Discurs del nou primer Secretari del PSC
Barcelona, 18 de desembre de 2011
Bon dia companyes i companys.
Quina emoció i quina força hi ha en aquest congrés. Us felicito. Hem fet un gran congrés, i
això és mèrit vostre, de tots els que heu participat.
Avui també hi ha un altre partit. M’han dit que el primer passi de gol l’ha fet en Xavi, de
Terrassa. I un gol l’ha fet el de Terrassa també.
Us vull donar la benvinguda a totes i tots. Vull agrair-li al company Marcelino Iglesias les
seves cordials i fraternals paraules. Quiero agradecer a todos los compañeros y
compañeras del PSOE, els amics dels partits que heu volgut venir a acompanyar-nos avui,
també fraternals. Moltes gràcies a totes les entitats, associacions, que ens heu volgut
acompanyar en aquesta cloenda del congrés per al nou PSC. No vull desaprofitar l’ocasió
per agrair la presència dels mitjans de comunicació, que han passat llargues nits
congressuals, treballadors d’aquest Palau de Congressos, i els membres de l’organització,
que fan possible que puguem sortir aquí a parlar. Moltes gràcies, aquest ha estat un gran
congrés.
Companys i Companyes,
No puc començar aquesta última intervenció sense recordar als companys que m’han
precedit:
•
•
•
•
•

José Montilla, per la teva feina, pel teu compromís.
Pasqual Maragall, gràcies.
Narcís Serra.
Raimon Obiols. Gràcies, Raimon, moltes gràcies.
Joan Raventós.

De tots ells i de totes aquelles persones que dia a dia han construït aquests més de 30 anys
d’història de socialisme català. De tots ells hem après una lliçó. Rebo aquest testimoni
amb honor i profund orgull i amb el repte d’intentar aixecar-lo una mica més.
Vull aprofitar aquest moment per agrair molt sincerament la feina dels membres de
l’anterior executiva. Tenim aquest eslògan en aquest congrés, Nou PSC. Pensàvem que el
Nou PSC era a partir de la cloenda del congrés, però aquest nou PSC va començar
divendres al matí. Vull agrair a l’Executiva, molt especialment als companys Pepe
Zaragoza, la seva feina intensa no només en el congrés, sinó també durant molt temps en
el nostre partit. Al Miquel Iceta. I a l’Isidre Molas, que està a la primera fila. I a tots els
altres companys que formaven part de l’anterior Executiva.
1

