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Guió intervenció del primer secretari del PSC, Miquel Iceta. Dissabte 7 de febrer 2015 

Palau de Congressos de Barcelona 

 

Molt bon dia, amigues i amics, companyes i companys, 

Gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. 

Agraeixo molt especialment les intervencions dels amics i amigues que han volgut 

participar en aquest acte, mostrant el seu compromís amb la causa de la igualtat, la 

nostra utopia. 

Gràcies Albert, Rosa, Carme, Josep Maria i Joan Carles. 

Aquest és un acte important per a nosaltres, vol marcar la renovació del nostre 

compromís, però també vol assenyalar un nou inici. Com va dir Willy Brandt: 

“Recordeu sempre la vostra força i que cada nova època requereix noves respostes”. 

Venim de lluny, de molt lluny, ho hem vist al vídeo. Som del partit de Joan Reventós, 

de Josep Pallach, de Paco Ramos, de Maria Aurèlia Capmany, d’Ernest Lluch, de Marta 

Mata, de Jordi Solé Tura, d’Antonio Santiburcio i de tants i tants altres. Gent de pedra 

picada, disposada a picar pedra. Gent com nosaltres. 

Venim d’una llarga història de lluites obreres, democràtiques, catalanistes, 

federalistes, feministes, culturals, pacifistes, socialistes, sindicals, ecològiques i socials. 

Som fills d’un moviment històric que no s’improvisa. No va néixer ni en platós de 

televisió ni en cenacles elitistes. Som una força en la que els protagonismes individuals 

mai no obliden la dimensió col·lectiva del nostre compromís. Volem canviar les coses, 

els pobles, les ciutats, Catalunya, Espanya, Europa i el món. Volem canviar les coses 

des dels valors de llibertat, igualtat, justícia, fraternitat i solidaritat. 

Som una força impulsora de transformacions socials, un partit que es presenta amb 

humilitat davant la societat catalana, conscient dels seus errors i mancances, però 

també orgullós de la seva trajectòria i dels avenços que han estat assolits gràcies als 

nostres esforços. 

Cap partit a Catalunya o a Espanya pot dir que ha contribuït més que els socialistes a la 

llibertat i al progrés dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

La conquesta i consolidació de la democràcia, el retorn de les institucions a l’exili amb 

el president Tarradellas al capdavant, la Constitució i els dos Estatuts, la incorporació 

d’Espanya a les institucions europees, l’impuls a l’Estat del Benestar, sanitat, educació, 

pensions no contributives i ajut a la dependència, l’ampliació dels drets i les llibertats, 

són fites de les que ens sentim legítimament orgullosos. 
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Ho torno a dir: cap partit a Catalunya o a Espanya pot dir que ha contribuït més que els 

socialistes a la llibertat i al progrés dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

Fa ben poc feia un any d’aquell Tren de la Llibertat en que moltíssimes dones de tota 

Espanya van aturar en sec l’ofensiva de la dreta contra els drets de les dones. Cal retre 

homenatge a totes les lluites que han fet possible avançar, i a totes aquelles que han 

evitat els retrocessos. Perquè, desgraciadament, els drets i els avenços no són mai 

irreversibles. I els combats han de ser permanents, per exemple, contra la violència i 

els crims masclistes. 

Dit això, hem comès també alguns errors que cal reconèixer i rectificar. Com ho fa 

sense embuts la Crida que avui presentem. 

El nostre repte és renovar el compromís amb els valors que donen sentit a la nostra 

existència i la nostra lluita, i ser capaços de traduir-los en acció política i 

transformacions que cal impulsar a la Catalunya d’avui. 

Per això volem escoltar totes les veus que vulguin ser escoltades. I comptar amb tots i 

totes els que vulguin fer avançar amb nosaltres la causa del socialisme i la causa de 

Catalunya. Per això volem avançar cap a un Congrés Obert i cap a un Consell Obert dels 

i de les Socialistes de Catalunya. 

Socialistes de Catalunya, posant per davant les persones i la voluntat unitària. 

Socialistes de Catalunya, aplegant els homes i les dones que lluiten per la causa de 

Catalunya i la causa del socialisme. 

