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Companys i companyes, 

Amics i amigues, 

President, 

Hem estat treballant aquest matí per a posar en marxa la nostra organització 

electoral.  

 

Des  que vas nomenar el Comitè de Campanya, aquí present, que tinc la 

responsabilitat de dirigir, hem anat complint totes les etapes que ens hem 

proposat: 

 

Primer, des de Pinós, on vàrem iniciar el camí des del centre i el cor de 

Catalunya. Des del centre i el cor dels valors i les conviccions que representem.  

Vas expressar, President, el nostre compromís, de totes les socialistes i els 

socialistes catalans, les nostres conviccions, els nostres valors, per continuar 

fent de Catalunya un país, una societat, de tots i de totes, socialment justa, 

unida, pròspera, forta i respectada. 

 

En segon lloc, des de Girona, President, et vam ratificar unànimement com el 

nostre millor candidat per aquestes eleccions, com el futur President que 

Catalunya necessita. 

 

En tercer lloc, des de Barcelona, vam iniciar la mobilització de la nostra gent. 

Dels nostres afiliats i afiliades, dels nostres amics i amigues, de les nostres 



famílies, dels nostres veïns i veïnes, de la gent, en definitiva, que fa possible 

aquest projecte polític. De la gent que al llarg dels anys ha donat suport al 

projecte més gran i important de modernització i transformació social de la 

història moderna d’Espanya i de Catalunya. 

 

Però avui, President, ens hem trobat per posar-nos més feina. Hem analitzat 

les nostres possibilitats de creixement electoral. Hem explicat el desplegament 

organitzatiu que farà el PSC i la seva gent per tot el país, a través dels milers d’ 

activistes que estan esperant l’odre de sortida. 

Hem explicat la nostra estratègia a les xarxes, a través dels centenars de 

voluntaris i voluntàries que estan preparats per actuar. 

 

Procurarem fer-ho sense errors, però no podem perdre cap oportunitat; hem de 

ser conscients que sense risc, sense apostes decidides no es pot remuntar, ni 

recuperar el terreny...  

 

Jugar per a guanyar, no és el mateix que jugar per a empatar... 

 

Tothom, i jo el primer, hem de donar el millor de nosaltres mateixos.  

Aquesta campanya no la guanyarem sense esforçar-nos més que ningú, sense 

treballar més que ningú, sense encertar-la més que ningú. Sense arriscar més 

que ningú. 

 

Mai com ara, el nostre èxit electoral dependrà tant de la nostra feina com de la 

nostra organització. 

 

No guanyarem sense tensió, ni sense l’energia col·lectiva que ens cal. 

  



Hem dit molts cops que som el partit central de Catalunya, que compartim els 

valors de la majoria dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que som el partit 

més gran i amb més responsabilitats de govern de Catalunya. 

 

Doncs bé, ara ho hem de demostrar. 

Cal passar, aquí també, de les paraules als fets. 

 

Ningú pot abstenir-se, ningú pot defallir, ni deixar-se endur pel pessimisme. 

No hi ha eleccions més importants per un socialista català que les eleccions al 

Parlament de Catalunya. 

 

Tenim,  i ho sabem, el millor candidat per Catalunya 

 

I farem la millor proposta electoral basada  

en allò que val la pena, com ara els avenços socials,  

continuar el que cal, com  ara les reformes, i la represa de l’economia 

i renovar i canviar el que sabem que és millorable  

Obrir, en definitiva, pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, nous horitzons  

 

President, estem i estarem preparats per quan diguis i per quan toqui. 

 

Ens queda, encara, una llarga etapa per escoltar, i dialogar amb la gent, en 

especial amb els sectors que estan a les trinxeres de la crisi econòmica. Volem 

compartir aquesta campanya amb la ciutadania, abans de fer la proposta de 

programa que Catalunya necessita i abans de presentar l’equip electoral que 

t’acompanyarà en les properes eleccions. 

 

Aquest matí hem vist i analitzat, a fons, que podem guanyar si mobilitzem tot el 

nostre vot i representem a l’espai central de Catalunya. 

 

És a dir, ho podem fer. 

 



Aquest partit si es mobilitza tot, alhora, coordinadament, i amb determinació és 

imparable, com ho demostra a les eleccions generals, a les eleccions europees 

i a les eleccions municipals. 

