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INAUGURACIÓ ESCOLA D’HIVERN PSC 2007 
Intervenció de José Montilla 
Tarragona, 24 de febrer de 2007   
 

Bon dia amigues i amics, 

 

La nostra Escola d’Hivern i la ciutat de Tarragona expressen una simbiosi molt 

consolidada.  

 

Aquesta ciutat benigna en el clima, amable en la convivència i que respira 

història per cada un dels seus racons tindrà aquest mes de maig l’oportunitat 

d’obrir una nova etapa en el seu govern municipal.  

 

Estic convençut que els ciutadans i ciutadanes de Tarragona compartiran amb 

il·lusió l’ambició d’en Pep Fèlix per la seva ciutat. 

 

Tinc plena confiança en el projecte que encapçala en Pep. Ell pot fer realitat 

totes les potencialitats que aquesta ciutat té. Estic convençut que ho veurem 

aviat. 

 

Per això tinc fundades esperances de que la propera edició de l’Escola d’Hivern 

sigui inaugurada per l’alcalde socialista d’aquesta ciutat.  

 

L’Escola d’Hivern és una magnífica oportunitat per compartir una reflexió 

política serena i oberta.  

 

Aquest any, per raons òbvies, tindran una presència preeminent les qüestions 

que afecten al progrés dels nostres pobles i ciutats.  

 

És aquest un àmbit on els socialistes tenim un criteri profundament contrastat 

per l’experiència. Ho hem dit molts cops, el projecte polític del socialisme català 

té arrels municipalistes. 
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En el municipalisme es troben els fonaments de la nostra capacitat com a 

organització política per mantenir un discurs proper a la realitat i compromès 

amb les inquietuds i les necessitats efectives dels ciutadans. 

 

Aquesta capacitat d’obertura i de proximitat és la millor garantia de renovació 

del projecte socialista.  

 

Renovació en el discurs i també en les persones. 

 

Renovació que hem pogut constatar aquestes setmanes en els caps de llista de 

molts pobles i ciutats.  

 

Renovació i adaptació del discurs que s’està fent palès al document marc de la 

propera Convenció Municipal i en els programes locals que s’estan elaborant. 

 

Us animo a implicar-vos activament durant aquest període de reflexió i de 

construcció de les propostes que oferirem als ciutadans a les properes 

eleccions municipals.  

 

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

 

Com cada any els organitzadors de l’Escola, als que felicito, ens proposen un 

conjunt de debats prou interessants.  

 

El programa de l’Escola recull amb encert les qüestions més punyents que 

afecten el nostre país i les societats del nostre entorn. 

 

Parlareu aquest cap de setmana de “nous temps”, “nous reptes”, “canvis 

globals”, “desafecció de la política” .  

 

Tots ells conceptes que expressen les transformacions profundes que afecten 

en major a menor grau a tots els ciutadans i ciutadanes.   
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Aquestes transformacions ens obliguen com a projecte polític a donar resposta 

a nous reptes. 

 

I quin són aquest reptes? 

 

Cadascun de vosaltres, des del coneixement proper de la realitat, podeu 

construir la vostra llista.  

 

Jo us proposo reflexionar al voltant de quatre reptes, relatius a la política i el 

seu funcionament, decisius per al futur de la nostra societat. 

 

Sintetitzant molt podríem resumir aquests reptes en quatre conceptes: 

CONFIANÇA, SENTIT, EXIGÈNCIA I RESPECTE. 

 

El repte de la CONFIANÇA en la política posa en qüestió els fonaments amb 

què construïm la convivència. 

 

No podem assistir passius a la pèrdua de confiança en els mecanismes polítics. 

 

L’allunyament dels ciutadans dels afers públics i la consolidació d’una 

abstenció estructural no ens poden deixar indiferents. 

 

La desafecció de la política, de fet el desenganxament dels afers col·lectius, 

ens qüestiona els fonaments dels nostre model de societat. 

 

El progrés econòmic de les societats avançades ofereix una capacitat creixent 

dels individus per desenvolupar amb autonomia els seus projectes vitals.  

 

Alhora aquesta major autonomia individual genera un risc d’aïllament que per 

superar-ho ens exigeix una implicació activa en els reptes col·lectius. 

 

Individus més lliures i autònoms ens exigeix alhora ciutadans més 

responsables i compromesos. 
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Aquests canvis ens obliguen també a repensar els mecanismes de 

funcionament de la nostra organització política i l’adequació dels seus canals 

de relació i comunicació amb la societat.  

 

Un segon repte, us deia, és el del SENTIT de les polítiques.  

