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CONSELL NACIONAL 

30 de juny de 2007   

Intervenció de José Montilla 

 

Bon dia, companyes i companys, 

 

Fa poc més d’un mes, a les vuitenes eleccions municipals de la democràcia, per 

vuitena vegada consecutiva, els socialistes catalans hem revalidat la confiança 

majoritària dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

El caràcter municipalista del socialisme català s’ha reafirmat de nou. Hem 

obtingut prop d’una tercera part dels vots i casi tres cents regidors més que el 

2003, fins a 2.570.  

 

Però sobretot hem millorat la nostra implantació territorial, obtenint 

representació a 642 municipis. Un 10 per cent més que a les eleccions de 2003 i 

casi un 50 per cent més que a l’any 1995. 

 

Tot i aquesta evolució positiva cal ser conscients del missatge de fatiga i 

desafecció de la política que expressen l’elevada abstenció i l’increment del vot 

en blanc. La seva distribució heterogènia en el territori i la seva consolidació a 

les darreres cinc consultes electorals (2 referèndums i tres eleccions) ens obliga 

a reflexionar.  

 

Tampoc no hem d’oblidar que respon a causes de tipus general però també a 

factors estrictament locals que cal analitzar amb deteniment. 

 

No veig tant un problema de model electoral o de comunicació. Mes aviat crec 

que estem al davant d’un problema de pèrdua de valoració de la política per 

actuar sobre els problemes reals dels ciutadans. 

 

Per això cal reivindicar la política real i defugir de la política aparador. Tots els 

partits polítics tenim la responsabilitat de donar-hi resposta. I nosaltres, els 

socialistes, com a primera força política del país els primers.  
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Aquestes eleccions també han consolidat un mapa polític més obert i 

competitiu. És una bona notícia.  

 

Molt millor que quan CiU deia satisfeta, abans de les votacions, que en quatre-

cents municipis ja havia guanyat perquè era la única candidatura. 

 

La centralitat i la capacitat de generar consens han guanyat preeminència, i això 

sens dubte revitalitzarà el debat polític. 

 

La constitució dels ajuntaments, fa dues setmanes, han expressat en termes de 

responsabilitat de govern la posició central del PSC.  

 

Encara que alguns vulguin transmetre un altre missatge, el cert és que al 90 per 

cent del municipis governa la força política més votada. I a la resta s’han produït 

aliances de tot tipus, que sobretot responen a dinàmiques locals, i a la capacitat 

o incapacitat de generar consensos. També hem de reflexionar sobre això en 

alguna població i en el moment d’establir acords a nivell local en clau de present 

però també de futur. 

 

El fet és que 277 pobles i ciutats de Catalunya tenen alcalde socialista, entre elles 

les quatre capitals i 20 de les 23 ciutats de més de 50.000 habitants. Municipis 

que representen el 75 per cent de la població de Catalunya. 

 

Presidirem al Diputació de Barcelona i participarem en el govern de les de 

Girona i Lleida. Estarem presents també en el govern de més d’una vintena de 

consells comarcals. 

 

Tenim doncs una enorme responsabilitat política. L’hem d’exercir des de la 

proximitat i el diàleg amb totes les forces polítiques i amb els ciutadans, atents a 

la realitat social i a la seva transformació, als vells i nous reptes, amb capacitat 

d’actuar decididament per garantir el civisme, el progrés i la justícia social. 
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Els govern locals són decisius, i ho seran en encara més, per fer progressar les 

condicions de vida dels nostres ciutadans.  

 

La fortalesa del nostre projecte municipalista és la principal garantia de la 

vitalitat del socialisme català. La política local és l’àmbit més proper a la realitat 

social i territorial del país.  

 

Una realitat que s’ha transformat profundament al llarg de les darreres  tres 

dècades. 

 

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

 

El passat quinze de juny commemoràvem el trentè aniversari de les primeres  

eleccions democràtiques.  

 

Van ser uns moments decisius de la nostra història recent. Aleshores es van 

establir les bases per l’establiment de la democràcia, per la recuperació de 

l’autogovern de Catalunya i per la unitat dels socialistes catalans. 

 

Ara podem constatar que aquells objectius, que aleshores eren fonamentalment 

una manifestació de voluntat, s’han transformat en realitats fortes i 

consolidades. 

 

Aquells objectius s’han assolit i alhora la societat ha evolucionat generant noves 

realitats i nous reptes.  

