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SET ANYS DE GOVERN DE LES ESQUERRES (2003-2010)

Catalunya ha canviat molt en els darrers anys. El 2003, amb el president Maragall al capdavant, el Govern de
la Generalitat va dibuixar un projecte ambiciós i amb empenta per un govern d'esquerres i catalanista, un
govern que tancava la porta a 23 anys de dretes al nostre país, i que obria les finestres a nous reptes, a noves
idees, a noves maneres de fer país.

El president Montilla va prendre, el 2006, el relleu d'aquest projecte de país i va posar en marxa l'acord del
Pacte d'Entesa, guiat per cinc objectius fonamentals: fer polítiques socials, promoure el progrés econòmic,
vertebrar el territori, garantir la seguretat i la justícia i defensar l'autogovern, la cultura i la llengua.Aquests
objectius han estat el full de ruta del Govern Montilla, allò que ha guiat cadascuna de les seves idees i accions:
des de la Llei d’Educació al Pacte Nacional per a la Immigració; des del canal Segarra-Garrigues a l'acord del
nou model de finançament.Totes i cadascuna d'aquestes actuacions han estat fetes des de la convicció que
la prioritat d'un govern són les persones, i que només treballant per a elles és possible construir i enfortir
un país.

frc REVISTA DE DEBAT POLÍTIC dedica el bloc central d’aquest número a fer balanç de l’obra de govern
i projecció de futur. I ho fa a partir de dos relats que marquen les principals línies polítiques que ha seguit
Catalunya en els darrers set anys. El text de Jaume Bellmunt, patró de la Fundació, serveix de marc gene-
ral encertat per introduir sis peces temàtiques específiques, escrites per Carme Figueras, Francesc
Colomé, Daniel de Torres, David Fuentes, Roberto Labandera i Lídia Santos, en què fan un balanç
de la feina feta en benestar social, educació, convivència, finançament, inversió i seguretat.

Sens dubte, la Catalunya de 2003 i la Catalunya d'avui poc tenen a veure. El gir que s'ha fet en matèria de
polítiques socials, d’inversió en infraestructures, de millora de l'autogovern, és de 180 graus, i no fa sinó
accentuar el treball i la tenacitat del lideratge del president Montilla. El govern catalanista i d'esquerres ha
fet realitat en set anys promeses incomplertes de 23 anys de dreta: ha ampliat els serveis de l'Estat del benes-
tar fins a xifres inimaginables fa una dècada, ha cregut en una economia dinàmica en un territori sostenible,
aconseguint redreçar sectors estratègics afectats per la crisi i treballant per a una sortida solidària; i ha lide-
rat la defensa de l'Estatut, que ha permès que disposem d'un nou model de finançament, una inversió histò-
rica en infraestructures i l’assumpció de 19 noves competències.

Han estat set anys de treball intens d’un Govern amb una idea clara de país, que s’ha concretat en obra feta,
que ha cregut que la col·laboració institucional, ben plantejada i treballada seriosament, dóna fruits, que ha
demostrat que la cultura del diàleg i de l’acord amb la societat està ben arrelada a casa nostra, que ha fet
del treball, la tenacitat, la creació i l’ambició els valors conductors d’un país que mira cap al futur. Cristina
González i Buil
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