 

Molts ciutadanes i ciutadans troben l’acció dels governs i encara més el debat 

polític allunyat de les qüestions que veritablement els afecten. 

 

La gesticulació contínua i la generació de soroll indiscriminat com a mètode 

d’acció política distancia de la societat el món de la política. 

 

Cal combatre l’allunyament entre l’agenda política i l’agenda dels ciutadans. 

 

Les polítiques i l’acció dels governs han de tenir un sentit  que sigui 

comprensible.  

 

El debat polític ha d’estar vinculat a les qüestions que afecten els ciutadans. 

 

En bona mesura les dificultats que actualment pateix el procés de construcció 

europea tenen el seu origen a la manca de capacitat per expressar el vincle 

efectiu entre les polítiques comunitàries i la vida dels ciutadans.  

 

El tercer repte és el de l’EXIGÈNCIA. 

 

Els ciutadans aprecien una manca de control i de rendició de comptes de la 

política cap a la societat. 

 

Massa sovint s’associa l’acció dels poders públics amb la laxitud en els 

compromisos i lentitud en la resposta als neguits dels ciutadans. 

 

La vida quotidiana genera una tensió i una exigència creixent a l’organització 

de la vida i del temps dels ciutadans.  
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Això s’expressa en les necessitats creixents de la conciliació. O en les 

exigències de la competitivitat que són presents en el lloc de treball. 

 

Davant d’un entorn social i laboral amb un creixement competitiu, el sector 

públic ha d’actuar, al menys, amb un grau d’exigència equivalent. 

 

Hem de ser inflexibles amb les actituds banals en la política i en la gestió dels 

serveis públics. 

 

La cultura de l’esforç s’ha d’associar amb la política i a l’administració pública.  

 

L’exigència ha de ser recíproca, dels ciutadans vers la política i de la política 

vers els ciutadans.  

 

I en quart lloc tenim al davant el repte del RESPECTE.  

 

Els ciutadans observen amb decepció com, massa sovint, el debat polític 

debilita el prestigi i el funcionament de les institucions.  

 

En aquest sentit la societat troba a faltar: 

 El respecte a l’adversari polític. 

El respecte de les institucions. 

El respecte als compromisos amb els ciutadans.  

 

L’actitud de PP en el procés de debat i tramitació de l’Estatut és un 
exemple de la falta de compromís amb les institucions i amb els 
ciutadans.  No és raonable recórrer l’Estatut  per conceptes també 
presents a altres reformes estatutàries a què sí es dóna suport.  
 

No és de rebut recolzar formalment l’Estatut d’Andalusia i alhora fer una 
campanya en el referèndum ambigua, per intentar immediatament fer ús 
com a munició política del baix índex de participació. 
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Una actitud que ja vàrem conèixer durant la campanya del referèndum de la 

Constitució Europea. 

 

Aquesta profunda manca de coherència és també una manca de respecte 
als ciutadans i a les institucions. 

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

 

Davant d’aquests reptes que afebleixen la nostra democràcia i la cohesió de la 

societat hem de respondre amb un pacte amb els ciutadans.  

 

Un pacte que doni resposta a aquests quatre reptes. 

 

Al repte de la CONFIANÇA en la política li hem de respondre amb un pacte de 

RESPONSABILITAT. 
 

Per això ens comprometem a guiar l’acció del govern de la Generalitat i dels 

governs municipals sota el principi de la RESPONSABILITAT.  

 

És a dir un compromís per reconèixer i acceptar les conseqüències de 

l’actuació dels governs. 

 

Una responsabilitat que s’expressa en un compromís per retre comptes davant 

dels grups parlamentaris i dels ciutadans.   

 

També ens comprometem a promoure la implicació de les forces socials i 

polítiques del país en la construcció de la resposta política als principals reptes 

del país. 

 

En aquest sentit, com sabeu, he proposat a tots els grups polítics i les 

organitzacions socials i econòmiques establir quatre grans pactes nacionals: 

sobre la immigració; l’habitatge; les infrastructures; i la recerca, el 

desenvolupament i la innovació.  
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Un compromís de responsabilitat que també exercirem des dels governs locals. 

Sempre hem donat la cara als pobles i ciutats on hem governat, i ho 

continuarem fent. 

 

Al repte del SENTIT de les polítiques hem de donar resposta amb un 

compromís PROGRAMÀTIC d’acció política. 

 

Cal oferir als ciutadans un programa d’acció política que s’adreci a donar 

resposta als problemes i inquietuds reals que els afecten.  

 

Un programa concretat i avaluable que fonamenti les seves mesures en 

objectius identificables pels ciutadans. 

 

En aquest sentit properament presentarem des del govern el Pla de 
d’Actuació del mandat.  
 
