Companyes i companys.
amigues i amics,
estimada família socialista,
compañeras y compañeros del Partido Socialista Obrero Español,
Pedro, presidente, secretario general, compañero, amigo,
representants d’altres formacions polítiques que ens acompanyeu: la discrepància
política, el combat polític, no està renyit amb el fair play. Gràcies Alba Vergés per ser
aquí. Tantes coses ens separen, però ens va unir lluitar junts contra una pandèmia!
Una menció especial per als amics d’Units per Avançar, Ramon Espadaler;
representants sindicals: Pepe Álvarez, secretari general de la UGT; representants
d’entitats empresarials, de Foment i de Pimec; representants d’entitats socials;
d’entitats culturals, i d’entitats esportives: benvinguts i benvingudes a la clausura
d’aquest congrés extraordinari del PSC!
Avui comença el camí per governar Catalunya! Avui comença aquí el camí dels
socialistes catalans per Governar Catalunya! I vull, primer de tot, donar-vos les gràcies.
Gràcies per ser-hi; gràcies per ser-hi amb prudència, amb totes les precaucions que el
moment contra la pandèmia exigeix. Gràcies per la vostra feina. Gràcies per la vostra
confiança. La vostra confiança és l’esperó i l’estímul més important per a algú que se
sent socialista com jo, per estar a l’alçada de les responsabilitats que avui assumeixo
com a primer secretari del partit dels socialistes de Catalunya.
Rebo la confiança de totes i tots vosaltres. De tota la família socialista reunida avui
aquí. De tot el PSC. Del PSC de Miquel Iceta, mestre i amic, socialista precoç, devot,
apassionat, enamorat de la política. Exemple de servei al partit. Exemple de lideratge
en temps de dificultat, sempre, avui també, a disposició del PSC.
Del PSC d’Antoni Toló, alcalde de Senterada, al Pallars Jussà, municipi de 140 i escaig
habitants, treballador del Servei d’Emergències Mèdiques, que empeny el nostre
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projecte socialista a la Catalunya buida que vol ser escoltada.
Del PSC de Eva Granados, el PSC d’arrel sindicalista, que tant aporta al nostre projecte
recordant-nos que socialisme i sindicalisme, Pepe Álvarez, van de la mà.
El PSC DE Jordi Hereu, Joan Clos, Pasqual Maragall, de Narcís Serra, de Jaume Collboni.
El PSC de la Barcelona Olímpica, de la Barcelona oberta, mediterrània, diversa,
creativa, contestatària, inconformista i sempre, sempre, innovadora i avantguardista.
El PSC de la Barcelona que Cervantes elogiava i així deia Cervantes al Quijote: “Me
pasé de claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital
de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos, y correspondencia
grata de firmes amistades. Y en sitio y belleza, única”. La Barcelona única dels Jocs
Olímpics, que estira de la Catalunya tota, i que ens ha proporcionat els millors
moments a Catalunya.
Del PSC de Gael Rodríguez, jove estudiant de Portbou, a qui vaig conèixer fa poques
setmanes a Llançà, presentant la nova agrupació socialista de les terres de mar amunt,
com anomenen ells.
Del PSC de les noves generacions: Ot García, secretari de les Joventuts Socialistes de
Catalunya.
Del PSC de la Marta Villanueva, de l’Oriol Yuguero, de la Pura Muñoz. Quina
inauguració més emocionant! La sanitat i la ciència. Socialistes sanitaris i socialistes
científics tant decisius en el combat contra la pandèmia.
Del PSC que ha resistit i s’ha plantat quan ha fet falta. El PSC de la Bea Ventura, de
Santa Coloma de Farners; del Cristòfol Gimeno, de Castellgalí; del Pep Paré, de
Centelles; del Toni Poyato, a Vic; o de l’Abel García, a Berga. El PSC de conviccions
fermes. El PSC de conviccions fermes. El PSC que no s’arruga. El PSC que respecta però
es fa respectar, que sap anar contra corrent quan cal anar contra corrent i és necessari.
Del PSC del meu amic Josep Mayoral, el Mayo, i dels alcaldes de la regió metropolitana:
del David, a Mataró; de la Marta a Sabadell; del Josep Monràs, a Mollet. Un PSC atent
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als barris, al dia a dia de la gent, a les necessitats de la gent. El PSC dels alcaldes que
no paren, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 52 setmanes a l’any.
