
Intervenció del primer secretari 
a l’acte de dos anys de Govern 

Barcelona,  26 d’abril de 2009 

 

Bona dia companyes i companys, 

amics i amigues, 

Bon dia en un matí típic de primavera, amb sol i també pluja. Però com sempre, 

després de la tempesta ve la calma. 

El 16 de novembre de 2003, quasi bé 2.000.000 de catalans van votar opcions 

catalanistes i d’esquerres. 

Amb aquest mandat popular, 

les esquerres catalanistes teníem la responsabilitat de liderar el país.  

 

Havia arribat el dia en que el socialisme català... 

i el conjunt de forces polítiques d’esquerres del nostre país... 

vam subscriure un pacte que constituïa la materialització d’un somni, 

d’un anhel, 

d’una esperança... 

*** 

 

Després de 23 anys de governs conservadors a Catalunya,  

una opció d’esquerres, 

progressista, 

catalanista, 

i amb un projecte profundament  reformador arribava al Govern de Generalitat 

de la mà de Pasqual Maragall. 

 

*** 

 

Han passat més de 5 anys d’aquella data,  
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però avui són vigents tots i cadascun dels motius d’aquell acord. 

 

Com també ho van ser fa dos anys quan, de nou, els catalans i les catalanes 

van tornar a donar majoria a les esquerres catalanistes en el Parlament de 

Catalunya.  

*** 

 

Amigues i amics, 

avui no podem oblidar que aquell acord trencava una llarga hegemonia 

conservadora, que afeblia el país. 

 

Catalunya, aquell dia,  

al cap de 23 anys,  

feia de l’alternança quelcom normal al nostre país, 

i demostrava que,  

lluny del que alguns havien dit durant anys, 

un projecte d’esquerres podia dirigir el país. 

 

*** 

 

Estic convençut de que cal fer una mica de memòria abans de valorar els èxits 

aconseguits, 

perquè hi ha qui vol amagar que aquell Govern era l’alternativa a un Govern 

català que havia perdut empenta i lideratge supeditat a José Maria Aznar. El 

José Maria Aznar del que ens parlava Carme Chacón, el José Maria Aznar que 

avui ens delecta amb una entrevista en un mitjà de Madrid, on diu que amb ell 

la crisi no hauria arribat. Suposo que parla d’ell i dels seus companys de Les 

Açores, que no tenen cap relació, com sabeu, amb les hipoteques subprime. 

 

I també perquè hi ha qui no recorda que,  
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en aquells moments,  

alguns van anunciar que el canvi de Govern a Catalunya suposaria 

pràcticament la fi del món.  

Alguns, fins i tot, van parlar de robatoris, com si governar Catalunya fos 

potestat només d’alguns. 

A tots aquells,  

els hi hem de dir que es van equivocar, 

que no parlaven en defensa del país, 

sinó dels seus interessos de poder. 

 

*** 

 

Per sort,  

més de 5 anys després, 

els Governs catalanistes i d’esquerres han millorat Catalunya i la vida dels seus 

ciutadans. 

 

*** 

 

Fa pocs dies, les forces polítiques que donen suport al Govern van actualitzar 

el Pacte d’Entesa, 

i això encara dóna més força al conjunt del Govern per tirar endavant, 

i demostra que el projecte catalanista i d’esquerres no és un projecte 

conjuntural, 

sinó estratègic, 

de futur,  

de país, 

de llarga durada i de mirada àmplia. 

 

No treballem per una legislatura o dues,  

 3



Perquè nosaltres, els socialistes, treballem per a tota una generació.  

 

El nostre horitzó no és ni el proper any 2010, 

ni el 2012, ni el 2014... 

 

*** 

Nosaltres treballem amb la mirada posada en el 2020. 

 

*** 

 

La dècada en la qual Catalunya  

es juga el seu futur i el seu lloc a la Mediterrània,  

a Espanya, a Europa i al món. 

 

*** 

 

El Govern catalanista i d’esquerres no serà un breu parèntesi...  

 

Catalunya no està ni resignada ni predeterminada a cap força política que la 

vulgui patrimonialitzar. 

 

*** 

 

Perquè les esquerres catalanistes i progressistes som i serem l’ànima d’aquest 

país.  

*** 

 

Avui, companys i companyes,  

és més vigent que mai el nostre compromís amb la Catalunya de la justícia 

social,  
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amb la Catalunya que és un sol poble, 

amb la igualtat de drets i deures, 

amb la Catalunya on ningú no pot quedar enrere. 