 

No donarem cap espai per perdut. 

 

Els ciutadans de Catalunya han de percebre que creiem que és possible la 

victòria arreu, sigui quin sigui el nostre resultat electoral anterior. 

 

No hi ha vots captius, els vots no són dels partits, són dels ciutadans. 

 

És a dir, podem.... i, sabem com ho hem de fer. 

 

També hem vist com la Catalunya digital, la Catalunya que viu, estudia, 

s’informa, treballa, es relaciona a la xarxa, és la Catalunya emergent, la 

Catalunya de futur i la Catalunya d’avui. 

 

I aquí hem de fer una proposta engrescadora que generi llibertat, energia, 

capacitat autònoma per a aconseguir una campanya des de la base, de baix a 

dalt, que ens contamini de noves idees. 

 

Sense activistes al carrer i a la xarxa, no guanyarem 

I aquí podem donar una batalla decisiva. 

 

És a dir, podem, sabem i volem. 

 

És a dir, depenem sobretot de nosaltres mateixos. 

 

Aquesta campanya no és pels  calculadors, ni pels conformats, ni pels 

prepotents. La victòria serà pels qui confien en Catalunya i la seva gent. 

 

Amigues i amics 

Ahir es van celebrar eleccions al Regne Unit. 



I ja coneixeu els resultats aproximadament, perquè encara no estan tancats. No 

hi ha hagut  “debacle” de l’esquerra, ni “arrasada” de la dreta. 

 

Perquè queda clar: Les eleccions no són enquestes, són vots i són persones. 

 

Queda clar que en les properes setmanes hem d’escoltar més que mai. Cal que 

comuniquem, però també que ens “encomanem”, que ens “contaminem” del 

que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, ens votin o no ens votin, volen de 

nosaltres. 

  

Perquè sabeu que estem més a prop dels ciutadans i ciutadanes que no ens 

voten del que ells mateixos creuen.  

 

En aquesta campanya, més que en cap de les anteriors, no hem de pensar en 

votants. Hem de pensar en les persones, hem de pensar en el ciutadans i 

ciutadanes. 

 

Avui, més que mai, els catalans i catalanes estan parlant clar. I nosaltres els 

hem d’escoltar.  

Fem que se sentin propers a nosaltres.  

Fem que sentin que treballem per ells. 

En política tenim tendència a apel·lar sempre al passat i als projectes de futur. 

Però ara, més que mai, és el moment d’escoltar el present. Sentir el minut a 

minut de la societat catalana, concentrar-nos en el ‘aquí i ara’… 

 

Perquè queda clar: Les eleccions no són enquestes, són els vots de la gent. 

Centrem-nos en les persones, en els seus problemes, en les seves demandes, 

en representar-les de manera inclusiva i oberta... i així guanyarem. 

 

Persones i vots contra càlculs i enquestes. Fets i paraules , contra màrqueting i 

arrogància. 

 

Aquesta és la fórmula que nosaltres duem a terme. 

 



President,  

Ens vas demanar imaginació, innovació, eficàcia, debat, contrast de models, 

capacitat competitiva. 

 

En definitiva, un nou estil dels socialistes per encarar la campanya. 

Una proposta de fets i de paraules. 

Una actitud de combat, una moral de victòria i una determinació i convicció en 

els nostres valors i en allò que creiem. I això farem. 

 

Perquè sabem, en definitiva, que “el futur no és un regal, el futur s’ha de 

conquerir”. 

 

Amigues i amics. 

No són temps de grans promeses, tot i que estiguem en campanya, ni de 

brindis al Sol 

No són temps de generar més incerteses, ni de propostes frívoles. 

No són temps d’atacs, ni de destrucció a l’adversari. 

 

Justament perquè vivim temps difícils. 

 

És temps de realisme i de rigor 

És temps de conviccions i valors 

És temps de defensar Catalunya, el seu model social i el seu model de 

convivència.  

És temps de sacrificis, d’esforç, d’humilitat, de treball. 

Per això, President, justament també per això, és el nostre temps! 

 

Amigues i amics. 

Ànim i a treballar, perquè no tenim un minut per perdre. 

Força i a guanyar!  

 