Del PSC de la Dolors i la Berta Renau, el PSC de la Sonia Guerra, de la Imma Moraleda,
de la Imma Bajo, de la Helena Royes o la Verónica Martínez. El PSC feminista. El PSC
que no tolera la desigualtat entre homes i dones. El PSC que ha denunciat i segueix
denunciant la violència masclista. En els darrers quatre dies s’ha cobrat la vida de tres
dones i d’una criatura d’11 mesos. Ni un pas enrere contra la violència masclista!
Del PSC de Josep Maria Carbonell i Ramon Bassa, el PSC d’arrel humanista i cristiana,
sempre atent als valors de la persona al bé comú.
Del PSC del meu estimat Román Ruiz; de tots els Romans Ruiz vinguts a Catalunya – a
Montmeló, en concret, en Román Ruiz – integrat a Catalunya, que defensa Catalunya,
però que no renuncia a la seva Andalusia natal, on ara hi té un peu posat.
Del PSC de José Montilla, president de la Generalitat, ministre d’Espanya, alcalde de
Cornellà, exemple de dignitat, exemple de la política de les coses concretes, dels fets,
que fan falta fets a Catalunya.
Del PSC dels Antonios, Balmón i Poveda. El PSC de l’àrea metropolitana, de la que ha
convertit suburbis en ciutats dignes.
Del PSC de les Núries, de la Núria Marín i de la Núria Parlon. Del PSC sempre lleial, que
no falla, majoria a majoria, elecció a elecció, a l’Hospitalet i a Santa Coloma de
Gramenet.
Del PSC de Sergi Mingote, amic, alcalde, sindicalista, alpinista d’elit, que ens va deixar
encara no fa un any però que avui és aquí amb nosaltres, Míriam.
Del PSC de Josep María Sala, de Pepe Zaragoza, de Dani Fernández, de Joan Rangel,
d’Esteve Terrades i d’Assumpta Escarp. Del PSC de la sala de màquines potent,
organitzada, sense hores i sempre, sempre, sempre, al servei del partit.
Del PSC d’Isidre Molas, mestre de mestres, federalista de primera hora, referent
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sempre.
Del PSC de la Maribel García, de l’Ernesto Carrión o del Daniel Salinero, PSC de tota,
tota, tota la ciutadania de Catalunya.
Del PSC de la Elena Alarcón, del Lluis Tomàs, o del Cisco Borrel, companyes i companys
de Viladecans, de Martorell i de Salàs de Pallars, que trobem a faltar avui en dia entre
nosaltres.
Del PSC de Mercè Pedret, alcaldessa de Benifallet, o del Joan Castor, alcalde de Sant
Jaume d’Enveja, o del Quim Paladella, alcalde de Batea. Lluitadors socialistes a les
terres de l’Ebre i la Terra Alta.
Del PSC de Pasqual Maragall, president, alcalde, visionari socialista, avançat sempre,
sempre un pas per endavant dels temps.
Del PSC de Josep Borrell, de la Pobla de Segur, el català amb més responsabilitats avui
al món. Orgull pel socialisme català.
Del PSC de l’Ernest Lluch i de l’Anna Lluch. Del PSC del Jordi Solé Tura i de l’Albert Solé.
Del PSC de Joan Reventós i Laia Reventós. Del PSC de la Carme Chacón i la Mireia
Chacón. Del PSC del Francesc Casares i la Clara Casares. Del PSC de Raimon Orriols. Del
teu PSC, Raimon. El que vas contribuir a fundar, que és el de Romà Planas, de Jordi
Font, d’Eduard Rivas o Anna Balletbó. El PSC del que tantes vegades has parlat. El PSC
que avui, reunit aquí, t’ha escoltat. Perquè tu tens un partit al que adreçar-te, i que
t’escolta, i que et valora, i que és fruit del teu llegat, Raimon.
És el PSC catalanista. És el PSC que treballa per una Espanya plural, diversa, moderna,
progressista, federal –Quico Trilles, una espanya federal-!
És el PSC europeista, Javi i Laura.
És el PSC dels treballadors, dels empresaris, de la gent de ciència, dels intel·lectuals.
És el PSC feminista. És el PSC ecologista. És el PSC que no pregunta d’on vens, sinó on
vas. És el PSC que no mira quina llengua parles, sinó què dius. És el PSC que no mira
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quant tens a les butxaques, sinó quins valors defenses. Es el PSC que uneix i reuneix,
que uneix i reuneix als catalans, que uneix i reuneix Catalunya amb Espanya, que uneix
i reuneix Espanya amb Europa.
