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Intervenció José Montilla. Trobades Ciutadanes 
d’Esquerres. Associació Nou Cicle. 
Barcelona, 24 d’octubre de 2006 

 
El dia 1 de novembre ens hi juguem molt. Tant com l’any 80. I no podem fallar. 

No podem deixar en mans del nacionalisme conservador el desplegament de 

l’Estatut. No podem hipotecar una embranzida de l’Estat del Benestar a 

polítiques inspirades en un neoliberalisme tronat. 

 

Amb el nou Estatut encetem una nova etapa de l’autonomia catalana i no 

podem permetre que la lideri Convergència i Unió. L’hem de liderar nosaltres. 

El Partit dels Socialistes de Catalunya. El Partit de Joan Reventós i Raimon 

Obiols. El Partit de Pasqual Maragall. El Partit de tots els socialistes.  

 

Entre els anys 77 i 80 nosaltres vam arriscar molt per aconseguir el retorn del 

President Tarradellas, i per aprovar un Estatut per Catalunya. Però no vam 

aconseguir guanyar les primeres eleccions. I ho vam pagar molt car i durant 

molts anys.  

 

Des de l’any 2003, amb el Govern Maragall, hem tornat a arriscar per 

aconseguir un nou Estatut. I per canviar l’orientació de les polítiques del Govern 

de la Generalitat. Però ara hem de guanyar. I estic convençut que guanyarem. 

 

Convergència i Unió torna a negar, com sempre ha fet, el nostre catalanisme. 

El catalanisme social que hem defensat durant 30 anys. 

 

Un catalanisme que suma, que no expedeix carnets de catalanitat a ningú. 

Estan obsessionats amb els carnets. Abans i ara els fan servir per dir qui és 

bon català i qui no ho és.  

 

Ara diuen “amb Montilla el PSC perd la seva petita ànima catalanista”. Ells, que 

sempre van negar el pa i la sal del catalanisme del PSC. Li van negar a 
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Reventós, li van negar a Obiols, a Nadal i a Maragall. Mai ens han volgut 

considerar catalanistes. Mai no han volgut acceptar que hi ha moltes maneres 

d’entendre el país i el catalanisme, Mai han volgut reconèixer el que 

representem.  

 

Nosaltres representem la majoria del poble de Catalunya, que no vol 
conflictes identitaris, que respecta el sentiment nacional de cadascú.  
 

Nosaltres representem una nació catalana incloent, de ciutadans que 
veuen compatible formar part de la nació catalana i d’una Espanya plural 
que reconeix i respecta la seva plurinacionalitat, la seva pluriculturalitat, 
el seu plurilingüisme.  
 

Per nosaltres Espanya no és només “una realitat històrica entranyable”, com 

deia l’expresident Pujol. Per nosaltres Espanya no és només un Estat que 

inclou un conjunt de nacions. Per nosaltres Espanya és una nació de nacions, 

en la què ens hi sentim integrats, en tant que catalans. 

 

Defensem, doncs, la Catalunya plural dins de l’Espanya plural. Una 
Catalunya de sentiments i identitats compartides. 
 

Nosaltres representem un projecte compromès amb Espanya i amb el 

socialisme espanyol, però també amb Europa i el socialisme europeu.  

 

Un socialisme europeu conscient de la necessitat de donar un nou impuls a la 

construcció europea, superant els nos de França i Holanda a la Constitució 

europea. Les eleccions franceses de l’any vinent seran importants. Poden 

marcar un nou impuls a la construcció europea i també un nou impuls al 

socialisme europeu. 

 

I nosaltres hi hem de ser en aquesta nova etapa. Hi hem de ser al capdavant, 

amb José Luis Rodríguez Zapatero. Catalunya ha de tenir un paper 

protagonista, una veu pròpia en el procés de renovació de l’esquerra europea, i 

en el procés de rellançament de la Unió. 
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Hem de fer una Catalunya que miri enfora, que no quedi tancada en si mateixa. 

Una Catalunya oberta a Espanya. Oberta a Europa. Oberta al món.  

 

Però el nostre partit es va fundar, principalment, per governar Catalunya amb 

els catalans i pels catalans. Ho hem fet durant molts anys des dels ajuntaments. 

I ho estem fent ara des de la Generalitat. Però queda molt per fer. 

 

Amb el nou Estatut hem tancat la primera etapa de l’autonomia catalana. 

Després de més de 25 anys, hem de passar a una nova etapa, caracteritzada 

per la nostra voluntat de governar-nos plenament. Hem de deixar enrere l’etapa 

reivindicativa. El que ara cal fer és governar-nos, i fer-ho bé. Aquesta ha de ser 

la principal característica del nou catalanisme. 

 

A Espanya no estem sols. Altres autonomies han assolit unes administracions 

d’alt nivell i ofereixen serveis de qualitat als seus ciutadans. Nosaltres no ens 

podem quedar enrere. No podem seguir pensant que ho fem millor que els 

altres. Perquè no sempre és veritat.  

 

Ara ens cal fer polítiques innovadores. Invertir per ser més competitius i per 

cohesionar la nostra societat. Ara el que calen són fets, i no paraules. Ara el 

que cal és ambició i rigor.  

