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Intervenció del Primer Secretari a la 

V Convenció Municipal del PSC 

Barcelona, 12 de març de 2011 

 

 

Amics i amigues, 

Sense caure en un exercici de nostàlgia i de melangia, jo recordo que fa 32 

anys, vaig prendre possessió del càrrec de regidor a l’ajuntament de Sant Joan 

Despí, després de les primeres eleccions democràtiques.  

Era una època nova per a tota una generació que ens va tocar construir la nova 

democràcia des dels municipis.  

Més tard, l’any 1985 vaig ser alcalde de Cornellà, i  al llarg de 19 anys.  

No dic res de nou si us reconec que a la meva tasca municipal li dec molt.  

Li dec haver-me ensenyat a estimar el meu país, Catalunya, des  del carrer. 

Li dec el haver pogut treballar directament per afavorir les condicions de vida 

dels meus veïns.  

Em va forjar com a polític, però el que és més important, ho va fer com a 

persona.  

El ser President del meu país és sens dubte l’honor més gran que he pogut 

tenir, però haver pogut estar a la primera línia de la política local és una 
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experiència que sempre portaré al cor, i és una tasca de la que sempre estaré 

molt orgullós.  

  

Em dirigeixo doncs a aquest Plenari d’aquesta V Convenció Municipal,  

amb tots vosaltres, regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses, com un més.  

Sóc un municipalista més entre els que avui us trobeu aquí.  

Entre els centenars de persones aquí reunides i que sens dubte representeu un 

dels principals actius del socialisme català: municipalisme al servei de la gent. 

Amics, amigues, 

Malgrat els resultats adversos de les passades eleccions no hem defugit -no he 

defugit- ni la crítica ni la responsabilitat i ho hem fet des del primer moment, 

des de la nit electoral.  I en traurem lliçons.  

 Cal que analitzem, que debatem, i que traiem conclusions que siguin les 

encertades de cara al proper congrés, però abans hem de treballar per 

guanyar les eleccions municipals.  

No podem deixar de banda la nostra feina amb els nostres ciutadans i 

ciutadanes, que han de ser la principal preocupació. No mirar excessivament 

cap a dintre sinó parlar dels problemes de la població. 

Ara No. No amb aquest Govern. Un Govern que en 2 mesos ha començat a 

desmuntar 7 anys de feina. 

Un Govern del qual, en 2 mesos, ja hem pogut veure algunes coses. Manuel 

Bustos deia que portàvem molts dies parlant del que no faran.  
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Com a Primer Secretari d’aquest partit us vull dir que hem de combatre 

políticament la política de retallades d’aquest Govern.  

Però també, com a ex president d’aquest país que tant m’estimo,  

us vull dir que em dol com el govern actual utilitza la crisi com a excusa per 

imposar un programa de govern conservador. 

Em dol veure com fan de la crisi l’excusa per les retallades socials, 

amb nosaltres també hi havia crisi, la crisi no va arribar ahir, va arribar a finals 

de l’any 2007, hi havia austeritat i reformes, amb nosaltres, però no polítiques 

antisocials. 

Apliquen unes polítiques amb les que no es van presentar a les eleccions. Les 

que comencen a pactar ara amb el PP aquí, a casa nostra.  

No era aquest el mandat que tenien de la ciutadania.  

Em dol veure que un país que pateix la mateixa crisi que fa 3 mesos pot no 

tenir els mateixos serveis i benestar que fa 3 mesos.  

Avui podem afirmar que, de seguir per aquesta línia, estem i estarem perdent 

oportunitats com a país, estarem traient drets socials i serveis per a tots i 

privilegiant a uns quants. Aquest 5% que encara ha de pagar l’impost de 

successions i que CiU té un especial interès en què el deixi de pagar.  

Nosaltres ho tenim molt clar, farem front a les retallades. 

Alguns ens donen consells des de fóra sobre com ha de ser el PSC, sobre com 

ha de ser la nostra acció política i quines han de ser les nostres prioritats.  

Jo us dic que el PSC serà com ho decideixin els i les militants del PSC, que la 

nostra política serà la de fer una oposició seriosa, rigorosa i exigent, així com la 
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construcció d’una alternativa de govern de progrés davant la dreta 

conservadora i la dreta sobiranista que ja ha pactat aquesta setmana al 

Parlament, i que les nostres prioritats es poden resumir en 1 sola: treure al 

país de la crisi i consolidar el benestar de tots i cadascun dels ciutadans i  

ciutadanes de Catalunya.  

