduirem amb èxit aquest sistema de 

llibertat i de convivència que anomenem democràcia.   

 

 

Hi ha molta feina a fer. Com ja vaig dir els nostres 

resultats electorals no van ser els que esperàvem.  

 

És necessari que tots plegats fem un esforç d’anàlisi 

i reflexió sobre les causes.  

 

En tot cas, com ja us he comentat, el procés ha 

tingut certes connotacions que han pogut influir tant 

en la part d’abstenció que ens afecta directament 
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com a opció política, com en el resultat global que 

vam obtenir.  

 

Segurament el soroll dels tres anys de govern, que 

no ha permès percebre el canvi intens en les 

polítiques de tot ordre que s’estava produint. 

 

L’elaboració d’un nou Estatut, que ha provocat 

importants tensions tant a Catalunya com a Espanya 

en un procés massa llarg i que sovint ha aparegut 

com a excessivament allunyat de les preocupacions 

ciutadanes. 

 

La presentació d’un nou candidat a només tres 

mesos d’eleccions.  

 

No em cansaré de repetir que hem de saber trobar 

els errors i esmenar-los. En el Partit i en el Govern. 

Cap dels errors comesos es pot repetir, i us demano 

que tingueu present aquesta màxima durant els 

propers 4 anys. El rigor i la bona feina seran la 

nostra carta de presentació. I per això és 
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imprescindible que mantingueu un vincle estret amb 

els ciutadans, els territoris i els sectors, que 

previngueu problemes, que proposeu solucions, que 

expliqueu la feina feta, que expliqueu el sentit de la 

nostra política i de les prioritats del govern. 

 

 

Demà es constituirà el nou Parlament. S’inicia amb 

ell la vuitena legislatura de la nostra més recent 

etapa democràtica. Amb aquesta constitució 

comença també el treball dels que seran els màxims 

representants de la cambra per proposar un nou 

President de la Generalitat. 

 

Com ja sabeu, després de les eleccions, les 

possibles opcions de Govern eren múltiples.  

 

Els Socialistes – Ciutadans pel Canvi podíem optar 

per dos fórmules de govern ben diferents: o escoltar 

els cants de sirena de CiU, o apostar clarament per 

una opció de progrés.  
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No hem tingut cap dubte! 

 

Actualment no hi ha cap raó que justifiqui que els 

socialistes governem amb el centredreta 

nacionalista. Catalunya no viu una situació de crisi 

social o institucional que obligui o aconselli a formar, 

fent abstracció d’opcions ideològiques, una gran 

coalició. 

 

Fins i tot, si no hagués estat possible l’Entesa pel 

progrés, tampoc no haguéssim dubtat de passar a 

l’oposició. I nosaltres no haguéssim amenaçat amb 

fractures socials ni haguéssim negat legitimitat a una 

majoria parlamentària pel fet de formar-ne part.  

 

No són les nostres formes de fer política! 

 

Des de les nostres conviccions, la nova Entesa 

nacional pel progrés ha de governar Catalunya, 

donant continuïtat a les polítiques del govern 

catalanista i d’esquerres presidit per Pasqual 

Maragall, esmenant alguns errors i, sobretot, 
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aprofitant les enormes possibilitats que ens ofereix el 

nou Estatut. 

 

Els resultats electorals fan possible i totalment 

legítim aquesta opció. Qui ha fet campanya per 

enfonsar les possibilitats d’un nou govern 

d’esquerres ha fracassat. Tot i guanyar les 

eleccions, ha tornat a perdre la possibilitat de 

governar. Convindria que CiU reflexionés sobre les 

causes del seu aïllament polític. 

 

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens han 

donat una nova oportunitat. Hem de fer el màxim 

esforç per merèixer-la. 

 

I ho farem a través de més i millors polítiques 

socials. A través d’una nova forma de governar i de 

gestionar allò que és públic, i per tant de tots i totes i 

no només d’uns quants. Endreçant i cohesionant 

territorialment el país. Dinamitzant la nostra 

economia i liderant la seva necessària transformació. 
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Practicant l’entesa amb la resta de pobles 

d’Espanya.  

 

En definitiva, aquesta nova oportunitat ens ofereix la 

possibilitat de continuar treballant per una Catalunya 

d’homes i dones lliures, socialment avançada, més 

justa i cohesionada, amb més i millors oportunitats 

per a tothom.  