 

Els projectes ambiciosos incorporen risc. No es pot aconseguir res d’important 

sense arriscar. Ara bé, el rigor d’un projecte ambiciós es demostra en els seus 

fonaments: en l’experiència i en la determinació dels qui el dirigeixen, la 

claredat de l’objectiu, els suports amb què compta... 

 

L’ambició i el rigor fonamenten totes les grans accions de govern. I el 
nostre projecte és ambiciós i rigorós alhora. És ambiciós, i per això sabrà 
liderar la societat. És rigorós, i per això és creïble.   
 

Un projecte socialment ambiciós i econòmicament rigorós. I, per tant, 

políticament creïble. 
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En aquests tres anys hem introduït el rigor a les finances de la Generalitat, 

gràcies en primer lloc a la feina feta per l’Antoni Castells. I hem introduït 

l’ambició en les polítiques socials.  

 

L’1 de novembre ens juguem si continuem per aquest camí de l’ambició i 
el rigor. O si tornem enrere.  
 

L’any 2003 es va obrir un camí. Ara l’hem de consolidar. I l’hem de consolidar 

amb força. Aquests tres anys no poden ser un parèntesi. Aquests tres anys han 

de ser l’inici d’una llarga etapa de govern socialista a Catalunya.  

 

Necessitem guanyar per seguir construint la Catalunya social.  

 

Una Catalunya amb més benestar i millors serveis públics. El nostre projecte és 

el projecte dels serveis públics de qualitat, del benestar, i de la convivència. I 

ho hem de demostrar.  

 

Com a socialistes oferim un projecte de més llibertat i més igualtat. Sense 

igualtat d’oportunitats no hi ha llibertat real. I el camí de la llibertat no té fi. Un 

camí fet de nous drets i de nous deures. De noves llibertats i noves 

responsabilitats.    

 

Volem una societat d’individus autònoms. I per això oferim seguretat i 
benestar per a tots. Perquè a partir d’aquestes seguretats garantides, 
cadascú pugui construir el seu projecte personal en llibertat. 
 

Aquest és el nou igualitarisme que hem de defensar. Amb un concepte 

d’igualtat que no nega la diferència. Una igualtat garantida per un Estat del 

Benestar fort i flexible alhora. 

 

El nostre projecte ve de lluny. Però necessita de nous començaments. En 

Raimon sovint en parla, d’aquesta capacitat de començar de nou, i ho fa citant 

en Willy Brandt. 
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Doncs bé, nosaltres ara també comencem de nou. Venim de lluny, però 
comencem de nou. Cada generació ho ha de fer. I jo em proposo fer-ho 
ara.   
    

Proposo un socialisme català sense complexos. Que vol governar amb plenitud. 

Que vol aplicar el seu projecte sense hipoteques. Que no té por a dir que no. 

Que no té por a plantar-se si cal.  

 

Un socialisme català ferm en les seves conviccions. Ferm en la defensa del seu 

projecte. Ferm en la defensa dels interessos dels catalans.  

 

Us puc assegurar que ningú no farà més pels catalans. Ningú farà més per 

millorar la vida dels catalans. I ho farem millorant els serveis públics de salut, 

d’educació, de benestar, de seguretat. Ningú no invertirà més per millorar 

aquests serveis. 

 

Vull ser president d’un govern socialista que treballi amb tenacitat per 
respondre a les necessitats dels catalans i les catalanes.  
 

Un govern de majoria socialista. Un govern d’esquerres, sí. Però no ens 

enganyem. No qualsevol govern.  

 

Necessitem un govern fort, sòlid, seriós, rigorós. I un govern fort passa per un 

bon resultat del PSC. El PSOE governa Espanya amb comoditat perquè va 

obtenir un bon resultat a les eleccions. Volem un govern de progrés, sí. Però 

volem també un govern seriós, coherent. I això sols s’assegura amb una 

victòria socialista. 

 

Nosaltres som la candidatura del progrés. Del progrés econòmic i del 
progrés social. 
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Però també som l’opció de l’estabilitat. L’1 de novembre, votar pel PSC val per 

dos. Garanteix un govern progressista i garanteix un govern sòlid. 

  
L’únic vot que garanteix un govern d’esquerres és el vot al PSC. Només amb 

un vot massiu a les nostres candidatures hi podrà haver un govern progressista 

amb un president socialista.  

 

I per això us demano que feu un esforç en aquesta darrera setmana de 

campanya. Un esforç per obtenir la majoria àmplia que necessitem.    

 

Estic convençut que podem guanyar. No en tinc cap dubte. Només cal que 

convencem als que no ho tenen del tot clar, als que dubten. 

 

Diuen que és d’esquerres dubtar de tot. Però jo us dic que ser d’esquerres vol 

dir també saber prendre les decisions adequades en els moments adequats. 

 

Jo us demano que ajudeu a decidir-se a l’esquerra que dubta. 

 

Si ho fem, guanyarem. I guanyant el PSC, guanya tota l’esquerra. 

 

Moltes gràcies 

 

 

 

 


