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Intervenció de José Montilla a l’acte de cloenda del 11è congrés del PSC 
 
20 de juliol de 2008  

 

Gràcies, moltes gràcies, companyes i companys, amics i amigues, convidats i 

convidades, amic José Luis. 

 

Els socialistes catalans i el nostre projecte de catalanisme social és, avui, un 

referent, més clar que mai, més clar que mai de la centralitat política a 

Catalunya.  

 

Els socialistes catalans volem ser el partit de la majoria.  

I per això cal entendre la majoria dels problemes  

i trobar solucions per a la majoria dels ciutadans,  

 

per a tothom.  

 

Amb el Congrés que hem fet, hem fet un acte de reafirmació i de renovació 

alhora.  

 

Ens hem reafirmat en els nostres senyals d’identitat de socialisme, del 

catalanisme, del federalisme, del municipalisme i de l’europeisme.  

 

Hem reiterat la nostra vocació de partit de govern. 

 

Hem renovat el nostre projecte polític. 

 

I tot plegat ho hem fet mirant cap enfora, pensant en el país i en la seva gent, 

molt més que en el propi partit. 
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La nostra acció política neix d’un impuls inicial que no ens ha deixat 

d’acompanyar en els trenta anys de la nostra existència. 

 

Els milers d’homes i dones que fa trenta anys van veure néixer el PSC, 

somiaven... 

 

Somiaven... 
en un PSC que representés la gran majoria del poble català. De la Catalunya 

vella i la nova. De la que va néixer aquí i fora d’aquí. De la Catalunya rica i 

plena que, entre tots formem... 

 

Somiaven 

en un PSC que expressés, millor que ningú, el sentiment majoritari, les 

aspiracions i els neguits compartits... 

 

 

en un PSC que fos el capdavanter de la lluita per la justícia social... 

 

 
Somiaven... 
en un PSC que fos una peça clau en l’articulació de l’entesa entre Catalunya i 

Espanya 

 

en un PSC que esdevingués un gresol de la diversitat social, cultural i 

lingüística del poble de Catalunya. 

 

Somiaven... 
en un PSC compromès en la defensa, l’impuls i el prestigi social de la llengua 

pròpia del nostre país. De la llengua en la que us parlo... 

 

++++ 
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Mireu..., la llengua es defensa de tres maneres.  

 

 

PRIMER, respectant-la.  

Respectant als que la parlen  

i ajudant els que no la parlen  

a que ho puguin fer,  

si volen. 

 

SEGON, fent-la servir.  

I jo ho faig i ho faré.  

Espero, a més, fer-ho cada dia millor. Continuaré aprenent i continuarem 

avançant.  

I vull que tots els catalans i catalanes fem servir cada dia més i millor la nostra 

llengua. 

 

 

 

(per tant, de lliçons de català, les que calguin..., de lliçons de catalanisme, cap 

ni una!...) 

 

I, FINALMENT, també defensa amb la voluntat personal...  

i amb la voluntat política de defensar el català, sempre.  

 

++++++++ 

 

Mireu, companys i companyes ens queda molt camí per fer al servei del poble 

de Catalunya.  

 

Al servei, com sempre, dels qui menys tenen, dels qui més necessiten. I ens 

necessiten. 



 4 

 

Però també al servei dels qui arrisquen, dels qui innoven, dels qui creen art i 

riquesa, dels  

 

qui projecten el nostre país a tot el món, al servei d’una idea gran de Catalunya.  

 

De la Catalunya de sempre  

i de la Catalunya emergent,  
la que no pot esperar,  

la que reclama solucions ARA I AQUÍ. 

 

 

 

Avui, companyes i companys, ens podem sentir orgullosos com mai d’afirmar 

que el PSC ha estat, és i vol seguir sent: 

 

el partit de la unitat civil del poble de Catalunya,  

el partit de la justícia social,  

el partit de l’Espanya federal,  

el partit de l’Europa unida. 

 

 
... i també el partit del Govern de Catalunya i del govern dels catalans.  
 

Perquè mireu, no n’hi ha prou d’afirmar grans principis. 

 

Els ideals polítics i socials s’han de traduir en acció política real, efectiva, 

concreta. 

 

I això vol dir que el PSC  

 

és un partit de govern,  



 5 

un partit reformador,  

un partit transformador de la realitat. 