 

I som conscients també que aquests objectius no es poden assolir sense 

alguns riscos. 

 

Com també sabem que en aquest camí hem comès, cometem i cometrem 

alguns errors. 

 

Però qui no arrisca...  

qui no és valent... 

no pot guanyar el futur. 

 

I qui no pot donar esperança a la societat que governa tampoc no mereix 

liderar-la. 

 

Qui espanta, en lloc de proposar, 

 

Qui sempre diu no, perquè no és valent per dir que sí. 

 

Qui no somnia una societat millor i fa tot el que estigui a les seves mans per 

aconseguir-la... 

Aquest,  

no té cap possibilitat de fer avançar la societat,  

ni el país. 

 

*** 

 

El nostre govern, en aquests més de dos anys,  
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el que ha fet és precisament això, 

aplicar polítiques valentes per millorar la vida de les persones, 

des del primer dia. 

 

*** 

 

El nostre Govern ha treballat des del primer minut, 

amb el compromís de millorar el país, 

i de preparar-lo pel futur. 

 

Ja he dit abans que el Govern té un model de país, 

per ara i pel futur. 

 

Un model que es fonamenta en: 

 

- Tenir com a prioritat les polítiques socials. 

- Garantir la seguretat i la justícia. 

- Vertebrar el territori. 

- Promoure el progrés econòmic. 

- Defensar i projectar la llengua i la cultura catalanes. 

 

- Mantenint un compromís, a més a més irrenunciable,  

amb l'avenç i consolidació del nostre autogovern. 

 

Aquests són els eixos i objectius en els que fonamentem tota l’acció de Govern, 

i ara,  

companys i companyes,  

és quan comencem a veure els resultats,  

ara,  

quan mirem la feina feta,  
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podem dir amb orgull que era per això pel que la societat catalana ens va 

donar la seva confiança. 

 

Per construir la Catalunya del 2020. 

 

*** 

 

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya van voler una majoria parlamentària 

d’esquerres a Catalunya, 

per assolir polítiques i reptes que fa només 5 anys semblaven impossibles.  

 

*** 

 

Avui, podem afirmar que estem fent el que toca i el que necessita Catalunya: 

 

- Mai com ara s’ha fet una aposta tan clara per millorar la vida dels 

ciutadans als seus barris, amb una inversió conjunta amb el ajuntaments 

de més de 900 M€ per millorar les nostres ciutats i pobles. Amb la Llei 

de Barris, que s’està desplegant en molts pobles i ciutats de Catalunya. 

A Reus i Lleida; aquí estan els seus alcaldes; a Santa Coloma, Sabadell 

i Terrassa; a Cornellà, Esplugues, a Rubí, Granollers, Manresa, a 

Tarragona. I a Badalona. 

 

Amb 800.000 ciutadans beneficiats, més de 500 carrers millorats, 265 nous 

equipaments municipals... Més que mai! Gràcies a la Llei de Barris, a la 

tasca d’aquest govern, del conseller Nadal i amb l’ajuda dels alcaldes. 

 

- Avui estem invertint a Catalunya més que mai. Més de 12.000 M€, el 

que suposa el 5,6% del PIB. Una inversió superior a qualsevol país de 

l’Europa dels més avançats. Per tant, Més que mai!  
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- Amb els Governs d’esquerres hem incrementat més de 1.000 M€ els 

recursos destinats a recerca i desenvolupament.  

 

- Durant aquests dos anys hem construït dues escoles per setmana.  

 

- 10 equipaments esportius cada mes.  

 

- Una nova comissaria al mes. Ara ja no en caldran tantes, és evident.  

 

- Iniciem 28 habitatges protegits cada dia.  

 

- 62.000 famílies reben ajuts al lloguer.  

- Hem construït 100 quilòmetres d’autopista, lliures de peatge. Més que 
mai! En aquest període, més que en 23 anys de governs de CiU. 

 

- El 90% dels catalans disposaran d’uns jutjats nous o reformats. Gràcies 

a la tasca de la consellera Tura.  

 

- Cada 3 setmanes obrim un nou equipament d’atenció primària. Amb la 

tasca de la consellera Geli. 

 

- La posada en marxa de les noves dessalinitzadores suposarà disposar 

d’aigua potable equivalent al consum anual dels habitants de les ciutats 

de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona junts. 