 

És la Catalunya que fa realitat el model social 

europeu de drets i deures, de seguretats i incentius, 

de convivència i democràcia, de cohesió i vocació 

emprenedora. 

 

Hem de tenir clar que si no som capaços d’evitar els 

errors comesos durant la primera etapa de govern 

de progrés, no tindrem una altra oportunitat en molt 

de temps. I serà just que així sigui. 

 

Per tant la responsabilitat és tan gran com la que 

teníem en l’anterior etapa, però la pressió i la 
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urgència en respondre a les expectatives serà fins i 

tot major. Això convé que tots ho tinguem molt clar. 

 

Si l’etapa de canvi que va començar fa tres anys es 

va trobar als seus inicis amb un front polític i 

mediàtic significativament agressiu, aquest Govern 

d’Entesa Nacional de Progrés no ho tindrà més fàcil. 

Més aviat la pressió es multiplicarà. I no hem de 

donar cap pretext als que ja estan afirmant que 

tornarem a ensopegar en la mateixa pedra. No els 

podem donar aquesta satisfacció. 

 

Avui, més que mai, hem d’anar tots plegats si volem 

superar les dificultats del context i volem satisfer les 

expectatives renovades dels ciutadans que han 

tornat a confiar en les tres forces que formarem el 

nou Govern. 

 

En aquest sentit la vostra feina serà clau. Aquest 

Grup Parlamentari dels Socialistes – Ciutadans pel 

Canvi ha de ser exemple i principal promotor 

d’aquesta nova Entesa, en tots els sentits. 
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Us demano, i sé que serà així, que poseu tots els 

vostres esforços en reproduir l’Entesa del Govern 

com Entesa també al Parlament. 

 

Que treballeu per fer que tots plegats, el Govern i els 

grups parlamentaris que li donen suport, vagin de la 

mà i recorrin el mateix camí.  

 

Serà necessari el diàleg i la negociació. Cedir i 

consensuar. Parlar i treballar. Consolidar els ponts i 

evitar les divergències.  

 

Us demano que m’acompanyeu en aquest esforç per 

mantenir la cohesió del Govern i de les forces que li 

donen suport. I us ho demano, perquè sé que com 

sempre, el nostre Grup té la responsabilitat 

d’assenyalar el camí, de donar exemple de 

responsabilitat, de seny, de solidaritat amb l’acció de 

govern i de capacitat d’interlocució amb la resta de 

grups. 
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L’estabilitat, la solidesa, la seriositat, el rigor que 

aquest Govern sigui capaç de generar també serà, 

en part, responsabilitat dels diputats i diputades que 

fareu possible la meva investidura com a President.  

 

Vosaltres com a diputats i diputades del grup 

majoritari del govern, del grup de més experiència de 

govern, del grup dels Socialistes – Ciutadans pel 

Canvi, heu d’estar a l’alçada. Més que a cap altre us 

ho puc demanar a vosaltres.  

 

 

Acabo ... 

 

Sé que no em fallareu. Així ha estat durant la 

passada legislatura, on Manuela i Miquel com a 

Presidenta i Portaveu del Grup van fer una feina 

magnífica junt amb la resta del de diputats i 

diputades dels Socialistes – Ciutadans pel Canvi.  

 

Una feina discreta, seriosa i rigorosa, fora moltes 

vegades de les llums mediàtiques, però 
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imprescindible i decisiva en tots els processos en 

que era necessari que aquest Grup estigués a 

l’alçada i molt especialment en el procés 

d’elaboració del nou Estatut d’Autonomia. 

 

Jo vull agrair a tots els diputats i diputades, que ho 

van ser de la passada legislatura, la seva tasca, la 

seva dedicació i el seu suport al govern presidit per 

Pasqual Maragall. 

 

I per aquesta nova etapa, vull proposar-vos que 

siguin Manuela de Madre com a Presidenta i Miquel 

Iceta com a Portaveu els que el continuïn dirigint el 

nostre Grup Parlamentari.  

 

Us convido a que reconegueu el seu treball i 

recolzeu aquesta, la meva proposta, que em sembla 

la més encertada per garantir la continuïtat de la 

molta i molt bona feina feta al Parlament.   

 

Gràcies a tots i totes, i bon treball. 


