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Diumenge, 25 de juliol de 2004 

 
CLOENDA 10è CONGRÈS PSC 

 

INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA 

 

 

Bon dia, companyes i companys, amigues i amics, 

 

Hem viscut tres dies intensos, heu fet una feina extraordinària. El nostre 

projecte i la nostra organització surten reforçats d’aquest Congrés. La societat 

catalana ha dipositat en nosaltres una enorme responsabilitat institucional ( als 

governs locals, al de Catalunya i al d’Espanya) i una gran esperança. Us 

asseguro que no els defraudarem. Treballarem per la majoria d’aquest país amb 

l’entusiasme i la il·lusió que ens dona la possibilitat d’aprofundir la llibertat i la 

justícia en el nostre entorn més pròxim. I ho fem amb l’orgull de compartir un 

anhel de progrés que no coneix fronteres, i ens agermana amb els pobles 

d’Espanya, d’Europa i del món. Perquè per a nosaltres, els socialistes, res humà 

ens és aliè.  

 

Avui ens acompanyen una representació molt significativa dels  partits, centrals 

sindicals, federacions socials, entitats culturals, col·legis professionals, 

universitats..., representants de l’àmplia i diversa societat catalana. Us vull 

donar les gràcies per acompanyar-nos en un moment clau en la història del 

PSC. 

 

También nos acompaña un compañero, el Presidente del PSOE, Manolo Chaves. 

Gracias Manolo por acompañarnos. Manolo es además de compañero uno de los 
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mejores amigos del PSC. Muchas gracias Manolo por tus palabras y por tu 

amistad. Tu sabes y conoces del aprecio que los socialistas catalanes tenemos 

hacia tu persona y hacia lo que representas en el socialismo español.  

 

Als representants dels partits amb els que compartim responsabilitats de 

govern, vull dir-vos que sempre trobareu en el PSC un aliat, ferm amb les seves 

idees i conviccions, però extremadament lleial amb els compromisos acordats, 

garant de la paraula donada i responsable de la seva acció política. 

 

Vull saludar també molt afectuosament a les delegacions internacionals dels 

partits que, com nosaltres, defensen arreu del Món els valors del socialisme 

democràtic i la llibertat dels pobles. A la nostra ponència política hi figuren la 

defensa efectiva dels drets humans a tot el planeta i la lluita contra la pobresa. 

Són compromisos i conviccions dels socialistes catalans que compartim amb 

vosaltres.  

 

Avui el progrés pel qual lluitem és per a un sol món, global, i per això estem 

absolutament compromesos en l’urgent missió de reforçar els instruments 

multilaterals de governança.   

 

Als representants de les organitzacions socials, sindicals, culturals, vull 

expressar-vos el desig renovat de tot el PSC de comptar amb vosaltres en el 

debat de les idees, i amb l’objectiu de fer una Catalunya més potent, més 

activa, més cívica, amb més justícia social.  

 

Trobareu sempre en el PSC, com abans, quan érem a l’oposició, però també ara 

que som al govern, un interlocutor útil i un receptor sensible dels vostres 

projectes i les vostres propostes. Que això sigui així, que ens veieu d’aquesta 
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manera, és l’autèntica prova de foc de la nostra reiterada voluntat d’obertura a 

la societat. 

 

Amigues i amics que avui ens digneu acompanyar-nos a la cloenda del nostre 

10è Congrés, moltes gràcies. 

 
Avui, el PSC, surt d’aquest Congrés més fort i cohesionat. Aquest no ha estat un 

Congrés d’autocomplaença. Aquesta era –i ha estat, positivament-  un temps 

ben aprofitat on hem debatut i enllestit un projecte i un espai polític renovat, 

socialment innovador, i atractiu per a les noves generacions, els sectors 

emergents i les classes populars. 

 

Crec que en aquest Congrés hem aconseguit definir perfectament tres objectius: 

1. Fer manifest que som i volem ser encara més el Partit de la Majoria, 

que ocupem una doble centralitat: en el camp de l’esquerra i una 

nova centralitat en el terreny del catalanisme. 

2. Cohesionar les nostres responsabilitats de govern amb la màxima 

direcció política del Partit. I, per tant, garantir la imprescindible 

coherència entre els dos àmbits, amb l’objectiu de reforçar els nostres 

missatges en aquests anys d’importants reformes socials i 

institucionals. Hem garantit el paper dirigent del PSC en  tot aquest 

procés. 

3. Renovar alhora la direcció –amb incorporació de gent jove i gent 

nova- amb l’objectiu que aquestes enormes responsabilitats de 

govern no ens limitin com a partit o ens allunyi d’una relació fluïda 

amb la societat.  
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Avui, companyes i companys, el PSC està en millors condicions per liderar amb 

eficàcia la centralitat de l’espai polític de l’esquerra catalana i catalanista. Avui 

els socialistes, que tenim una responsabilitat històrica de govern com mai, a tots 

els nivells, disposem de millors instruments per mantenir una actitud oberta i 

intuïtiva davant les noves realitats socials. Els socialistes governem -i hem de 

governar sempre- a prop de la gent, escoltant la seva veu. 

