
Montilla es disculpa i imposa als seus candidats 

mesures de transparència  
• Hereu assegura estar orgullós de la transformació realitzada pels 

socialistes a Santa Coloma 
• Els aspirants del PSC a un càrrec públic hauran de declarar el patrimoni, 

els ingressos i els interessos 
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Visiblement emocionat, el president de la Generalitat i primer secretari 

del PSC, José Montilla, va demanar ahir perdó als ciutadans pels casos de 

presumpta corrupció que han esquitxat el seu partit. «El dany sobre les 

sigles del PSC és greu. Demano disculpes a tots, en especial als 

ciutadans de Santa Coloma de Gramenet», va afirmar davant els 1.800 

alcaldes i regidors socialistes que van assistir a la quarta convenció 

municipal de l’organització, que va tenir la «tolerància zero» amb la 

corrupció com un dels seus lemes. En un intent de recuperar la confiança 

dels ciutadans, Montilla va fer un pas més per garantir la transparència 

dels seus i va anunciar un nou «contracte de servei públic» que obligarà 

tots els càrrecs electes del PSC a declarar públicament els seus 

ingressos, patrimoni i interessos.  

 

«Si s’han comès delictes, que la justícia actuï amb fermesa», va dir el 

president al referir-se als implicats en l’anomenada operació Pretòria. 

Malgrat l’aflicció, es va mostrar ferm pel que considera una traïció: «Si un 

amic et decep, et fa mal o s’equivoca, vols estar al seu costat. Per a això 

estan els amics, per estar a les verdes i a les madures. Però el PSC no és 

un partit d’amics, sinó de ciutadans lliures que comparteixen un model 



de societat i uns valors». I va llançar un dard a CiU a l’afirmar que «la 

gent que viu de cobrar comissions» no tenen cabuda en el seu partit 

«encara que no ocupin un càrrec públic». 

 

MÀXIMA TRANSPARÈNCIA / «Amb la mateixa humilitat amb què demano 

disculpes també us dic amb tot l’orgull i tota la força que ni tots som 

iguals ni tots reaccionem igual», va assegurar Montilla just abans 

d’anunciar que el codi ètic del seu partit es convertiria en un contracte 

de transparència que estarà a punt a la tardor del 2010 i que exigirà als 

candidats fer públics els seus ingressos, el seu patrimoni i les despeses 

que genera la seva activitat. Aquest compromís «públic i individualment 

vinculant» implicarà, a més, tenir una agenda pública perquè els 

ciutadans coneguin en tot moment a què dediquen els polítics la seva 

jornada laboral. Montilla va afegir que aquesta transparència també 

servirà per deixar clar als ulls dels ciutadans per què una mateixa persona 

ostenta diversos càrrecs. «Així s’evitarà la demagògia dels que volen fer 

passar bou per bèstia grossa», va sentenciar en resposta al secretari 

general adjunt de CDC, Felip Puig, que va retreure a Montilla que la seva 

dona, Anna Hernández, acumulés una quinzena de càrrecs públics.  

 

El president català va advertir que la política topa amb una prova 

decisiva que obliga a actuar «amb contundència per dignificar la funció 

pública» i que, per fer-ho, és necessari deixar enrere el «pessimisme i el 

victimisme» i injectar una bona dosi de «revitalització i regeneració 

política». Aquest positivisme per cicatritzar ferides ja va començar a 

pair-se al PSC des de primera hora del matí. L’alcalde de Barcelona, Jordi 

Hereu, va encapçalar la missió de fer pujar la moral dels militants del PSC. 

Confiança, orgull i treball. Aquesta és la triple medicina que va receptar 

Hereu durant el discurs inicial de la convenció. La trobada socialista es va 



inaugurar amb l’aprovació d’una declaració per condemnar la corrupció i 

renovar l’aposta per la transparència. Hereu va exigir autoestima i va 

afirmar que aquest orgull es pot fer extensiu a «la transformació» que el 

PSC ha impulsat a Santa Coloma de Gramenet, malgrat la detenció del 

seu alcalde, Bartomeu Muñoz. «No us deixarem sols», va dir Hereu davant 

l’atenta mirada de l’emocionat Antoni Fogué, possible futur alcalde de la 

ciutat. 

 

CONFIANÇA MINADA / «Els comportaments deshonestos, des de la 

societat o des de les institucions, siguin del partit que siguin, són un 

càncer per a la democràcia, perquè això mina d’arrel la confiança dels 

ciutadans», va dir Hereu. La declaració amb què els socialistes catalans 

van preparar el camí que Montilla va traçar al final de la jornada, 

adverteix que el comportament d’una minoria no desbaratarà els 

projectes i els objectius del PSC i promet que, malgrat que els 

presumptes casos de corrupció han sembrat «desànim, desconfiança i 

tristesa», els seus càrrecs seguiran vetllant per la transparència de les 

seves actuacions. 

 

Més enllà de la lluita contra la corrupció, el PSC va discutir ahir el full de 

ruta per combatre la crisi econòmica des del municipalisme. Hereu va 

destacar que és necessari blindar les polítiques socials, un repte difícil 

per la situació d’«asfíxia econòmica» en la qual es troben tots els 

ajuntaments. «El finançament estructural no està a l’altura dels drets que 

ens toca garantir», va afirmar l’alcalde de Barcelona, que també va exigir 

a l’Estat un nou model de finançament local.  

 