 

- Molt aviat s’inaugurarà la nova terminal de l’aeroport del Prat. I també 

l’aeroport de Lleida-Alguaire, el primer aeroport que està construint el 

Govern de la Generalitat. 
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- Estem construint la Línia 9 del metro, que serà la línia subterrània més 

llarga d’Europa, i beneficiarà a 130 milions d’usuaris l’any. I 

començarem a inaugurar una part de les estacions d’aquest projecte 

aquets any: començant per Santa Coloma de Gramenet aquest any i a 

continuació Badalona. Per cert, la setmana passada ja va arribar el túnel 

a l’aeroport, un fet històric per a les infraestructures del nostre país. 

 

- Hem obert, com ens vam comprometre a la campanya, el metro el 

dissabte a la nit per garantir la seguretat dels nostres joves en 

col·laboració amb els ajuntaments. 

 

- Al 2003 el Govern invertia 365 euros per persona i any. El 2008, 715 

euros, pràcticament el doble. Més que mai! 

 

- Hem doblat els ajuts per aquelles persones que menys tenen, i més de 

43.000 persones ja reben ajuts de la llei de dependència. Persones que 

no rebien prestacions ni tenien cap tipus d’ajuda. 

 

- En dos anys, 3 presons noves. Convergència en 23 anys en va fer 

només dues. 

 

- Hem incrementat un 70% els ajuts al món local en cinc anys.  

 

****** 

 

I també hem pres decisions que dibuixen la Catalunya del futur, 

i que van més enllà de la conjuntura.  

Que defineixen un model de país: 
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- Hem signat el Pacte Nacional per l’Educació i estem a punt d’aprovar la 

primera llei d’Educació de la història de Catalunya per un ampli consens 

de la mà del conseller Maragall. 

 

- Molt abans de que arribés la crisi, ja havíem signat l’Acord Estratègic per 

enfortir la nostra economia de la mà de l’Antoni Castells. 

 

- Hem signat el Pacte Nacional per a l’Habitatge. 

 

- Hem signat el Pacte Nacional de Recerca i Innovació. Innovació que fan 

les universitats, els centres de recerca, alguns d’espectaculars com que 

el vaig veure amb el conseller Llena a la província de Girona. 

 

- Hem signat el Pacte Nacional per a la Immigració. 

 

*** 

 

Ho fem fet treballant, i això son 

 

Fets..., ....fets, i més fets. 

 

Recordeu de la situació de Nissan o Seat fa uns mesos? 

 

L’amenaça per milers de llocs de treball que hi havia en aquell moment? 

 

Les critiques d’alguns al viatge al Japó? 

 

La polèmica del Saló de l’Automòbil,  

que finalment serà un èxit? 
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Tots aquests són èxits col·lectius del Govern d’Espanya i del Govern de 

Catalunya, 

èxits del treball conjunt, 

entre el ministre Sebastian i el conseller Huguet, entre el ministre Corbacho i la 

consellera Serna 

 

del treball colze a colze amb els treballadors i emprenedors. Amb la SEAT hem 

donat un exemple de responsabilitat. Era imprescindible. 

 

Per tant, si ens hi posem, 

si treballem amb tenacitat,  

podem. 

 

Sí fem,  

si treballem, 

si que podem.  

 

Voler és poder.  

 

Quan Catalunya s’ho proposa, pot. 

És clar, claríssim, que pot.  

Res no està fora del nostre abast.  

 

Si deixem de fer escarafalls,  

si deixem de mirar-nos el melic,  

si ens hi posem tots i totes, 

el Govern el primer. 

 

És clar que sí! 

No ens cansarem de repetir-ho. 
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nosaltres anem per feina,  

perquè som gent treballadora,  

gent emprenedora,  

gent compromesa. 

*** 

 

Hi ha moments difícils,  

complexos,  

incompresos... 

però quan veig tota la feina que hem fet,  

i la que queda per fer... 

només sento que el meu compromís, el compromís del govern i de cadascun 

dels seus membres, estic convençut que és més fort que mai: 

 

Sí, amics i amigues. 

 

Més que mai:  

Fets, i no paraules!  

Més que mai! 

 

*** 

Companys i companyes, 

estem fent la feina que ens van encarregar els ciutadans. 

 

Quan em vareu elegir com a candidat a la Presidència de la Generalitat, a la 

ciutat de Tarragona, us vaig dir que sóc home de poques paraules, 

però que sóc home de paraula. 