La causa de Catalunya, és clar, la causa dels catalans i les catalanes, la nostra identitat, 

el nostre autogovern, la nostra cohesió social, la nostra unitat civil, el catalanisme 

transversal, patrimoni comú, indivisible, unitari, que no deixarem segrestar per ningú, 

ni que sigui trepitjat per ningú. 

I la causa del socialisme, sí. 

Escolteu la definició de socialisme que ens va llegar Jordi Solé Tura el 1998. 

“Sempre he entès el socialisme com una passió per la dignitat de la persona, és a dir, 

per la igualtat i la solidaritat en una societat lliure. Per això l'empenta moral i política 

del socialisme continuarà viva mentre hi hagi desigualtats, injustícies, discriminacions i 

humiliacions.  

Des del punt de vista polític això vol dir una lluita continua per reformar les nostres 

societats, en el ben entès que les reformes són molt més difícils i complexes que les 

revolucions.  

El problema actual és que encara vivim de les lluites, les victòries i les derrotes del 

passat, fins i tot del passat immediat, quan el concepte de socialisme anava vinculat als 
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grans canvis de la revolució industrial, a les guerres colonials i mundials, a la defensa 

de democràcies amenaçades i a la divisió en blocs.  

En el futur aquesta lluita pels mateixos objectius es farà en un món més dominat per 

grans centres de poder supraestatals i grans mitjans de comunicació, però també en 

un món protagonitzat per sectors socials històricament marginats. Serà per damunt de 

tot, la lluita per la igualtat entre homes i dones, entre ètnies i entre societats 

avançades i endarrerides. I espero també que un món on el nou paper de les ciutats, 

les nacionalitats i les regions permetrà, per fi, superar les velles concepcions 

nacionalistes”.  

Parlo de la causa del socialisme entre d’altres coses perquè, com deia Ulrich Beck, “La 

renúncia oberta a la utopia és un xec en blanc a l’abandó de la política per part de la 

pròpia política. Només qui és capaç d’entusiasmar-se, guanya suport i conquereix el 

poder”. 

Nosaltres volem embridar el capitalisme global per sotmetre l’economia al benestar de 

les persones i dels pobles, just el contrari del que succeeix ara. Recordem el que ens 

deia Tony Judt: “La dreta utilitza la crisi com a excusa per a desplegar acarnissadament 

les seves prioritats: menys Estat, menys protecció social, menys solidaritat”. Nosaltres 

ens oposem frontalment a això. Amb paraules i, sobretot, amb actituds, amb fets, amb 

accions de govern. 

Som una esquerra democràtica, reformadora i transformadora, amb vocació 

majoritària i de govern. Capaç de reivindicar i de denunciar, sí. Però també capaç de 

governar i de canviar la realitat, de combatre les injustícies, de construir una societat 

millor. 

Som conscients que l’economia de mercat funciona sobre la base del benefici i 

l’obsessió per les possessions materials, però no ens volem resignar a una organització 

social que es limiti a prendre nota de les desigualtats, les injustícies i els desequilibris, a 

una societat que només trobi satisfacció en el consumisme desaforat, a una societat de 

mercat. Cal que recuperem la crítica a les desigualtats, les crisis, la precarietat, 

l’alienació i la pobresa generades pel sistema capitalista. Precisament perquè som 

socialistes. Però no volem ser una força que es limiti a denunciar, a reivindicar, volem 

transformar la realitat, canviar les coses, des del govern i des de l’acció social, política i 

cultural. Volem recuperar la cultura crítica i la capacitat transformadora. 

El sistema neoliberal és incapaç de situar les persones per sobre del benefici. I 

nosaltres no acceptem com a inevitables ni l’atur, ni la pobresa, ni les desigualtats. Així 

doncs, els reptes són clars: la regulació del sistema financer, l’abandó del dogma de la 

mà invisible del mercat, la submissió del lliure comerç a normes socials i ambientals, 

evitant confondre drets amb mercaderies que sols estan a l’abast dels que les poden 

comprar, recuperant el prestigi de la política i de lo públic, introduint elements de 
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democràcia econòmica com la cogestió a les empreses, potenciant l’economia social, 

rebutjant la desregulació sistemàtica de la relació entre empresaris i treballadors. 