És el PSC que suma, que creix, que s’eixampla. És el PSC socialdemòcrata, de les
reformes, de l’ambició d’allò que és possible. És el PSC que vol governar Catalunya,
que avui comença aquí el camí per governar Catalunya. És, companyes i companys,
amigues i amics, el PSC que no li ha fallat mai, a Catalunya. No li va fallar, ens ho
recordava el Raimon, amb el retorn del president Tarradellas, símbol d’entesa entre
els catalans i dels catalans amb la resta d’espanyols. Catalunya és prou gran com per
a qui hi càpiga tothom, o massa petita per a qui hi sobri ningú, deia el President
Tarradellas. Quina intel·ligència tenen avui aquestes paraules!
El PSC que no li va fallar a Catalunya amb l’escola catalana, evitant segregar als nens
per llengua. Tampoc ara fallarà el PSC en aquest tema. No ens dividiran per la llengua!
Missatge clar pels que volen dividir Catalunya per la llengua: no ho aconseguireu!
Mensaje a los que quieren dividir a Catalunya por la lengua: ¡no lo vais a conseguir!
Un sol poble!
És el PSC que no va fallar a Catalunya amb els Jocs Olímpics de Barcelona, que van ser
els Jocs Olímpics de tota Catalunya amb les subseus olímpiques, que van ser els Jocs
Olímpics d’Espanya.
És el PSC que no li ha fallat a Catalunya, als ajuntaments ni a les diputacions, fent
Catalunya, construint Catalunya des de baix. Primer obrint les portes dels ajuntaments
als ciutadans: “entra amb nosaltres a l’ajuntament”, el primer cartell socialista a les
eleccions municipals. Després, arranjant l’espai públic: els carrers, les places, els parcs.
Després, proporcionant equipaments per fer esport i cultura a els ciutats. I finalment
proporcionant serveis socials de primer nivell als pobles i ciutats de Catalunya. Sempre
a l’avantguarda. De vegades contra corrent. Moltes vegades sense el concurs de la
Generalitat de Catalunya, quan no amb hostilitat del Govern de la Generalitat de
Catalunya.
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No li va fallat tampoc el PSC a Catalunya quan va fer falta un canvi a Catalunya amb
els primers governs de coalició. He estat als barris de la Font de la Pólvora, he estat al
barri de Vilaroja, he visitat el barri de Ca n’Anglada dues vegades, he passejat pel barri
de Bonavista, pel barri de Camp Clar, he estat a Torre Baró i a Ciutat Meridiana. Els
equipaments que he trobat a aquests barris, l’espai públic que he trobat a aquests
barris, l’espai públic que he trobat a aquests barris, les comissaries que he trobat a
aquests barris, les escoles que he trobat a aquests barris, els CAPs que he trobat a
aquests barris són els que van construir el Govern del President Maragall i el Govern
del President Montilla. No s’hi ha fet res els darrers 10 anys! Res!
Es también, presidente, el PSC que no le ha fallado a España. No le ha fallado cuando
se implicó y trabajó para y por la transición a la democracia, de la que no solo no nos
avergonzamos, sino que reivindicamos con orgullo. Es el PSC que no falló a España
contribuyendo a desplegar la sanidad universal con nuestro querido Ernest Lluch. Es
el PSC que no le falló a España ayudando a transformar el ejército, primero con Narcís
Serra y luego con Carme Chacón. Es el PSC que ha estado en todos los gobiernos
socialistas de España. Con Felipe González, con José Luís Rodríguez Zapatero y ahora
contigo Pedro. Yo mismo he tenido el honor de estar trabajando a tus órdenes. Y ahora
Raquel Sánchez y Miquel Iceta.
Un PSC que tampoc ha fallat a Catalunya ni a Espanya aquests darrers 10 anys. 10 anys
dolents per a Catalunya. 10 anys dolents per a Espanya. 10 anys de divisió, de retrocés,
d’empobriment econòmic, de desprestigi institucional. Un PSC que no li ha fallat ni a
Catalunya no a Espanya perquè ha estat al costat de la democràcia que és també
respecte a l’Estat de Dret. Un PSC que no li ha fallat perquè ha estat al costat de la
convivència, al costat de la fraternitat amb Espanya i amb Europa. Al costat de la
veritat, de dir la veritat als catalans i a les catalanes. De senyalar sempre camins
possibles. No li ha fallat perquè ha estat aquests darrers 10 anys el PSC a Catalunya i
a Espanya al costat dels Valors: del valor de la igualtat, de la llibertat i de la fraternitat.
