INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA EN LA NIT ELECTORAL (28.11.10)
Molt bona nit,
Vull en primer lloc agrair els ciutadans i ciutadanes de Catalunya l’afecte i el respecte que
m’han dispensat al llarg del meu mandat com a president.
En aquests moments, el meu cor està al costat de tots aquells i aquelles que m’han donat
suport en aquesta campanya electoral i en aquestes eleccions.
Al costat dels centenars de milers d’homes i dones que enmig d’una gran crisi econòmica,
d’incerteses sobre el futur, de desencís amb respecte de la política, de tensions sobre el nostre
autogovern, han decidit fer confiança en mi i en el Partit Socialista.
La meva actuació política a partir d’ara els tindrà com a principal referència i font d’inspiració.
Tinc en el pensament els milers d’homes i dones de la família socialista. He pogut comprovar al
llarg d’aquests mesos la fortalesa del seu compromís i les seves conviccions. La nostra
organització és sòlida, portadora de valors i esperances, memòria de combats i promesa d’un
futur millor.
Avui hem perdut unes eleccions però no hem estat derrotats en les nostres conviccions que
segueixen vives en tots i cadascun de nosaltres, en la confiança dels que no es resignen a una
societat injusta, en l’esperança dels que volen escriure la seva pròpia història.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han parlat: els socialistes hem estat derrotats en
aquestes eleccions i els nostres adversaris, als que felicito, han obtingut una victòria àmplia.
Correspondrà, doncs, a Artur Mas la formació del futur govern. Com li he dit personalment fa
uns moments li desitjo el màxim encert per afrontar una situació econòmica difícil.
Als socialistes de Catalunya ens correspon a partir de demà mateix reflexionar sobre aquests
resultats i obrir un procés de canvis per respondre a les demandes de la societat catalana, dels
treballadors i dels sectors progressistes.
Hem de construir una alternativa al nou govern, controlant la seva acció i col·laborant en la
lluita contra la crisi en coherència amb el que hem plantejat al llarg de la campanya electoral.
Vaig anunciar abans de les eleccions que no tornaria a ser candidat a la presidència. Avui
anuncio també que en el proper Congrés del PSC no tornaré a ser candidat a la primera
secretaria del partit. Caldrà reflexionar sobre els resultats. Caldrà impulsar canvis interns i
renovar el nostre projecte polític, mirant al futur, tan lluny de nostàlgies com d’inèrcies.
Caldrà seguir afrontant la crisi econòmica i els seus efectes des d’allà on els ciutadans vulguin
que ho fem. El nostre partit ha d’endegar una reflexió profunda sobre les seves propostes
polítiques per Catalunya, les seves formes organitzatives, els seus lideratges, la seva connexió

amb la societat. Ha de fer-ho amb la màxima obertura de mires, recollint el millor que conté i
essent capaç també d’expressar les demandes i energies dels progressistes que no en formen
part.
Vull ser impulsor i garant d’aquest procés. Crec que aquest servei ha de constituir el nucli de
les meves preocupacions i dedicacions en el futur immediat.
El nostre partit segueix exercint importants responsabilitats de govern a nivell municipal i
d’Estat, segueix representant un part molt important de la societat catalana i defensa els
interessos dels treballadors i els sectors populars que han de trobar en nosaltres la seva més
genuina expressió política.
Personalment no tinc més que paraules d’agraïment pels electors i electores socialistes i per la
militància del meu partit. Estaré en el lloc que em correspongui en els combats que compartim i
que millor serveixi els interessos i els valors pels que he treballat tota la vida.
Moltes gràcies.

