
Moment històric. Durant els darrers anys hem 
escoltat massa sovint aquestes paraules. Tan so-
vint que, quan la crisi de la covid-19 ha colpejat 
amb força, bona part de la ciutadania ha consta-
tat que més que moments històrics el que hem 
viscut a Catalunya ha estat una dècada d’opor-
tunitats perdudes: oportunitats d’encapçalar el 
lideratge de l’economia espanyola, oportunitats 
de reforçar els nostres serveis públics essencials, 
oportunitats de donar esperances a un jovent 
que ha viscut tota la vida en crisi i oportunitats 
perquè Catalunya tornés a ser referent a Europa 
en camps com la innovació tecnològica i la inves-
tigació científica.

I fins i tot ara, en moments en què ens cal més 
sentit comú i responsabilitat que mai, els líders 
polítics independentistes han decidit, de nou, 
mirar cap a una altra banda, com ho demostra, 
per exemple, la no assistència de cap represen-
tant del Govern de la Generalitat a la SEAT el dia 
en què s’anunciava la seva aposta per la fabri-
cació de cotxes elèctrics a Catalunya. Quan som 
davant una inversió econòmica, industrial i social 
transcendent, el Govern de la Generalitat opta, 
un cop més, per la gesticulació estèril i per l’acti-
tud irresponsable. 

El passat 14 de febrer, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya va guanyar les eleccions al Parla-
ment. No va ser un moment històric, però sí un 
gir important en la deriva dels últims anys, com 
ho demostra la tria de molts catalans i catalanes 
per recuperar el camí del seny, de la concòrdia i 
de la bona gestió. 

Aquesta crisi, sens dubte, ens ha posat davant del 
mirall, amb les nostres virtuts i els nostres defec-
tes, amb les nostres potencialitats i les nostres 

mancances. I ara, a les portes de l’era postcovid, 
apareixen noves necessitats que requeriran  no-
ves polítiques, més eficaces, més eficients i, so-
bretot, dirigides a tota la ciutadania, sense deixar 
ningú enrere. El reforç dels nostres serveis pú-
blics essencials, la reducció de les desigualtats, 
agreujades per la pandèmia, proporcionar segu-
retat davant la creixent incertesa. Tornar a la nor-
malitat i allunyar-nos d’extravagàncies és el camí 
per fer front a aquests nous reptes. I el projecte 
dels socialistes catalans és, sens dubte, la palan-
ca de canvi per retrobar els consensos necessa-
ris per recuperar la millor versió de Catalunya, 
la Catalunya rica i plena en la qual cabem tots i 
totes, perquè, com deia Tarradellas, “Catalunya 
és suficientment petita perquè no hi sobri ningú 
i suficientment gran perquè hi càpiga tothom”.

Catalunya ha d’encetar una nova etapa, i aquest 
2021 ha començat a transitar el camí que ens 
durà a recuperar la política útil amb altura de 
mires i recuperar la prosperitat compartida que 
tant hem trobat a faltar aquests darrers anys. 
Amb la victòria del passat 14 de febrer, els cata-
lans i les catalanes hem iniciat, amb força, aquest 
camí del canvi. 
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