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Missatge de Cap d'Any del president de la Generalitat de Catalunya 

 

Benvolguts conciutadans.   

Bona nit a tots.  

Aquest any que ara s'acaba, hem aprovat un nou Estatut d'Autonomia, que 

millora el nostre autogovern i reforça la nostra identitat.   

I hem celebrat eleccions al Parlament de Catalunya de les que n'ha sorgit un nou 

govern. Un nou govern  que tinc la responsabilitat i l'honor de dirigir. 

Vull que les meves paraules, que us adreço des de l'Hospital de Mataró, que avui 

he visitat, serveixin per fer explícit un compromís i un missatge de confiança. 

El compromís  de treballar amb responsabilitat i amb rigor, per millorar, durant 

el 2007, la qualitat de vida de tots els catalans.  Molt especialment amb les 

persones i les famílies que més dificultats pateixen en la seva vida quotidiana.  

Aquesta és la nostra responsabilitat principal. 

Un compromís, també, amb aquells que aquests dies senten, de forma 

especialment intensa, el dolor de la solitud. Amb els que senten el drama de la 

violència o els problemes per dur una vida segura com tots la mereixem.  

No és per casualitat que les primeres lleis que el nou Govern ha portat al 

Parlament siguin la dels Serveis Socials  i  la de l'Habitatge. Hem volgut 

simbolitzar així la voluntat i l'afany de justícia social que vol presidir la nostra 

acció. 

Però vull que el compromís del Govern sigui també amb la gent emprenedora i  

amb iniciativa. La gent que arrisca. La gent que es compromet i treballa per tirar 

endavant la seva empresa, el seu projecte col·lectiu.   

Un compromís que el Govern vol estendre de manera especial als homes i les 

dones que fan un gran esforç per conciliar la vida laboral i familiar.  

Un compromís amb els joves que busquen el camí de l'emancipació.  



Un compromís amb els milers i milers de persones que, de manera 

desinteressada, treballen per la solidaritat, la pau i la justícia arreu del món.  

Un compromís, el meu com a President,  que és amb tots i cadascun de 

vosaltres.  

Vull una Catalunya confiada, i un Govern que doni confiança. 

Vull una Catalunya amb ocupació de qualitat, i un Govern que treballi per a 

tothom. 

Vull una Catalunya creativa, i un Govern que faciliti el talent. 

Vull una Catalunya oberta, i un Govern que s'obri a la societat, a les seves 

demandes i a les seves preocupacions. 

Vull una Catalunya generosa, i un Govern auster. 

Vull una Catalunya optimista, i un Govern seriós. 

Volem, en definitiva, una Catalunya lliure, justa i equilibrada i un Govern al 

servei d'aquest ideals. 

Aquesta és la Catalunya del futur, i la que té futur. 

És una tasca apassionant. Per a mi, la més apassionant.  

Per això us demano: 

Confiança en el dinamisme de la nostra economia. Per millorar la competitivitat 

i per conjugar progrés econòmic, vertebració territorial i desenvolupament 

sostenible. 

Confiança per reforçar el nostre Estat de benestar, millorant la sanitat, 

l'educació i els serveis a les famílies. 

I confiança també per desplegar l'Estatut.  

Per animar un sentit cívic, àmpliament compartit, que ens faci més 

corresponsables del nostre destí col·lectiu. 

Així aconseguirem ser cada vegada més líders. 

Gràcies a l'empenta dels nostres emprenedors,  



Gràcies a la voluntat d'excel·lència de la  nostra educació, i el valor universal de 

la nostra cultura.  

I gràcies a  la qualitat dels nostres serveis públics, i a la capacitat de convivència 

en la diversitat de la nostra societat.  

Hem de confiar,  també, en les expectatives de pau al País Basc que s'han obert 

aquest 2006 malgrat l'atemptat terrorista d'aquest matí. La violència no porta 

enlloc.  

La pau és l'únic camí que ens uneix i que reclama la nostra societat de forma 

irreversible. 

És la confiança que necessitem també compartir per construir una Europa més 

forta i un ordre internacional més just, pacífic i solidari.  

Justament, per aquest motiu, vull acabar fent  un reconeixement especial a totes 

aquelles persones que  fan possible que la majoria puguem gaudir de les festes 

de Nadal, de Cap d'Any i de Reis.  

Em refereixo als cossos  i forces que vetllen per la nostra seguretat. A les ciutats 

i els pobles, i a les carreteres;  

• pels que treballen per a que els serveis de transport públic, de neteja o de 

restauració funcionin adequadament,   

• als treballadors dels serveis d'urgències dels hospitals i centres de salut, 

com el que avui mateix he tingut l'oportunitat de visitar.  

A ells hem d'agrair que les Festes puguin ser celebrades per tots els altres; pel 

conjunt de la societat catalana. 

També us vull demanar mesura i prudència, perquè les festes comencin i acabin 

bé.  

Benvolguts conciutadans i conciutadanes: us desitjo  a tots un bon any 2007.  

Amb aquest esperit  desitjo que la prosperitat arribi a tots els racons de 

Catalunya.  

A cadascuna de les vostres llars. 

Us asseguro, com a President i en nom de tot el Govern, que treballarem per fer-

ho possible.  



Moltes gràcies per escoltar-me. 

Bona nit i bon any nou per a tothom. 


