PRIMERA VALORACIÓ DE LA NIT ELECTORAL 2010
Bona nit, amigues i amics, representants dels mitjans de comunicació.
Em correspon, en aquesta primera compareixença del que serà una nit electoral curta, constatar el
normal desenvolupament d’aquesta jornada. Una jornada tranquil∙la, sense incidents de cap mena, en la
que tothom que ho ha volgut ha pogut expressar lliurement la seva opinió i el seu vot en aquestes
eleccions al Parlament de Catalunya.
Volem agrair el seu esforç i la seva participació als ciutadans i ciutadanes que han votat, i a tots els que
han fet possible el correcte desenvolupament d’aquest procés electoral (membres de les meses,
interventors, apoderats, membres dels cossos de seguretat, policies locals, voluntaris de la Creu Roja i
personal sanitari).
Aquest agraïment s’adreça especialment als més de 8.700 apoderats i interventors de la candidatura
socialista que han desenvolupat la seva tasca cívica en la jornada d’avui.
Haurem d’esperar encara una bona estona per parlar de dades d’escrutini. Ens trobem davant
d’estimacions de resultats a partir d’enquestes fetes a la sortida dels col∙legis electorals. Més endavant
podrem parlar de dades sobre vots emesos i de resultats a partir de l’escrutini.
Segons les estimacions fetes públiques per TV3, tot apunta a una àmplia victòria de Convergència i Unió,
a qui felicitem a l’espera de dades definitives.
El PSC ha estat derrotat en aquestes eleccions, amb un resultat molt inferior a les nostres expectatives.
Encara és aviat per valorar en detall els resultats. Les dades dels sondejos a peu d’urna no permeten un
anàlisi més acurat. Caldrà esperar, doncs, a comptar amb dades d’escrutini per comentar els resultats en
profunditat i extreure’n les corresponents conclusions polítiques.
En tot cas no sembla agosarat atribuir a la crisi econòmica una part important del desgast dels
socialistes i també que hagi produït un significatiu gir a la dreta de part de l’electorat, com ha estat el
cas en diferents països europeus. A aquesta causa se n’hi afegeixen d’altres: desafecció política, errors
propis o les tensions generades per la Sentència del Tribunal Constitucional.
Volem agrair els ciutadans i les ciutadanes que ens han fet confiança i ens han donat el seu suport. Un
suport que agraïm i al que sabrem correspondre defensant els seus interessos i els plantejaments que
hem fet al llarg de la campanya. Al PSC correspon ara reflexionar, promoure canvis, construir
l’alternativa, i col∙laborar responsablement en el combat contra la crisi econòmica. A aquestes tasques
ens dedicarem des de demà mateix.
Seguirem treballant al servei de Catalunya des de les responsabilitats que els ciutadans ens han conferit.
Moltes gràcies.