Treballarem incansablement per denunciar les retallades en drets i serveis 

socials que ha endegat aquest govern, portarem al debat polític el que ocupa i 

preocupa a la ciutadania, i posarem el partit, com no, al servei de la sortida de 

la crisi i de la defensa de l’autogovern de Catalunya.  

Si el Govern ens vol en aquest camp, la defensa de l’autogovern de Catalunya i 

la lluita per sortir de la crisi ens tindrà. Colze amb colze. També en les 

polítiques d’austeritat i les reformes. Però no per retallar en salut, educació i 

serveis socials. 

Si el Govern juga amb Catalunya com si fos una corda que va estirant per un 

costat cap a les retallades socials i per l’altre cap el sobiranisme, no només no 

ens tindrà al seu costat, sinó que serem ferms en la defensa de l’estat de 

benestar i també de la unitat civil de Catalunya. 

I per això estic segur que poder comptar amb tots vosaltres: els representants 

de la política municipal del socialisme, del PSC.  

Hem de dir ben clar als nostres conciutadans que els pobles i ciutats de 

Catalunya no poden ser els primers damnificats de les retallades, que la 

dreta no pot governar els nostres barris, pobles i ciutats en aquests moments 

de crisi. Hem de ser la força política i social que a cada ciutat, a cada poble  
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a cada vila, i a cada barri aixequi la bandera de la defensa dels drets socials,  

dels valors, dels serveis públics... 

Hem d’estar al costat d’aquells que pitjor ho estan passant i ser el seu 

referent quan pensin en un futur millor. 

Hem d’aprendre dels errors i hem de posar en pràctica tot el que hem fet al 

llarg dels darrers 30 - 32 anys.  

Si hi ha una opció política a Catalunya, avui, que tingui una  gestió municipal 

acreditada, aquesta és el PSC, és el Partit dels Socialistes de Catalunya.  

 

 

El PSC d’alcaldes com Quim Nadal a Girona, 

D’Antoni Siurana a Angel Ros a Lleida,  

De Recasens a Pep Fèlix a Tarragona 

De Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos a Jordi Hereu a Barcelona,  

Recasens a Ballesteros De Manuela a Núria Parlón a Santa Coloma,  

De Corbacho a Núria Marín a L’Hospitalet, 

Sé que em deixo molts... Moltíssims... 

Tots ells són noms associats al progrés de les ciutats, al progrés de Catalunya  

i al benestar dels catalans i catalanes.  

No ens deixem portar per victimismes, ni per derrotismes.  

Hem d’aixecar la bandera del progrés i la defensa dels drets socials.  

Anem amb aquesta bandera per tot Catalunya, a tots els pobles i ciutats.  

Sentim-nos orgullosos del que hem fet i entomem el repte amb decisió,  
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amb valentia i determinació.  

Aquest cap de setmana dibuixarem les que seran les propostes amb les que 

ens presentarem a les properes eleccions.  

De ben segur que trobarem les línies polítiques que necessiten els nostres 

conciutadans.  

Us encoratjo i us animo. Perquè estic segur que la batalla de les eleccions 

municipals, Jordi Hereu, la guanyarem a Barcelona, Ros, a Lleida, a Sabadell, a 

Terrassa, a l’Hospitalet i a molts altres municipis. Estic convençut que els 

ciutadans ens faran costat perquè som la millor garantia per la defensa dels 

seus interessos. Polítiques d’austeritat i reformes però també per defensar 

l’Estat del Benestar, aquest que el govern volen desmuntar, amb governs 

subordinats, locals, sense autonomia, perquè siguin una sucursal.  

Ha estat capaç de reivindicar amb un govern de la mateixa família, ja sigui a la 

plaça Sant Jaume o a la Moncloa. Això és el que necessita el nostre país, que 

governin sense complexes, pels interessos de la majoria, i això ho representa 

el PSC i no CiU, o aquelles que planteja aquestes eleccions com unes primàries, 

que al PP només li importa arribar a la Moncloa, l’importa molt poc els 

municipis.    

Treballem per lluitar contra les retallades i per començar el progrés pels 

municipis.  

Estic segur que així serà.  

I també estic segur que el 22 de maig aquells que no confien en el PSC es 

donaran una bona sorpresa.  
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No podem fallar ni podem defallir. 

Endavant i bona feina. 

Moltes gràcies. 

 