Por primera vez en la historia, el cambio de civilización al que estamos asistiendo no 

está comportando una ampliación de los horizontes de progreso, al contrario, suscita 

miedos e inseguridades, genera paro y desigualdades, agota los recursos naturales del 

planeta, amenaza el medio ambiente y condena a la precariedad y a la pobreza a 

muchas personas. Y por esto necesitamos, entre otras cosas, una buena regulación de 

los mercados globales y unos Estados Unidos de Europa. 

Debemos reconstruir nuestro proyecto político para hacer frente a los retos de la 

globalización, del individualismo egoísta y del repliegue comunitario. Hemos de hacer 

frente al miedo que es el caldo de cultivo de los populismos demagógicos, xenófobos o 

identitarios que nos acechan, y que estimula el conservadurismo y la ley de la selva. 

Hemos de buscar con todos aquellos y aquellas que lo deseen, las respuestas a nivel 

local, europeo y global, para construir un nuevo proyecto capaz de alumbrar una 

nueva sociedad más libre y más segura, más próspera y más justa. Sin olvidar que la 

crisis económica es también una crisis energética y ambiental. Y que la fractura social 

que va creciendo tiene una expresión cada vez más dura en los núcleos urbanos, 

agravando viejos problemas y creando nuevos problemas que conviene conocer y 

afrontar. 

Vull insistir en la nostra vocació de govern, reivindicant la feina fet pels governs 

socialistes presidits per Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero, per tants i tants 

governs municipals, i pels governs d’esquerres presidits per Pasqual Maragall i José 

Montilla. I vull recordar que des de que governa CiU amb el suport d’ERC, hi ha menys 

persones treballant, tenim més desigualtats, més pobresa, més retallades i Catalunya 

ha doblat el seu deute i, a més, ens han embarcat en una nòria i en un carreró sense 

sortida. 

Una nòria que gira i gira però que és incapaç d’impulsar canvis tangibles. Una nòria 

que no pot amagar la veritat ni la complexitat dels problemes als que ens enfrontem. 

Quina és la nostra realitat avui? 

1. 194.000 llocs de treball perduts des de l’any 2010 

2. 111.000 famílies sense ingressos 

3. Mig milió de persones amb feina però en risc de pobresa 

4. La taxa d’activitat i d’ocupació dels homes continua sent 10 punts més alta que 

la de les dones 

5. La pobresa infantil severa se situa 11 punts per sobre de la mitjana europea 

6. 320.000 famílies declaren que no poden mantenir l’habitatge a una 

temperatura adequada 
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Davant d’una verdadera situació d’emergència social, hem de fer front a l’immobilisme 

de la dreta i denunciar les solucions màgiques que ofereixen paradisos il·lusoris. 

No hi ha solucions miraculoses. Us poso un petit exemple. Aquests dies s’està 

impulsant un debat sobre un projecte de Constitució catalana, que sembla que té 

molts entusiastes, però pocs la deuen haver llegit llegida, crec. Mireu, article 30, “Amb 

independència de la seva situació administrativa o laboral, totes les persones tenen 

dret a l’assistència sanitària gratuïta en cas d’urgència”. Sí, ho heu sentit bé, “en cas 

d’urgència”. Aquest és el nou país que ens proposen? No és el nostre nou país, en cap 

cas. Nosaltres volem un dret a la salut, un dret a l’assistència sanitària gratuïta per 

tothom quan ho necessiti, sigui o no urgent. 

Menys paraules buides, menys procés, menys estructures d’Estat, i més vetllar per 

l’estat de les estructures que ja tenim, els drets i les oportunitats de les persones. Més 

sanitat, més educació i menys ambaixades. Menys fulls de ruta i més idees clares. Més 

dir la veritat: no hi haurà una solució unilateral. L’únic camí és el del diàleg, la 

negociació i el pacte, la resta és fer volar coloms i enganyar el personal. 

Menys parlar d’independència i més lluitar contra les dependències. No volem que la 

salut o l’educació depenguin de si les pots pagar o no. No volem que el benestar dels 

infants depengui del nivell adquisitiu de les seves famílies. No volem que els 

subministres imprescindibles d’aigua, llum i gas depenguin de si ets o no pobre. Volem 

lluitar contra les dependències, de veritat. 

