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De les paraules de l'imminent president de la Generalitat, José Montilla, en la 

seva intervenció d'ahir davant els 135 diputats i diputades de la nova 

legislatura, en sobresurt per sobre de qualsevol altra voluntat el seu 

compromís perquè el nou govern que la propera setmana prendrà posessió 

prioritzi per damunt de qualsevol altra qüestió les polítiques socials. 

Posar fil a l'agulla en aquest objectiu no té per què ser difícil per al nou 

govern. D'entrada pel fet que hi ha un acord de les tres formacions que el 

sustenten i que disposen de la majoria suficient al parlament per aprovar lleis i 

pressupostos perquè les prioritats d'aquesta nova legislatura siguin 

precisament socials. En segon lloc, i com el mateix president Montilla va 

afirmar ahir en el seu discurs, perquè l'herència del govern Maragall ja és en 

gran mesura la de les polítiques socials. En aquest sentit només ha de 

desplegar aquelles actuacions ja iniciades, com per exemple el Pacte 

Nacional d'Educació o la llei de barris, o portar per a la seva aprovació al 

Parlament projectes de lleis ja elaborats pel govern que ara se'n va però 

pendents d'aprovació, com la llei de serveis socials. 

 

És desitjable que en l'aprovació d'aquestes noves lleis, entre les quals també 

cal incloure la llei d'educació de Catalunya, hi hagi més suport que els 70 

diputats i diputades que recolzen la majoria de govern. La Catalunya que 

estem dibuixant per als propers anys requereix també l'aportació del màxim 

nombre de diputats i la recerca de consens mai serà suficient. Ara bé, cap 

d'aquestes lleis s'hauria de quedar al calaix per no disposar d'un consens 

ampli que incorpori CiU i el PP a aquestes majories. L'obligació del govern de 

Montilla és aprofundir el gir social en les polítiques de la Generalitat. Altrament 

seria dificil d'entendre el sentit de l'Entesa Nacional de Progrés que ha fet 

possible aquest nou Govern. 

 

No sé si és agosarat definir el que el programa de Govern que ahir Montilla va 

dibuixar com el programa del patriotisme social. Un patriotisme social que és 



perfectament compatible amb un sentiment fort i irrenunciable d'identitat 

nacional de Catalunya. El patriotisme social és aquell que aposta pel futur, 

pensant en el present i sense renunciar a recuperar res del nostre passat com 

a nació que considerem que val la pena actualitzar. Un patriotisme pensat per 

cohesionar. 
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