I rebo el testimoni acompanyat d’un gran equip. Feu goig tots aquí. La nova Executiva que
us he proposat i que acabem d’escollir per una gran majoria.
En Sergi Mingote, que està allà, estava en una reunió amb ell i vaig dir: ens queda una
muntanya molt alta per escalar. I ell és un gran escalador, ha fet uns quants 8000s. No
sabia quin exemple de muntanya posar. Seguint el símil, nosaltres hem començat a
caminar per aquesta muntanya, però no hem arribat al cim. Hem arribat al campament
base. Tenim un magnífic campament base. Aquest és el congrés del campament base per
escalar aquesta muntanya, que és donar el nostre servei al nostre país, als nostres ciutadans
i ciutadanes.
Aquesta és la nova Executiva per al nou PSC basada en la integració, renovació, i una
millor estructura per servir els ciutadans i les ciutadanes.
Tenim l’orgull d’haver fet un gran Congrés que serà conegut a partir d’ara com el Congrés
del nou PSC.
Perquè companys i companyes, hem començat a fer un nou PSC no per nosaltres, sinó per
Catalunya, que vol dir per cada un i una dels catalans i les catalanes. No ho hem fet en tres
dies, ho hem iniciat, ho hem iniciat només. Però no hi ha castell sense pinya. Tenim la
pinya. O dit d’una altre forma, no hi ha edifici sense les primeres pedres. I us asseguro que
n’hi ha moltes de noves pedres. Una nova pedra de més democràcia que la que teníem:
elecció individual i secreta, primàries obertes a la ciutadania. Una nova pedra de més
transparència, tot a la vista dels nostres afiliats però també dels simpatitzants i de tota la
societat catalana. Una nova pedra de més obertura, aquí hi ha molta gent i l’anirem a
buscar
Una nova pedra de més personalitat pròpia i ambició pel que fa a les nostres decisions i
expressions en tots els àmbits.
Una nova pedra d’independència de criteri i de pràctica política en tot el que fa referència
a Catalunya.
I tot perquè hem considerat que és l’única manera de servir els catalans i les catalanes,
I l’única manera de continuar compromesos en un projecte federal per a Espanya i per
Europa.
Deixeu-m’ho dir sense complexos, comença avui una nova etapa per Catalunya i pels
catalans i les catalanes.
Perquè els partits són eines d’un país i de la gent.
I ara Catalunya i els catalans i les catalanes disposem d’una nova eina que és aquest nou
PSC.
Més esmolada per llaurar millor aquesta terra que tant estimem, d'un país que és un poc
nostre i d’un país que anem fent que diria Raimon
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Amb un nou socialisme, perquè el socialisme és fer que rutlli l’economia i redreçar-la
quan l’espatlla el capitalisme però també és generar llocs de treball i també fer polítiques
socials sense les quals no hi ha socialisme possible. I avui és posar l’economia al servei de
les persones en lloc de les persones al servei de l’economia, com ara passa. Al servei dels
treballadors i treballadores i de les classes mitjanes .
Amb un nou catalanisme social centrat en els catalans i en les catalanes, en tots i totes, no
només en uns quants i contribuint els qui més poden.
Amb un nou federalisme, perquè siguin respectades les nostres decisions – per Governs i
tribunals, el Constitucional també, està clar -, sabent que si això és així, nosaltres també
respectarem el camí federal comú que creiem que és millor per Catalunya i per Espanya.
Amb una nova Europa més forta per posar en el seu lloc els mercats i enfortir la
democràcia i l’Europa social.
Un nou ecologisme i per això hem aprovat una declaració novedosa de polítiques
transversals de lluita contra el canvi climàtic, de substitució d’energia nuclear per
renovables i per un desenvolupament sostenible. És un problema de salut però també ha de
ser una oportunitat econòmica.
Amb un nou feminisme, perquè no es pot ser socialista sense ser feminista, perquè no
podem descansar mentre hi hagi una dona amb diferents oportunitats i encara menys
maltractada o vexada, i per això hem aprovat per primera vegada abolir l’explotació
sexual.
I amb una nova direcció formada per una nova Executiva que es completarà amb un nou
Consell Nacional, on es debatrà i molt.
Deu n’hi do les noves pedres que hem posat a aquest nou PSC.
I penso presentar el nou PSC a tota la societat i els seus territoris. A tota la gent. A
tothom.
Companys i companyes, amics i amigues.
Tenim la intenció de fer del PSC una alternativa creïble i sòlida.
Per això si la petició d’ajut i de suport del President Mas és sincera, en aquests moments
tan difícils pel nostre país – pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya – el PSC estarà
disposat a estendre-li la mà.
El PSC està disposat a col·laborar només amb una condició, això si:
Que les mesures que puguem acordar eventualment no siguin només d’ajust i per tant no
vagin a carregar contra les classes treballadores i mitges del nostre país, sinó que
prioritzem les polítiques actives de creació d’ocupació, de suport als emprenedors i a les
pimes i mantinguem els serveis de salut, educació i serveis socials per sobre de tot.
Vivim moments de dificultats i hem de ser forts. I jo us dic que ens sentim amb força, el
meu equip i jo també.
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Perquè amb tots vosaltres serem forts.
Perquè les nostres idees renovades també ens fan forts a tots i totes.
Perquè qui encara ens fa més forts són els homes i les dones de Catalunya que ens
empenyen a aconseguir vèncer totes les dificultats.
Aquest company sempre jove que es diu Isidre Molas va escriure a ¨La ciutat llunyana“ ja
fa 30 anys que el socialisme necessitarà sempre “d’homes i dones preparats, conscienciats
i disposats a lluitar en condicions difícils, sobretot en condicions difícils”.
Ara, com tantes vegades a la història, vivim condicions difícils i les nostres consciències
no poden suportar sense rebel·lar-se tanta injustícia, tanta desigualtat d’oportunitats, tan
patiment.
Continuarem treballant per engrescar, per il·lusionar i perquè aquest partit sigui un gran
partit en un gran poble, Catalunya. Visca el PSC i visca Catalunya.
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