 

I crec que el que us acabo de dir és la millor forma de demostrar que hem 

complert i que estem complint amb la paraula donada. 
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*** 

 

Però igual que us dic que aquest Govern camina amb pas ferm, 

també és necessari que tots plegats siguem conscients que el que hem fet no 

és suficient. 

 

Com a socialistes i progressistes,  

volem més, 

volem continuar treballant per millorar el país i la vida de les persones. 

 

Per això, els socialistes hem iniciat, després del darrer Congrés, un gran 

procés de diàleg i debat, amb el procés de la “Catalunya Causa Comuna” que 

encapçala el company Raimon Obiols, amb l’objectiu de renovar també les 

nostres propostes electorals. 

 

Nosaltres no volem Cases Grans...,  

en les quals, per cert, cada cop hi cap menys gent..., 

Nosaltres volem grans causes,  

causes comunes,  

compartides:  

com Catalunya,  

com la unitat civil dels catalans, 

com la justícia social  

i com la societat de la igualtat i les oportunitats que estem construint. 

 

Volem un diàleg franc i obert per continuar copsant el pols del país i les seves 

necessitats. 

 

Per fer, hem d’escoltar 
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Per fer, hem de dialogar, 

 

Per fer, també hem de compartir. 

 

Per això, estic segur que compartireu amb mi el desig 

que el nostre partit escolti abans de parlar,  

i que parli per explicar el que fa, 

i cap a on va, 

sense fer perdre el temps a ningú, 

sense parlar per parlar.  

 

Més encara en una situació de crisi econòmica com la que estem patint.    

 

Molta gent ho està passant malament,  

en som conscients, 

i a aquestes persones em vull dirigir: 

El Govern ha fet i farà tot el que estigui al seu abast per minimitzar els efectes 

de la crisi, 

sabeu que hem pres mesures dirigides als treballadors ja al mes d’abril de l’any 

passat, 

als que tenen feina i la volen mantenir, 

als que l’han perduda i volen trobar una feina nova, 

i als joves que encara no han tingut l’oportunitat de treballar. 

 

Hem pres mesures dirigides 

a les famílies, 

a les empreses, 

al sector de l’automoció i d’altres...  

i per això, 
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perquè tenim el Govern, 

els treballadors, 

i les empreses treballant plegats, 

afrontem aquesta situació amb optimisme,  

amb confiança, 

amb el convenciment que guanyarem aquest partit. 

 

Per tant, ara no és moment d’amagar-se, 

de guanyar vots o fer electoralisme, 

de ser negatiu o pessimista. 

 

*** 

 

Ara és moment de treballar plegats, 

i estic convençut que sortirem endavant. 

 

I si hi ha algú que no vol ajudar, 

o que no confia en Catalunya, 

en les seves possibilitats, 

i en la seva capacitat de lideratge a Espanya i a Europa, 

el millor que pot fer és deixar treballar als que sí que confiem en Catalunya,  

en la seva gent  

i en les seves possibilitats. 

 

Perquè, companys i companyes,  

el govern no pensa frenar. 

Al contrari,  

pensem accelerar, 

fer el que calgui perquè el país treballi a tota màquina. 
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*** 

El Govern i el president,  

hem afrontat aquest repte des del primer dia, 

i ho hem fet amb fe cega en els catalans i les catalanes. 

 

No és el moment dels pessimistes, 

sinó dels lluitadors. 

 

És el moment dels qui confien en ells mateixos i en el nostre país. 

 

I a aquests els dic: 

Aquest és el seu govern, el vostre govern, 

perquè el govern confia en vosaltres, 

perquè el govern confia en el país, 

perquè el govern confia en els treballadors,  

perquè el govern confia en els estudiants, 

perquè el govern confia en els emprenedors. 

En definitiva, 

perquè el govern confia en Catalunya, en el nostre país. 

 

*** 

Per això,  

i perquè sé que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya ens acompanyen en 

aquest repte, 

estic convençut de què ho aconseguirem.  

 

*** 

 

El govern ha fet i farà el que calgui per aconseguir que ningú quedi enrere a 

causa de la crisi, 

i confio que tothom empenyi amb la mateixa força per tirar endavant el país. 
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És cert, la situació és molt i molt complicada, 

però també que el repte és apassionant  

i estic convençut, de l’èxit. 