I un PSC que no li fallarà a Catalunya i no li fallarà a Espanya ara. Ara que vivim anys
decisius; ara que vivim moments de canvi, de canvi de fons; moments d’estar atents
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al que passa al món; moments de concentrar energies en aprofitar oportunitats i
esquivar perills.
No li fallarà a Catalunya. El PSC no li fallarà a la Catalunya emprenedora. El PSC no li
fallarà a la Catalunya que vol tornar a liderar econòmicament Espanya; que vol ser
motor econòmic d’Espanya i motor econòmic d’Europa. Que vol una Seat
transformada. A la Catalunya que vol innovar en turisme. A la Catalunya del sector
primari de la pagesia –Quim Paladella, Rosa Maria Ibarra – que vol estar modernitzantse.
No li fallarà a la Catalunya que vol estar connectada al món, amb infraestructures de
primer nivell, Raquel. No li fallarà a la Catalunya que vol ser sostenible, que vol tenir
energia sostenible.
No li fallarà a la Catalunya que no deixa ningú enrere, que no vol deixar a ningú enrere.
A la Catalunya que es vol cohesionar també a l’escola. No li fallarà a la Catalunya del
respecte; del respecte a totes les idees, també a les d’aquells que defensen la
independència que nosaltres no compartim. De totes, excepte les idees d’extrema
dreta.
No li fallarà a la Catalunya del respecte a totes les provinences, a tots els orígens, del
respecte a totes les llengües, del respecte a totes les religions, a totes els cultures, a
totes les professions. A la Catalunya que té empenta, que té energia, que té creativitat.
A la Catalunya que no es vol tancar, que es vol obrir. Que vol participar, que vol serhi. Que vol explicar-se, que vol ser escoltada, que vol fer-se escoltar. A Espanya, a
Europa, al món. A la Catalunya dels joves, a la Catalunya de les dones, a la Catalunya
de la gent gran. A aquesta Catalunya el PSC tampoc li fallarà.
Y no le fallará tampoco Catalunya a España. A la España que tú lideras, y qué orgullosos
estamos de que tú lideres, Pedro presidente, de que la lideres tú. A una España que,
con los socialistas, abandera derechos y libertades. El último, el de la muerte digna.
Una España diversa, plural, de todos. Una España con un sistema nacional de salud
que ha dado, que está dando, la cara ante la pandemia. Una España con grandes
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empresas en todo el mundo. Una España con un tejido de pequeñas y medianas
empresas. Una España que está saliendo fuerte de esta pandemia. Una España que,
de tu mano, presidente, se hace oír –y de qué manera– en Europa. La España que
queremos, la España que avanza. La España que no da lecciones, pero que tampoco
recibe lecciones, especialmente en materia de vacunación.
Aquest és el PSC que avui està reunit aquí. Aquest és el PSC que avui s’ofereix als
catalans per governar Catalunya. Aquest és el PSC que avui diu als catalans que hi ha
un altre camí. Que hi ha un camí diferent; que hi ha un camí alternatiu.
És un camí ample, on hi cabem tots.
És un camí segur. És un camí difícil, no ho amaguem.
És un camí que els socialistes catalans volem fer amb l’Espanya plural i diversa i amb
l’Europa de l’estat del benestar. És un camí que vol prosperitat per tothom.
És un camí que vol millorar l’autogovern de Catalunya.
És un camí que vol un finançament just, sense privilegis, però just.
És un camí que vol seguretat als barris, als poble si les ciutats de Catalunya.
És un camí que vol donar i que dona certeses. Un camí que Catalunya ja ha començat
a recórrer aquest passat 14 de febrer. Un camí on cada cop ens hi trobem més gent.
Un camí que és el camí que Catalunya necessita, el camí que Espanya necessita.
Amigues i amics, companyes i companys, aquest és el PSC que avui és aquí. Aquest és
el PSC que avui s’ofereix als catalans i catalanes. Aquest és el PSC que avui comença el
camí per governar Catalunya. Aquest és el nostre PSC, aquest és el vostre PSC!
Endavant!
Visca el PSC!
Visca Catalunya!
Som-hi!
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