Un pla que donarà una resposta  concreta als compromisos y objectius 
expressats al Pacte d’Entesa Nacional pel Progrés. 
 

- L’objectiu del manteniment de la cohesió social: enfortint l’estat del 

benestar, reduint els dèficits socials, combatent la pobresa, millorant 

l’accés a la cultura, avançant a la igualtat d’homes i dones, i 

responent al repte de la immigració. 

 

- L’objectiu de crear ocupació de qualitat i generadora d’alt valor afegit, 

de disminuir la precarietat i la sinistralitat, d’impulsar el dinamisme 

empresarial i enfortir el teixit industrial. 

 

- L’objectiu de l’equilibri territorial, la modernització ecològica, el 

desenvolupament de les infrastructures bàsiques, de donar resposta 

al canvi climàtic i impulsar una nova cultura de l’aigua i l’energia. 

 

- I l’objectiu de desplegar totes les capacitats d’autogovern que ofereix 

el nou Estatut d’Autonomia. 
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Al tercer repte, el de l’EXIGÈNCIA a la política i als polítics cal donar resposta 

amb un compromís de QUALITAT a l’acció governamental.  

 

El primer orgull d’un govern és l’eficàcia en l’execució de les seves decisions. 

Per això respectaré els següents criteris que guiaran l’acció del govern, als 

governs municipals i al govern de Catalunya: 

 

- eficiència en l’ús dels recursos públics 

- l’acreditació de l’interès que justifica l’acció del govern o l’aprovació 

de nova legislació 

- Valoració de l’impacte pressupostari present i futur 

- Avaluació del efectes directes i indirectes, sobre els ciutadans i les 

seves activitats 

- Eficiència en el funcionament dels serveis públics 

 

Aquests són alguns dels criteris de qualitat que ens hem de comprometre a 

garantir. 

 

I finalment al repte del RESPECTE cal donar resposta amb un compromís de 
LLEIALTAT a les institucions i als ciutadans. 

 

Lleialtat a les institucions que s’expressa en primer lloc en el compromís per 

desenvolupar plenament els instruments del nostre autogovern.  

 

Nosaltres defensarem l’Estatut amb la mateixa fermesa amb què vam 
treballar per la seva aprovació.  
 

Convé recordar-ho: ho vàrem fer amb generositat, posant fins i tot en risc la 

continuïtat del mateix govern.  

 

Amb intel·ligència per conformar majories al Parlament i les Corts. I així vam 

aconseguir el nou Estatut. 
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Per això davant dels atacs dirigits pel PP i les incerteses que genera 
l’actitud de Tribunal Constitucional, cal confiança. Alguns ja donen la 
batalla per perduda i criden a les barricades. 
 

Hem d’ignorar aquests afeccionats a l’agitació que tant d’eco troben de 

vegades en alguns mitjans de comunicació.  

 

El que cal és determinació. Calen menys crits i més intel·ligència. Menys 
impaciència i més perseverància. Explorar tots els camins i no llençar la 
tovallola.  
 

La lleialtat a les institucions que també s’expressa en la voluntat de promoure la 

màxima col·laboració amb el govern de l’Estat i amb els governs locals.  

 

Ara més que mai podem aprofitar la complicitat que podem travar a tots 
els nivells de govern.  
 
No ho dubteu, aquesta és la millor garantia per assolir els nostres 
objectius: a l’aeroport, al port, a l’AVE, a les rodalies, als peatges, a les 
carreteres...  
 

Els qui ara criden amb més impaciència van cooperar activament durant 
vuit anys de desert inversor en infrastructures. Aquesta és la realitat. 
 

Que ens deixin fer! Nosaltres farem realitat aquestes infrastructures. 
 

I finalment lleialtat als ciutadans, que s’expressa amb l’exercici del diàleg i amb 

la concertació de les polítiques amb els agents socials.  

 

Un bon exemple en aquest sentit és l’Acord Estratègic per a la 

internacionalització, la qualitat de l‘ocupació i la competitivitat.  

 

Una peça clau per guiar el desenvolupament eficient de la nostra economia. 

............................................... 
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Aquests principis constitueixen el fonament del pacte que oferim als ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya: RESPONSABILITAT, compromís PROGRAMÀTIC, 

compromís de QUALITAT i compromís de LLEIALTAT. 

 

D’aquests principis donaré comptes als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

I per portar-ho a terme, estic segur que treballarem tots plegats, com sempre 

hem fet, i farem en aquestes eleccions importantíssimes per al país. Després 

del 27 de maig tindrem més alcaldes i alcaldesses i regidors que mai. 

 

Moltes gràcies 

 


