L’1 DE NOVEMBRE, MONTILLA



L’1 de novembre la decisió és molt clara: o un govern
progressista presidit per José Montilla o un govern conservador
presidit per Artur Mas.



Montilla és el millor candidat, té el millor programa i el millor
equip, representa la Catalunya de tots, unida en el catalanisme
i

en

l’aspiració

de

justícia

social,

compromesa

amb

la

transformació d’Espanya.



Montilla, nascut a Iznájar (Còrdova) el 1955, es trasllada a
viure a Catalunya als 16 anys. Aquí es va comprometre amb la
lluita

contra

la

dictadura

i

en

favor

de

les

llibertats

democràtiques i nacionals. Es va obrir camí amb el seu esforç i
ha demostrat la seva capacitat de gestió com a Alcalde,
President de la Diputació de Barcelona i Ministre d’Indústria,
Turisme i Comerç.



Montilla seguirà l’estela del govern Maragall, posant l’Estatut al
servei de les persones, per fer una societat de benestar
avançada, amb una sanitat pública de qualitat a l’abast de
tothom, amb un sistema educatiu que asseguri la igualtat
d’oportunitats amb una economia dinàmica que impulsi la
creació de més llocs de treball i més estables, amb uns serveis
socials que donin suport a les persones en funció del seu grau
de necessitat o dependència, atenent al principi de sostenibilitat
i a criteris de respecte del medi ambient i el paisatge.



No volem tornar enrera, als vells temps de la dreta nacionalista,
del pacte CiU-PP. No volem tenir un govern incompetent,
atrapat entre el victimisme i l’autocomplaença. No volem un
govern més preocupat de barallar-se amb el Govern d’Espanya
per treure’n profit electoral que d’obtenir bons resultats per
Catalunya. No volem un govern que abandoni la política de
millora de la sanitat i l’educació, de millora dels barris.



Si volem un President i un Govern al servei de les persones,
capaç d’aprofitar al màxim el nou Estatut, no hi ha dubte: José
Montilla. Serà un magnífic President.