 

Canvis que s’ha evidenciat a la demografia del país. Som més de 7 milions 

d’habitants, més envellits, i amb un important col·lectiu d’immigrants 

estrangers que ja signifiquen més d’una sexta part de la població potencialment 

activa1. 

 

Canvis profunds amb la incorporació de la dona a tots els àmbits de la vida 

econòmica, social i política. 

                                                      
1 Població potencialment activa (entre 16 i 64 anys) immigrant: 17,4 % a 2006 
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Canvis en les condicions materials, amb un progrés econòmic extraordinari, que 

ha permès més que duplicar la renda, en termes reals, enfortir l’estat del 

benestar i convergir amb l’Europa més avançada.  

 

Uns canvis que també posen de relleu les dificultats dels joves per emancipar-se, 

les dificultats de la gent gran amb pensions baixes, els esforços de les famílies 

per fer front a les hipoteques i arribar a finals de mes. 

  

Ens hem obert al món, s’ha internacionalitzat la nostra economia i hem guanyat 

visibilitat i capacitat d’influència. I el millor exemple és la ciutat de Barcelona, 

protagonista d’una envejada transformació urbana. 

 

I durant aquestes tres dècades ens hem afirmat com a país, hem recuperat i 

consolidat l’autogovern.  

 

Totes aquestes transformacions s’han desenvolupat amb un mapa polític on els 

socialistes hem tingut un paper preeminent.  

 

I això ha estat així per que la síntesi de socialisme i catalanisme que representa 

el PSC s’ha manifestat com el mirall més acurat de la societat catalana. 

 

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

 

Uns dels principals protagonistes i actors d’aquesta transformació radical del 

país ha estat Pasqual Maragall.  

 

Aquestes darreres setmanes ha formalitzar la seva renúncia a la Presidència del 

Partit.  

 

De fet, desprès de les eleccions del passat novembre em va anunciar la seva 

decisió, i vàrem acordar que és fes efectiva desprès de les eleccions municipals. 

 

Així va ser a l’executiva del passat onze de juny.  
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El seu paper ha estat cabdal per Catalunya i en el si del socialisme català. Una 

actuació decisiva pel país per que: 

 

- Ha ajudat a conformar un PSC fort, obert, porós i socialment 

transversal.  

- Ha liderat la transformació de Barcelona i l’ha fet referent en el món. 

- Ha fet efectiva l’alternança política a la Generalitat, liderant l’aliança 

de forces progressistes i catalanistes. 

- I ha fet possible el text jurídic i polític més important per a 

l’autogovern de Catalunya en els darrers tres segles: el nou Estatut.  

 

Part dels fruïts de la seva feina encara han d’arribar. 

 

Així és per exemple en el govern de la Generalitat. On una part significativa de la 

feina feta durant el passat mandat s’està fent realitat ara: amb noves escoles, 

nous equipaments sanitaris o el desplegament dels mossos d’esquadra. 

 

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

 

El mandat passat es van posar les bases d’un projecte polític per donar resposta 

a la nova societat catalana, d’aquest inici del segle XXI. Aquest mateix repte és 

el que guia el camí de l’actual govern de Catalunya. 

 

Un govern que ha superat aquest juny el primer mig any de vida. I que també 

ens ha permès establir els fonaments d’una legislatura que sigui fructífera per a 

la societat catalana. 

 

Us apunto alguns d’ells: 

 

- Hem aprovat un Pla d’Acció de Govern que incorpora entre els seus 

objectius els principals temes que preocupen a la societat catalana: 

infraestructures, habitatge, immigració, educació, salut, ocupació i la 

competitivitat. 
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- Hem aprovat uns pressupostos amb un marcat accent social, que 

manté alhora un import esforç inversor i aprofundeix en el 

sanejament financer. 

- En matèria social s’ha aprovat el projecte de la llei de serveis socials i 

hem adoptat les primeres decisions per fer operativa la Llei de 

promoció de l’autonomia personal i atenció a les situacions de 

dependència. 

- En educació hem convocat prop de set mil places de mestres i 

professors de secundària, hem aprovat el pla d’impuls d’aprenentatge 

de l’anglès i inversions per 24 nous centres escolars. 

- En salut hem convocat prop de 3.000 places de professionals sanitaris 

i s’han encomanat 2 hospitals, 12 nous centres d’atenció primària, 4 

consultoris i 2 centres de salut mental. 