 

Ara és el moment dels catalans, 

dels qui estimem el país  

i dels qui pensem i pensen que l’esforç i el treball conjunt ens faran sortir 

endavant. 

 

I pels pessimistes, demano respecte. 

 

però també que no destorbin, 

que en comptes de criticar, facin propostes, 

que transmetin confiança i no pessimisme, 

que ajudin a construir i no busquin el conflicte. 

que treballin per a la Catalunya que sempre hem somiat i no per arribar com 

sigui, a qualsevol preu, al Govern. 

 

*** 

  

I abans d’acabar,  

sabeu que aquest Govern té un altre repte important: 

Desenvolupar l’Estatut de Catalunya. 

 

Aquest hauria de ser l'objectiu del conjunt de forces polítiques del país, 

però per desgràcia sembla que no és així. 

 

Convergència i Unió ha decidit entorpir la tasca del Govern en el desplegament 

de l’Estatut des del primer dia, 

i molt especialment pel que fa al finançament. 

 

No escolten a ningú. 
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No escolten a la gent, que ens demanen que anem a la una. 

No escolten al país. 

 

No escolten, per no escoltar, ni al president Pujol,  

que fa pocs dies va dir que el seu partit hauria d'actuar amb patriotisme i no 

posar traves al Govern en aquesta negociació. 

 

I no ho fan només amb el finançament, 

també ho volen fer amb el Consell de Garanties estatutàries, 

ho han fet amb l'Oficina Antifrau, 

o amb el Pacte Nacional d'Infraestructures. 

 

Aquesta és una actitud poc patriòtica,  

però nosaltres continuem treballant amb la mà estesa per complir l'Estatut i per 

a desenvolupar-lo. 

Per millorar el nostre autogovern.  

 

I treballarem de valent, 

perquè tots plegats ens hi juguem molt. 

El país, el Govern i el partit. 

 

Perquè el que ens hi estem jugant és que guanyi un model o un altre. 

 

Que guany el nostre model: 

el de l’Espanya unida però plural. 

 

O que guanyin altres models: 

el de l’Espanya dividida,  

o el de l’Espanya uniforme. 

 

*** 
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Per això ara hem entrat en l’hora decisiva. 

La nostra paciència, la paciència del govern, la paciència del conseller castells, 

la nostra fermesa, combinada amb intel·ligència 

la nostra confiança, combinada amb acció 

ens han portat a canvis i transformacions històriques. 

 

*** 

 

Tenim urgències i raons...,  

però ens calen uns dies més de discreció i feina dura,  

per a aconseguir el que Catalunya reclama i necessita. 

Per continuar liderant el progrés econòmic i social d’Espanya. 

 

*** 

L’Estatut ens dóna un full de ruta clar, 

que des del primer dia hem seguit i hem defensat amb tota la força i el 

convenciment, 

i, en aquest sentit, us diré: 

 

Aquesta serà la legislatura en la qual es farà realitat allò pel que el nostre país 

fa molt temps que lluita: 

 

- el traspàs de les beques, 

- el traspàs de les rodalies, 

- l’establiment d’un nou sistema de gestió aeroportuària... 

 

I, per descomptat, 

aquesta serà la legislatura del nou sistema de finançament. 

Un finançament que complirà amb l’Estatut i que no caurà en els errors del 

passat. 
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En aquest terreny no donarem ni un pas enrere. 

No ens ho podem permetre, 

No podem hipotecar el futur del país  

i no ho farem. 

 

Hi ha qui ens demana que ens plantem, 

i jo els hi vull dir: 

que ja fa mesos que ens hem plantat. 

Si no ens haguéssim plantat, ja tindríem un mal acord signat fa temps. 

I això és precisament el que no acceptarem. 

I ho sap tothom. Tothom. 

 

Sabeu que aquesta setmana hi ha hagut contactes, reunions, amb el govern 

espanyol, 

i ara cal passar de les paraules als fets. 

Confiem que així sigui. 

 

Us demano confiança en el Govern de Catalunya. 

Que hem dit NO, quan calia dir NO. 

Que no acceptarem acords a la baixa com feien altres. 

 

Però us demano també confiança, quan el Govern digui Sí. 

Perquè si el Govern diu si, no en tingueu cap dubte. Serà perquè hi ha un bon 

acord. 

*** 

Si ens conforméssim amb acords com el del 2001, 

fa temps que tindríem un acord. 