 

Avui el PSC ja no és tan sols la primera força electoral del país, sinó el primer 

partit de Catalunya. Un gran partit, companyes i companys, en un sentit 

modern. Un partit que té entorn seu molts cercles concèntrics, molts espais de 

proximitat. Un partit, el PSC, que milita en molts àmbits de la vida social i que 

comparteix i anima moltes reivindicacions ciutadanes.  

 

Aquest partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que és el partit de la 

majoria, defensa un projecte i unes idees amb molta claredat i fermesa.  Aquest 

projecte i aquestes idees no tan sols les volem perquè som fidels a la nostra 

història, sinó que les defensem més que mai perquè estem segurs que són les 

que en els propers 3 anys marcaran el contingut d’una segona modernització a 

Catalunya i a Espanya.  

 

El nostre PSC, el partit de la majoria, és l’expressió del socialisme català que es 

concreta en un projecte construït sobre cinc pilars: el catalanisme, el 

municipalisme, el federalisme, l’europeisme i la justícia social. 

 

El catalanisme és consubstancial al nostre ideari polític. Perquè el nostre 

projecte neix des de i per Catalunya. Ancorat en la Catalunya real, la dels 

ciutadans i ciutadanes que viuen i treballen en aquest país. Compromesos en 

l’avanç de la llibertat i la justícia social a la nostra societat. Projectats al futur 
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per una voluntat comuna d’autogovern i per a construir un espai de convivència 

on tothom hi cap. 

 

El nostre catalanisme és un projecte Catalunya endins, i però també, Catalunya 

enfora.  En realitat, hauríem de formular-ho a l’inrevés: el catalanisme és la 

nostra forma d’acostar-nos al federalisme. A l’igual que va fer  Valentí Almirall, 

home d’acció i de pensament que recordem enguany , en el centenari de la seva 

mort. 

 

Un catalanisme que es construeix amb la defensa de la dignitat i de la seguretat 

en els nostres barris, la cura dels nostres carrers, l’eficàcia dels nostres serveis 

públics (a l’escola, a la sanitat...), la qualitat de l’ocupació, o la protecció de 

l’entorn natural. En definitiva un catalanisme de i per als ciutadans que viuen i 

treballen en aquest país. 

 

El federalisme és una de les senyes d’identitat del nostre projecte. És per a 

nosaltres una forma d’entendre les relacions entre els diferents nivells de 

govern. En primer lloc expressa per a nosaltres un pacte polític que recull la 

voluntat de ser dels diferents pobles de l’Espanya plural i que reconeix les seves 

especificitats. El nostre federalisme no és tan sols cultural, és també polític, 

institucional i fiscal. És l’autogovern en plenitud. Per això volem un nou Estatut, 

la reforma del Senat i un millor finançament que assegurin el bon govern i 

l’eficàcia, la corresponsabilitat, la concertació, i la lleialtat federal.  

 

Catalunya endins el federalisme s’expressa “de baix a dalt” a través del nostre 

projecte municipalista. Per a nosaltres, pluralitat i proximitat són dues cares 

d’una mateixa moneda. I, per tant, el nostre catalanisme municipalista es 

fonamenta en la defensa d’una autonomia local forta que requereix: l’ampliació 



 

 
 
 
 

 

  

Partit dels
Socialistes

de Catalunya
(PSC-PSOE)

del marc competencial i dels recursos financers del món local. Proximitat. 

Subsidiarietat. Corresponsabilitat. 

 

Catalunya en fora el nostre projecte s’expressa en la vocació europeista. Les 

limitacions del procés de construcció europea hi són, ho sabem. La nostra 

convicció europea  ens obliga a ser crítics i exigents. Però no podem caure en 

actituds irresponsables, hipercrítiques o rebentistes. Hem de mirar endavant, la 

Constitució Europea, és un instrument útil i imprescindible per aprofundir en la 

construcció de l’Europa social que volem. Globalment és un pas endavant.  Un 

pas que ens acosta també a la utopia necessària d’un planeta més equilibrat, 

d’unes relacions internacionals que no estiguin sotmeses l’unilateralisme 

americà. Nosaltres volem una Europa que sigui subjecte actiu en l’escena 

internacional. No veure això, no posar-ho damunt la taula, és d’una 

irresponsabilitat majúscula.  Votar no o jugar a inhibir-se en el pròxim debat 

sobre la Constitució Europea seria una autèntica frivolitat. Votar sí és el que ens 

demanen, entre d’altres, els sindicats europeus, la CES. 

 

I també som un partit socialista, socialista democràtic, socialdemòcrata. Ens 

identifiquem amb els ideals de la revolució francesa, d’igualtat, llibertat i 

fraternitat. 

 

En definitiva un partit que promou la justicia social. Perquè compartim una 

insatisfacció  permanent per les desigualtats socials, per la manca 

d’oportunitats, per la injustícia en totes les seves manifestacions. 