Volem un canvi de debò, d’arrel, volem viure d’una altra manera, volem viure 

altrament, i veure les coses amb una altra ment. Una altra manera de pensar, una altra 

manera d’enfocar la vida, una altra manera de valorar les coses, una altra manera 

d’establir prioritats, un altre sistema de valors. Una alternativa de veritat, això volem 

construir. 

Volem canviar Espanya, volem reformar l’Estat, volem un acord per canviar la 

Constitució i fer d’Espanya un Estat federal en que l’autogovern de Catalunya i la 

defensa dels interessos dels catalans i les catalanes tinguin les màximes garanties. Però 

no volem ni l’esquinçament de la societat catalana ni la ruptura amb la resta de pobles 

d’Espanya. I volem poder votar aquest nou pacte. 

Que no me digan que no se nos entiende. Queremos cambiar España, queremos 

reformar el Estado, queremos un acuerdo para cambiar la Constitución y hacer de 

España un Estado federal en el que el autogobierno de Cataluña y la defensa de los 

intereses de los catalanes y las catalanas tengan las máximas garantías. Pero no 

queremos ni el desgarro de la sociedad catalana ni la ruptura con el resto de pueblos 

de España. Y queremos poder votar este nuevo pacto. 
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Per ser fidels a la nostra història i lleials amb el nostre compromís polític, per ser 

capaços de seguir treballant pels canvis necessaris, el PSC ha de canviar, la nostra 

organització ha de canviar, la nostra forma de fer política ha de canviar, la nostra 

relació amb la ciutadania ha de canviar. 

Entrem en un any decisiu per a la reconstrucció del nostre projecte polític, la 

preparació de les eleccions municipals, autonòmiques i generals ens ha de servir per 

obrir-nos als sectors progressistes, per estrènyer els nostres lligams amb els 

treballadores i les treballadores, els emprenedors i les emprenedores i el nostre 

jovent. 

I hem d’enriquir el nostre projecte polític a partir d’un debat profund al voltant dels 

deu eixos que conté la crida que avui presentem. Per un Congrés Obert centrat en un 

debat d’idees que hagin estat contrastades amb molta gent, amb molts sectors, a tot 

arreu, sense embuts ni prejudicis. 

1. Substituir les polítiques d’austeritat per polítiques d’impuls econòmic i de 

creació de llocs de treball. 

2. Combatre les desigualtats, la precarietat i la pobresa, i impulsar un pla de 

rescat social. 

3. Defensar l’Estat del benestar com a mecanisme essencial per a l’equitat i la 

igualtat d’oportunitats. 

4. Defensar i promoure la qualitat de l’escola pública i el dret de la ciutadania a la 

cultura, recolzant els creadors, les creadores i les indústries culturals. 

5. Defensar la qualitat de la sanitat pública rebutjant la seva privatització. 

6. Impulsar la sostenibilitat i combatre els hàbits del consumisme i el 

malbaratament. 

7. Impulsar una Europa social i democràtica capaç d’embridar el poder financer i 

especulatiu. 

8. Revitalitzar la democràcia, amb nous sistemes de participació, partits més 

oberts i transparents i un nou sistema electoral. 

9. Establir una administració pública absolutament transparent, oberta a 

l’escrutini permanent de la ciutadania i amb tolerància zero envers la corrupció. 

10. Promoure un nou acord amb la resta d’Espanya que ens permeti votar. 

Renovar, innovar, canviar. Obrir-nos, anar a buscar talent, complicitats. Fer xarxa. 

Aprofitar la preparació de les eleccions municipals com a palanca de renovació. Fent 

de les eleccions municipals una reivindicació de la política més noble i altruista, dels 

canvis des de baix, atenent els problemes reals, treballant pel que realment importa. 

Aquest és el nostre compromís, el nostre combat. 

Amigues i amics, companyes i companys, us convido a seguir treballant pel socialisme i 

per Catalunya. 
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Us convido a llegir, debatre i difondre la Crida dels Socialistes de Catalunya. 

Us convido a cridar junts, ben fort, 

Visca, visca, visca, Catalunya socialista! 