 

*** 
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I hauríem sortit explicant que havíem aconseguit 5 ó 6 vegades més el que va 

aconseguir Artur Mas l’any 2001.  

 

*** 

 

Hauríem multiplicat per cinc el rendiment del darrer acord de finançament.  

 

*** 

 

Però no ho hem fet. 

 

No ho hem acceptat. 

 

Perquè no acceptarem res que no sigui just, 

que no sigui el que correspon.  

 

*** 

 

I tampoc no acceptarem que els que feien acords a la baixa, CiU i PP, ens 

acusin d’acceptar un mal acord quan aquest arribi. 

 

No acceptarem lliçons d’aquells que no van ser ferms en la negociació l’any 

2001. 

 

No acceptarem que els que no van saber negociar, ara diguin el que és bo o 

dolent. 

Si hi ha finançament, serà perquè serà bo. 

 

Garantirà el futur del país. 
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I permetrà un desenvolupament econòmic i social de Catalunya amb el que 

continuar sent el motor d’Espanya. 

 

*** 

 

Perquè els socialistes catalans volem liderar el projecte federal de l’Espanya 

plural, 

perquè Espanya, o és plural, o no és... 

o no serà la que nosaltres volem. 

 

Els socialistes catalans som exigents,  

i per això volem construir una Espanya on se sentin identificats i compromesos 

la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

*** 

 

Una reflexió final: 

Catalunya és un gran país..., un gran i fantàstic país; 

però és, també, massa petit,  

en aquest món obert i global d’avui,  

com per permetre’s no jugar en tots els camps  

i en tots els escenaris on s’hi juga el futur. 

 

Com molt bé ens explicava la Maria Badia, Catalunya, per interès i convicció, 

ha d’estar a les taules on es prenen decisions que ens afecten: A Espanya, a 

l’Euroregió, a la Mediterrània, a Europa, i al món. 

 

La Catalunya rica i plena, només és possible amb la Catalunya federal, 

solidària i oberta. 
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Jo també vull el màxim per a Catalunya, però a Catalunya el que no farem serà 

portar-la a carrerons sense sortida ni a falses expectatives, ni a frustracions 

col·lectives. 

 

Per això, no volem ser líders només a Espanya. 

 

Maria, Raimon, 

també volem ser líders a Europa,  

construint-la. 

 

Maria, seràs l’única cap de llista de les forces catalanes que hauràs votat a 

favor de la Constitució europea. 

 

L’única que va a Europa a sumar, amb els que volen fer més Europa, amb els 

que volen una Europa més social. 

 

Barcelona ja és la seu de la Unió per la Mediterrània,  

i volem més. 

 

Volem compartir, 

créixer plegats, 

i estar al capdavant d’aquests dos projectes globals: el d’Espanya i el d’Europa. 

Perquè només podem avançar si sumem i si en formem part de forma 

compromesa i també decidida. 

 

*** 

 

Vaig acabant... 

 

Tenim molts reptes per endavant. 
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Som la Catalunya que sap on va. 

la que va endavant, 

la que no va sola, 

la que no s’atura, 

la que no es llepa les ferides, 

la que té confiança en ella mateixa 

la que mira a l’horitzó, 

la que vol anar més lluny, encara... 

 

vosaltres, nosaltres, jo, volem estar amb aquesta Catalunya, 

La de la majoria, la de la gent que treballa i lluita cada dia per la seva família i 

el seu benestar. 

 

Estem aconseguint coses inimaginables des de fa només 5 anys. Més que mai! 

 

I continuarem treballant amb l’horitzó d’aquesta Catalunya del 2020 

 

Com he dit abans: 

El Govern de Catalunya treballa per una societat millor. 

 

Us he exposat part de la feina feta, 

els reptes que tenim per endavant, 

i l’ambició, la confiança i el convenciment amb els que els afrontem. 

 

*** 

 

Confio en comptar amb tots vosaltres en aquesta tasca. 

I també convé recordar: 

 

HEM FET, MÉS QUE MAI. 
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VOLEM TOTS PLEGATS SEGUIR FENT, MÉS QUE MAI. 

VOLEM ANAR MÉS LLUNY, MÉS QUE MAI. 

 

AMICS I AMIGUES, 

MÉS QUE MAI, PSC! 

MÉS QUE MAI, CATALUNYA! 

 

Moltes gràcies i visca Catalunya. 
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