 

Un projecte concernit per les velles i les noves desigualtats. Que no dubte, ni 

dubtarà en remoure els obstacles que impedeixen assolir una vida més digna, 

satisfac tòria, justa, i amb els espais de llibertat que els homes i dones 
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necessiten per construir els seus projectes vitals. Som el partit de la reforma 

social. Com ahir ens deia el company del SPD, Linkohr, pels socialistes la major 

riquesa és l’ésser humà i per això el nostre combat ho és per la dignitat humana 

i per l’emancipació personal i social. 

 

Som reformistes, però també som utòpics. El nostre reformisme és utòpic en 

tant que neix i es fonamenta en forts ideals. La utopia d’aquests ideals -

igualitaris, llibertaris i fraternals- no se circumscriu al nostre entorn immediat, la 

volem per a tota la humanitat. D’això ara en diem consciència planetària global. 

 

Sense la raó de ser d’aquesta utopia, i sense la convicció profunda que en 

tenim, no tindríem raó de ser. 

 

Aquests són –catalanisme, municipalisme, federalisme, europeisme i justícia 

social- els pilars del nostre projecte polític. La seva plasmació en la realitat 

social del nostre país depèn de l’acció dels governs. Per això vivim un moment 

clau. L’èxit electoral ens ha donat una presència decisiva a tots els nivells de 

govern, i ens enfronta al nostre veritable objectiu: la transformació de la 

realitat. 

 

Perquè l’acció dels nostres governs assoleixi els seus objectius necessitem un 

partit fort, que s’erigeixi com a referent clar de la majoria de la societat 

catalana. Per aconseguir-ho necessitem:  

 

- Eixamplar les fronteres de la nostra organització mitjançant un 

creixement continuat, particularment entre els joves, els sectors més 

dinàmics i emprenedors del món rural i de la ciutat, i els treballadors. 
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Som un partit plural i ho volem ser encara més, per representar més i 

millor a la societat catalana. 

- Coordinar de forma eficaç i avaluar de forma continuada l’acció dels 

governs que liderem, per garantir la fortalesa del fil que lligui les 

decisions dels nostres governs amb els desitjos i esperances dels 

ciutadans i ciutadanes. 

- Aprofundir i ampliar els canals d’interlocució amb tots els sectors 

socials per garantir una contínua adaptació dels nostres programes a 

les necessitats i demandes  d’un món complex i en transformació 

vertiginosa.  

- I ser presents amb força en els debats polítics i culturals, per 

defensar i fer majoritaris els valors que sustenten el nostre projecte 

polític: la cerca de la dignitat humana pels camins de la llibertat i la 

justícia social. 

 

Entomar aquests reptes i fer-los realitat és la primera responsabilitat d’aquesta 

nova executiva i de tot el partit. 

 

No vull finalitzar aquest Congrés sense adreçar-me  als amics i amigues de 

Ciutadans pel Canvi. Amb ells portem 5 anys treballant, compartint un mateix 

projecte, fent política, fent ciutadania. Amb vosaltres ens hem tornat més 

porosos a les veus i les influències de la societat. 

 

Des de la confiança que hem acumulat en aquest anys de fecunda col·laboració , 

deixeu-me que us faci una invitació formal en nom de tots els companys del 

Partit dels Socialistes de Catalunya: amb tota solemnitat us convido a participar 

en la gran família del socialisme català, us convido a participar plenament –des 
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del respecte a la vostra personalitat- en el projecte de futur que entre tots i 

totes estem construint. 

 

Us encoratjo i us emplaço a escriure plegats les futures pàgines de la història 

del socialisme català. El vostre pas ha de ser un exemple i un estímul per obrir 

nous capítols de la nostra aventura col·lectiva: cap a l’ecologisme, cap els 

catalanistes decebuts del nacionalisme. 

 

També vull manifestar-vos, a tots els delegats i delegades, el meu sincer i ple 

agraïment per la confiança expressada a l’escollir-me Primer Secretari del PSC. 

M’agradaria poder dir-ho personalment a cadascú de vosaltres. Estic convençut 

que també és el sentir de tots els companys i companyes de la nova Executiva.  

 

I als companys i companyes que han deixat l’Executiva els vull manifestar 

l’agraïment per la tasca feta. Ha estat un privilegi compartir amb tots els una 

etapa històrica i plena d’èxits pel socialisme català. 

 

Ha estat i és per a tots nosaltres un honor i un orgull treballar en aquest partit, 

per aquest país.   

 

Perquè només el PSC pot impulsar el projecte socialista que Catalunya 

necessita. Un projecte catalanista, municipalista, federalista, europeista i 

promotor de la justicia social. 

 

I amb tots vosaltres ho podem fer ! 

 

Amb tots vosaltres ho farem !! 
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No fallarem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

Perquè hi posarem, estic convençut, tota la il·lusió, tot l’esforç y todo nuestro 

cariño. 

 

Muchas gracias. 

 