 

Des de bon començament,  

varem entendre que la confiança política que els electors ens han fet,  

 

que han anat dipositant amb fidelitat al PSC, ens obligava  

a convertir les inquietuds en idees,  

les idees en projectes  

i els projectes en fets. 

 

Una gran part de nosaltres, que varem tenir la gran sort, el gran honor i la gran 

responsabilitat de començar a exercir la nostra acció política en els 

ajuntaments, que ha estat la nostra escola de governació al servei dels 

ciutadans. 

 

 

La nostra història és la història de trenta anys de servei. De servei i de bon 

govern als ajuntaments, al Govern de Catalunya i al Govern d’Espanya. 

 

 

Avui, el socialisme català assumeix més responsabilitats que mai, com deia el 

president del govern d’Espanya. 

 

La nostra és una aposta estratègica per transformar el nostre país. Donant 

protagonisme als diversos territoris, amb les seves ciutats al davant. Equilibrant 

el pes de la Catalunya del litoral amb un rerepaís que ha de créixer, 

ordenadament i amb respecte del medi natural. 

 

Assegurant i ampliant els nivells de benestar assolits i estenent-los a tota la 

ciutadania.   
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Desenvolupant un programa de govern que, reforçant moltes de les línies del 

Pacte del 2003, ha tingut la seva continuïtat en l’Acord  

 

d’Entesa que varem signar amb les altres forces catalanistes i d’esquerres.  

 

Ho hem dit des del primer dia, tenint present que en alguns temes de país, cal 

cercar grans acords amb el concurs de l’oposició. 

  

Aquesta voluntat transformadora de què us parlo també l’exercim, participant 

en el Govern d’Espanya.  

 

Els socialistes no estem per “facilitar la governabilitat”, com diuen alguns. Els 

socialistes catalans volem ser protagonistes i actius, també en el govern 

d’Espanya.  

 

 

Perquè varem decidir, fa trenta anys, que els socialistes catalans volíem 

compartir, amb el  

 

conjunt de socialistes espanyols, un compromís de transformació dels pobles 

d’Espanya, un compromís federal que afegíem al nostre compromís nacional.  

 

Era un compromís federal  

que reclamava llavors  

I RECLAMA ARA, ara també, 

RECIPROCITAT. 

 

I, finalment, aquesta voluntat transformadora l’exercim amb el nostre treball 

tenaç i de llarg abast a tants i tants ajuntaments de Catalunya. 
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Treballant a prop dels ciutadans. Treballant per tots i cadascun d’ells. Molt 

especialment en aquests temps de dificultats econòmiques, que afecten 

especialment a les persones més febles. 

 

Uns temps en que, com vaig dir al Parlament aquesta mateixa setmana, ens 

comprometen, més que mai, a treballar:   

 perquè ningú no quedi enrere, (NINGÚ) 

 perquè les famílies se’n surtin  

 perquè les empreses se’n surtin,  

(LES PETITES I LES GRANS) 

 perquè sigui un període el més breu possible,  

 per canviar el nostre model productiu,  

(TAMBÉ AQUESTA ÉS UNA GRAN OPORTUNITAT) 

 perquè la nostra economia en surti millor preparada de cara al futur,... 

 

 

Ben és cert que amb el pessimisme no es va enlloc.  

El que cal és realisme, seriositat, rigor, tenacitat.  

I, sí, amb l’optimisme de saber  

que ens en sortirem, estic absolutament convençut 
que Catalunya té prou força  
per sortir endavant. 
 

La governació del país des de les institucions ens proporciona la responsabilitat 

i la moderació que constitueixen la nostra millor carta de presentació davant del 

poble de Catalunya. 
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Especialment en moments que la incertesa del futur plana amb més intensitat 

sobre els nostres conciutadans. 

 

 

Ara bé, companyes i companys, no seríem tampoc fidels a nosaltres mateixos, 

si ens acontentéssim amb mantenir les posicions conquerides electoralment i 

administréssim només les responsabilitats polítiques que ens han estat 

conferides.   

 

Desenvolupem i desenvoluparem una política ambiciosa, de llarg abast, 

pensant en la Catalunya dels nostres fills i néts.  

 

Ambició i prudència no s’exclouen. Hem actuat sempre, a més a més, així. Ho 

seguirem fent. Amb tota l’ambició i la tenacitat que calgui. Aquest és el nostre 

compromís. Aquesta és la nostra carta de presentació. 

 

El PSC és el partit de les solucions. El PSC no és el partit dels problemes.  

