José Montilla reclama “rigor jurídic i intel·ligència política” per respondre a la
sentència sobre l’Estatut
El president de la Generalitat, José Montilla, ha demanat durant la inauguració de la sisena edició
de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya “rigor jurídic i intel·ligència política” en la
resposta unitària que han de donar els partits i institucions catalanes a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut. Montilla ha insistit que la massiva assistència a la manifestació de
dissabte és una mostra de “la indignació de la societat catalana” contra aquells que “han
propiciat aquesta situació”, en referència al PP i al propi Tribunal.
El president català també ha dit que “espero que siguem capaços de consensuar un
missatge sòlid i generador de confiança” respecte a la sentència. José Montilla també ha
afegit que ara ja no es podrà dir que el debat estatutari no interessava la gent i ha recalcat que va
ser una iniciativa dels governs d’esquerres per augmentar l’autogovern, veure reconeguda la
identitat catalana i aconseguir un finançament més just.
En aquest sentit, José Montilla ha defensat la gestió dels governs d’esquerres i ha destacat
sobretot la major transparència en la forma de fer política i l’aposta per les polítiques socials i de
ciutadania. En el seu discurs ha destacat la necessitat que l’esquerra necessita oferir respostes a la
situació actual “des del seu propi marc de referència, per no jugar amb les cartes
marcades”. “Ens toca recuperar el coratge i superar la perplexitat”, ha dit Montilla, ja
que “la resignació és la primera derrota, i no podem donar cap batalla per perduda”.
El mandatari català ha criticat “la irresponsabilitat dels mercats, que hem pagat entre
tots” i ha reconegut que “els polítics no hem estat a l’alçada de les circumstàncies”. Per
això, Montilla ha deixat clar que “no tindrien sentit les mesures d’austeritat que hem
pres, si no és per garantir l’estabilitat del sistema” i que en cap cas suposen “la fi de les
polítiques d’esquerra”. Per això ha demanat un discurs “renovat i valent”, ja que “no
podem mantenir-nos en la indefinició en moments de canvi com aquests”.
L’edició d’aquest any de la UPEC, sota el lema “Les solucions passen per l’esquerra”,
analitzarà al llarg de la setmana l’obra de govern, els valors del sindicalisme, els efectes de la crisi
en la salut dels treballadors i el futur de l’esquerra a Catalunya, amb la participació d’experts,
polítics i sindicalistes.