- Hem reforçat la cooperació amb el món local incrementant un 18 per 

cent el fons local de cooperació amb els municipis  

- Hem aprovat un nou Pla Director de Cooperació al desenvolupament 

que més que duplica el recursos2. 

- Hem incrementat en un terç els fons per a programes de suport a 

l’empresa3. 

- Hem aprovat el Programa de desenvolupament rural i el Pla de 

Regadius per modernitzar el sector, amb una notable dotació 

econòmica4. 

- Hem impulsat un pla per la reducció dels accidents laborals 

- Hem pres nombroses decisions a l’àmbit de les infraestructures i la 

mobilitat: s’ha licitat el desdoblament de l’eix transversal i l’aeroport 

de Lleida; s’han iniciat les obres de perllongament de la línia de FGC a 

Terrassa; i hem obert el metro a les nits de dissabte i vigílies de 

festius. 

- Hem resolt la quarta convocatòria d’ajuts de la llei de barris, aprovant 

ajuts per a 23 municipis, que mobilitzarà inversions a l’entorn de 200 

M€ entre la Generalitat i els ajuntaments. 

                                                      
2 380,4 M€ que representa un increment del 128 %. 
3 211 M€ en quatre eixos: atracció de les inversions, suport a les PIME i a la microempresa; 
polítiques d’innovació i polítiques d’internacionalització. 
4 1.016 M€ al PDR (2007-2013) i 4.400 M€ al Pla de Regadius 
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- I en matèria d’habitatge hem aprovat el projecte de llei pel dret a 

l’habitatge i s’està avançat decisivament en el Pacte Nacional. 

 

Aquestes actuacions, entre altres, configuren i perfilen les prioritats i accents de 

l’acció de govern. 

 

He volgut deixat com darrera consideració l’actuació del govern en matèria de 

desplegament de l’Estatut.  

 

Alguns no volen que parlem d’altra cosa, no volen que parlem de l’obra de 

govern. Segurament per que saben que la comparació amb altres períodes de 

govern els deixaria en evidència. 

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

 

Mireu, en ambició per Catalunya, no ens guanya ningú. 

 

Que ningú oblidi que va ser el PSC qui, primer des de l’oposició i desprès des del 

govern, va treballar “contra viento i marea” per fer realitat el nou Estatut. 

 

Tots sabeu que modificar les estructures de poder d’un Estat, com en qualsevol 

institució o empresa no és un procés fàcil. Les inèrcies son poderoses. I cada 

progrés és el resultat de la combinació del poder que dona la legitimitat –

política en aquest cas- i de la intel·ligència. 

 

Així vàrem aconseguir, l’any 1977, recuperar la Generalitat, aprovar l’any 1979 

l’Estatut de Sau i aprovar l’any passat el nou Estatut. 

 

La mateixa intel·ligència i tenacitat serà necessària i un consens semblant fora 

desitjable, per fer efectiu ara el seu desplegament.  

 

Una tasca en la que el govern actua amb tota la diligència. En aquest primer mig 

any hem constituït les tres comissions bilaterals, i hem encetat negociacions 

amb l’Estat per la transferència en nou matèries: 
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immigració, seguretat privada, beques educatives, Hospital Clínic, 

notaries i registres, ordenació del litoral, comunicacions electròniques, 

aplicació de beneficis fiscals a associacions i fundacions, i sobre l’ISBN. 

 

A més s’ha acordat constituir la ponència per a la desclassificació dels aeroports 

de Girona, Reus i Sabadell; i un grup de treball per analitzar l’estat de les 

inversions pendents i posar les bases per a la constitució d’una ponència per a la 

negociació del serveis ferroviaris de rodalies i regional. 

 

D’altre banda s’han aprovat dos projectes de llei contemplats expressament al 

nou Estatut que regulen el Consell de Garanties Estatutàries i l’Agencia 

Tributaria de Catalunya. 

 

Mentre el govern ha treballat per fer efectiu l’Estatut, CiU ha optat per fer tot el 

soroll que ha pogut. Si al setembre passat reclamava que no  es donés cap pas 

fins les eleccions. Quan es va veure confirmada a l’oposició no va trigar a 

sol·licitar un Ple extraordinari sobre el desplegament estatutari quan feia poc 

més de 3 mesos que l’havíem iniciat. 

 

El problema de CiU és que creu, arrogants i prepotents com són, que només ells 

poden defensar Catalunya. Perquè pensen que Catalunya és seva. Aquest 

pensament perniciós els enverina el raonament. 