 

José Luis, 

  

Habrás leído, o te habrán contado... que he dicho... que, a veces, te he dado 

problemas... y seguiré haciéndolo, si llega el caso... 

  

Hay quien dice, incluso, que la auténtica vara, podemos decir, de medir nuestro 

compromiso con Catalunya, es la cantidad de problemas que te  causemos... 

¡Menuda tontería! 

  

Sabes que a nosotros, a nosotros lo que nos interesa, de verdad, son los 

compromisos, las soluciones, los acuerdos. 

  

Nosotros no vivimos del victimismo, sino de la confianza y de los resultados. 
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Pero ya conoces también el dicho: 

 

Quien bien te quiere…, te hará sufrir... 

  

Y como toda expresión de la cultura popular, algo, algo de razón lleva... 

  

Y el dicho viene a cuento de lo que sucede: 

Ah que sí?, José Luis, los socialistas catalanes te queremos bien...,  

(hoy lo has podido comprobar nuevamente… te queremos mucho) 

pero aún queremos más a Catalunya  

y a sus ciudadanos.  

Los queremos apasionadamente.  

Nos debemos a ellos. 

  

Nos debemos a Catalunya,  

a sus ciudadanos,  

a sus problemas,  

a sus expectativas,  

a sus justas demandas,  

a su lengua, a su cultura, 

a su Estatuto. 

  

Y vamos a defenderlos  

con todas nuestras fuerzas. 
  

No, no vamos a buscar problemas por buscarlos, para mostrar ante la opinión 

pública una aparente valentía o fortaleza. 

  

Nosotros no tenemos que demostrar nada. 

No estamos acomplejados. 

Ya tenemos autonomía…, toda. 

Ya tenemos la fuerza, la fuerza del PSC. Somos el PSC. 



 10 

  

En cualquier circunstancia, buscamos el acuerdo. Pero no a cualquier precio.  

Y no aceptaremos un mal acuerdo.  

 

Sería malo para Cataluña y también malo para España. 

  

Porque entendemos la política  

no como el arte de lo posible,  

sino  la actividad que hace posible  

lo necesario, lo justo, lo que conviene.  

Lo inaplazable.  

 

Y Catalunya puede negociar, sí; evidentemente pero no para que todo quede 

igual, no para aplazar los problemas. 

  

Estamos en un momento decisivo para que la España que representas no 

decepcione –yo estoy seguro que no será así- el inmenso caudal de confianza 

que has recibido de Catalunya.  

 

 

Somos conscientes de las dificultades y de los costes que para ti, para tu 

Gobierno y para el conjunto de los socialistas españoles, tiene muchas veces 

comprometerse con Catalunya. 

 

Tú lo has hecho en más de una ocasión, tú lo has demostrado… y te lo 

reconocemos, y te lo agradeceremos 

  

Pero, ... ¿no vale la pena?  

¿no vale la pena defender una España en la que quepamos todos? Esa 

España en la que quepamos todos. Esa España que representa también Patxi 

López. Esperemos que en el futuro sea el lehendakari, Patxi López. 
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¿no vale la pena proclamar la verdad en relación a la lengua o a la 

financiación? 

¿no es ésta una responsabilidad ineludible? 

¿no lo es, en primer lugar también, para todos, también para ti? 

  

José Luis, tu y yo sabemos que sí. Como lo has hecho al defender nuestra 

convivencia  

lingüística frente a quienes quieren que las lenguas dividan, dividan en 

Cataluña y España. Y lo has hecho con valentía. Y te lo agradecemos y te lo 

reconocemos. 

 

Afianzar la España plural es la clave para la España moderna a la que 

aspiramos. 

 

Por eso defender a Catalunya vale la pena.  

¡Claro que sí! 

  

Por ella y por lo que significa, vale la pena plantar cara a la catalanofobia, al 

prejuicio fácil, a la injusticia..., 

 

Plantar cara a la derecha insolidaria. 

Hacer pedagogía también con progresistas y con demócratas. 

Algunos ya sabemos que han renunciado a ello, lo han dicho hace unos días. 

Nosotros nunca lo haremos. 

 

 

Superar el enfrentamiento que buscan nacionalistas de todo signo, con una 

propuesta moderna, abierta y plural.  

  

Tenemos, y tenemos juntos…, una gran oportunidad. 
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Pero si no la sabemos aprovechar, si no lo sabemos aprovechar, deberemos 

hacer frente  

a nuestra respectiva responsabilidad. 

