
Declaració del primer secretari del PSC, pronunciada al Congrés dels 

Diputats amb motiu de l’anunci de la decisió de Pasqual Maragall de 

no tornar-se a presentar a les eleccions 

"Avui, el President de la Generalitat i del PSC ha anunciat públicament la seva 

decisió de no tornar a presentar-se a les eleccions com a candidat a la 

Presidència de la Generalitat. 

En aquest moment d’especial rellevància per al socialisme català vull manifestar 

el meu respecte per la seva decisió, al mateix temps que vull subratllar el paper 

transcendental de Pasqual Maragall en la història del nostre partit i de 

Catalunya. 

Quan ja havia arribat a la glòria olímpica des de l’Ajuntament de Barcelona, es 

va comprometre novament amb el PSC amb el triple objectiu de fer del nostre 

partit la primera força política de Catalunya, arribar a la Presidència de la 

Generalitat i impulsar l’aprovació d’un nou Estatut que superés les limitacions 

de l’Estatut de 1979. 

Pasqual Maragall ha arribat a aquests tres objectius, anteposant sempre l’interès 

de Catalunya a qualsevol altra consideració. 

No va dubtar a escurçar la legislatura quan va considerar que la presència de 

consellers d’ERC al Govern entorpia l’objectiu d’aprovar el nou Estatut. 

Va aïllar el referèndum de qualsevol altra consideració que no fos la de dotar a 

Catalunya d’un millor instrument per al seu autogovern. 

Passat el referèndum i arribat al nostre objectiu com país, el President creu 

convenient que d’altres prenguin el relleu, fidel com sempre a les seves 

conviccions renovadores. 

Avui més que mai el President és dipositari del nostre respecte, el nostre afecte i 

la nostra confiança. No només s’ha guanyat un lloc destacat en la història del 

PSC i en la història de Catalunya, sinó que seguim comptant amb ell per a 

arribar als objectius de progrés i justícia social que defineixen el nostre projecte 

polític". 