 

No, CiU no ha estat al costat del govern en la defensa de l’Estatut. Ens ha criticat 

cada decisió que preníem per defensar l’Estatut davant del Tribunal 

Constitucional. I critiquen cada actuació del govern en aquesta matèria.  

 

Seguint les passes del PP creuen que la tasca de l’oposició és mantenir una 

tensió política artificial de forma permanent.  

 

Nosaltres no estem preocupats per la foto i els titulars de demà, que sembla ser 

l’única guia que ordena el criteri polític a CiU. 
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No ens deixarem arrossegar per les seves estratègies de curta volada. No 

seguirem les tàctiques de la gesticulació i l’estridència. 

 

Nosaltres continuarem treballant amb determinació, perseverança i paciència. 

Conservarem l’energia per treballar per Catalunya. 

 

El govern treballarà per fer avançar el desplegament de l’Estatut. Durant 

aquesta legislatura avançarem decisivament en aspectes claus per Catalunya, 

com per exemple en: 

 

- el traspàs dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell; 

- la participació determinant de la Generalitat a l’aeroport del Prat;  

-el nou sistema de finançament;  

- la gestió dels permisos de treball i de les beques; 

- i el traspàs de la rodalies de Renfe. 

 

I desprès vindran més acords.  

 

El desplegament requereix en una primera fase negociar una quarantena de 

traspassos i modificar un bon grapat de lleis autonòmiques i estatals.  

 

Aquesta és una carrera de fons. 

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

 

I nosaltres tenim clar quin govern d’Espanya convé a Catalunya per seguir 

desplegant l’Estatut fins a les darreres conseqüències, per impulsar polítiques 

socials avançades, per garantir el progrés econòmic, i per orientar la política en 

un sentit progressista.  

 

Mas diu que “vol tenir totes les portes obertes”. Ja sigui per governar amb el PP 

o amb el PSOE. Potser per a CiU qualsevol porta serveix per fer ministre a 

Duran, però per a Catalunya una o altra porta porten a destins ben diferents. 

 

Per que ja us dic que “no es lo mismo”: 
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Zapatero que Rajoy.  

Aprovar l’Estatut que portar-lo al Constitucional. 

Rubalcaba que Acebes. 

El transvasament de l’Ebre que la protecció del delta del Ebre 

El PSOE que el PP. 

 

No, no és el mateix. 

 

Duran ha dit que per les eleccions generals, aquest cop no tornaran a anar al 

notari. No, aquest cop anirien directament al registrador de la propietat gallec, 

és a dir, a Rajoy. 

 

Nosaltres ho tenim clar. No sols volem influir. Volem compartir un projecte de 

progrés social i territorial amb els socialistes de tota Espanya.  

 

Només un govern socialista a l’Estat oferirà a Catalunya l’oportunitat de 

desplegar plenament l’Estatut. 

 

I Catalunya es fonamental per fer possible un govern socialista a Espanya. A les 

eleccions de 2004 i ara al 2007, Catalunya es la comunitat que ha aportat el 

major diferencial de vot socialista amb el PP. 

 

El 2004 varem dir “Si guanya ZP, guanya Catalunya” 

I ja tenim l’Estatut. 

Si el 2008 els socialistes tornem a guanyar, l’Estatut es desenvoluparà en 

plenitud. 

 

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

 

El darrer cicle electoral els ciutadans han posat en mans del PSC una enorme 

responsabilitat política. La gestionarem amb responsabilitat i ambició. 

 

Ambició per fer avançar la cohesió, la convivència, la innovació, la creativitat, 

l’orgull de país i el compromís social. 
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Aquest és el catalanisme que volem liderar des del PSC. Un catalanisme del 

segle XXI, que treballi per al país real, que superi velles disputes i estableixi els 

veritables objectius de la societat catalana.  

  

Un catalanisme que: 

- doni resposta a la integració de la immigració 

- que impulsi la innovació i la creativitat 

- que generi una elevada solidaritat interna 

- que cohesioni i relligui el territori a partir de la seva potent xarxa local 

- que impulsi una ciutadania crítica i compromesa 

- que comparteixi un projecte en connexió amb Espanya més federal, 

- que cooperi a la construcció europea i que s’obri al món. 

 

Estic segur que compartiu aquests objectius. 

Aquestes son les nostres ambicions. 

Per elles val la pena lluitar. 

Us animo a que treballem, per fer-les realitat, colze a colze amb els ciutadans i 

les ciutadanes de Catalunya. 

 

Moltes gràcies. 