 

Nosotros estamos preparados y trabajamos para el acuerdo y, también..., 

para el desacuerdo.  
Un desacuerdo que, serían malos, para todos.   

 

Sabes, lo hemos dicho ya, que la música del nuevo sistema de financiación que 

nos ha llegado hasta hoy no nos ha gustado. Esperaremos la siguientes notas 

y el acuerdo. 

Y que para nosotros no hay otra partitura…  

que el Estatuto.  

  

El Estatut fue nuestro acuerdo.  

Y hoy es nuestra Ley.  

La mía, la tuya y la de todos. Lo digo que hay unos que no lo votaron, es 

importante recordarlo, y que lo llevaron al Constitucional.  Hay que tener claro 

dónde están los adversarios políticos. 

 

Aprobada por las Cortes Generales y refrendada por los ciudadanos y 

ciudadanas de Catalunya.  

Es ley, y como se dice en castellano,  

es de Ley. 

 
 

+++++ 

 

Companyes i companys, 
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Com tothom haurà comprovat, el PSC és el partit de la Catalunya que sap on 

va. Són uns altres els que la voldrien segurament desconcertada,  rondinaire i 

emprenyada. 

 

Però l’important, l’important, no és afirmar la nostra voluntat, sinó concretar-la 

en un projecte de futur, que abordi sense temor els reptes que la societat 

catalana té plantejats, per assegurar la prosperitat, les oportunitats per a 

tothom, la cohesió social i territorial, la d’avui i també la de demà. 

 

En aquest Congrés hem fet tres coses rellevants... 

 

PRIMER, hem aprovat resolucions i propostes polítiques que configuren el 

veritable full de ruta del país per guanyar el futur. Propostes i solucions pels 

principals reptes del país, del nostre país. 

 

És un full de ruta exigent. En primer lloc, i per sobre de tot, és exigent amb 

nosaltres mateixos.  

 

SEGON,  

hem acordat també, celebrar una Conferència oberta als progressistes el 

proper 2009. Hem de continuar el procés d’obertura i permeabilitat del nostre 

partit. Cal enriquir les nostres propostes i obrir el PSC a les aportacions d’altres 

ciutadans i ciutadanes. 

 

I, TERCER,  

hem actualitzat el nostre ideari, i ho hem fet amb una declaració de principis, un 

decàleg que ha de servir-nos de cara als ciutadans i de carta de presentació 

pública i política. 

 

Mentre n’hi ha molts que, ja sabeu, no saben on van, nosaltres apostem per 

una identitat múltiple i diversa. Rica i plena... 
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I per això els socialistes afirmem: 

1. Que som demòcrates, 
2. Que som progressistes i d’esquerres, 
3. Que som catalanistes, 

4. Que som europeistes, 
5. Que som feministes, 
6. Que som ecologistes, 
7. Que som gent solidària, 

8. Que som gent de pau, 
9. Que som gent emprenedora,  
10. Que som gent apassionada per la cultura i la creativitat.  
 

Tot això i més coses som els socialistes, som el PSC.  

 

Bé, companyes i companys, hem fet un magnífic Congrés. Per tant, gràcies, 

moltes gràcies. 

Hem avaluat la feina feta en els darrers quatre anys.  

Hem debatut el nostre projecte.  

Hem renovat la nostra organització. 

Hem elegit una nova direcció. 

 

Ens renovem amb la voluntat de representar amb la màxima fidelitat possible la 

complexitat i a la vegada la diversitat social, territorial i cultural del nostre país. 

 

Perquè així podrem ser fidels al nostre compromís de servir millor al poble de 

Catalunya que espera que el PSC estigui a l’alçada de les responsabilitats que 

li ha confiat. 

 

Un PSC capaç de respondre a les expectatives del país, de fer-lo des de la 

centralitat, la moderació, la sensatesa, el pragmatisme, però també amb 

audàcia i determinació. Amb un esperit positiu i emprenedor. 
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Un PSC bolcat a entendre, a debatre i resoldre els problemes reals de la 

societat catalana. 

 

Aquest i amb això acabo és el nostre compromís que avui, solemnement, en 

cloure l’onzè congrés del nostre partit, assumim davant del poble de Catalunya. 

 

Companyes i companys! 

 

A treballar per la justícia social,  

per la Catalunya de tots  

per l’Espanya federal! 

Visca el Partit dels Socialistes de Catalunya! 

Visca Catalunya! 

Visca els treballadors! 

 


