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CONFERÈNCIA NACIONAL DEL PSC (1.10.06) –text sense corregir–
Amigues i amics, companyes i companys,
Catalunya té ambició. Els catalans tenim ambició.
Ambició de treballar pel nostre país.
CiU sempre pensa què pot treure del país.
Nosaltres pensem què podem fer pel país, què li podem donar a Catalunya.
Perquè treballem pel país!
I ho heu demostrat aquests dies fent el millor programa de govern que s’hagi fet
mai.
I jo, com tots vosaltres, també soc ambiciós.
Ja sabeu que jo no parlo per parlar. Si us dic això és perquè ho sento. Tinc la
certesa que sóc l’únic que pot portar a Catalunya fins a uns nivells que mai ha
aconseguit.
Tots vosaltres heu confiat en mi. Però hi ha gent que potser encara no em
coneix.
Doncs a tots aquells que no em coneixen els dic que “pels meus actes em
coneixeran”:
- Vull una societat en la que tothom tingui les mateixes oportunitats.
- Treballaré pel futur dels nostres fills i pel present dels nostres pares.
- Defensaré el país amb fermesa i capacitat de diàleg, fugint de la
confrontació i el victimisme.
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- Prendré les decisions correctes encara que siguin impopulars si són pel
bé dels catalans i les catalanes.
- Construirem entre tots la Catalunya plural, compartint els nostres valors
comuns. Sumant i no restant. La Catalunya que estima i es fa estimar.
És per tot això que sé que he de governar Catalunya. Ho sé del cert perquè sóc
l’únic que lluitarà per aprofitar les enormes possibilitats que l’Estatut que
nosaltres hem impulsat ens ofereix.
I voleu que us doni un altre motiu per ser el proper President de la Generalitat?
Per que vosaltres esteu amb mi. Perquè en aquest cap de setmana heu tornat
a demostrar que el PSC és el millor Partit de Catalunya!!!
Ahir Artur Mas va dir que en aquestes eleccions s’havia d’escollir entre aquells
que volen que Catalunya es comporti com una regió o els que volen que es
comporti com una nació.
Doncs no, en aquestes eleccions es decideix si volem un govern format per
aquells que sempre que han pogut han venut la pàtria a Aznars i Rajoys.
O volem un govern format per gent que sempre ha treballat pel bé del país.
Treballant i trobant col·laboracions que ens permetin avançar. Sense buscar la
confrontació i col·laborant per construir un nou país.
A vegades ens volen confondre i fer-ho complicat.
Però tot és ben senzill:
En aquestes eleccions hi ha tres opcions, un Govern de dretes,
un front nacionalista,
o un President socialista.
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Un govern socialista que continuï la gran tasca iniciada en aquests tres
anys. I aquest és el govern que jo vull presidir. Jo vull presidir aquest
govern!
L’altra dia el Zapatero deia que jo era la vacuna contra les dretes. I té raó. Hem
d’evitar que tornin les dretes. Catalunya no mereix un govern de dretes, ni un
front nacionalista. Aquest país necessita un govern socialista.
Avui hem culminat l’esforç per elaborar un programa ambiciós i solvent. I per
això vull donar-vos les gràcies.
Gràcies a l’esforç de tots i totes tenim el programa que guanyarà les eleccions.
Tenim un programa ambiciós, perquè vol situar el nostre país al capdavant de
les societats més pròsperes i igualitàries del món.
Un programa ambiciós, perquè som molt conscients dels problemes que cal
resoldre, de les reformes que cal impulsar, de les expectatives que cal complir.
Tenim un programa ambiciós i progressista. En el que no hi trobareu xecs en
blanc de nou ric, de yuppy de la política. No ho dubteu, aquests yuppies
tornarien a buidar la caixa i endeutar el país en dos dies.
Tenim un programa solvent, perquè està escrit des del coneixement més
profund de les possibilitats de la nostra societat, del potencial del nostre
Estatut, de la feina feta en els 3 anys de Govern Maragall.
Una feina a la que em vull referir. No sols perquè els nostres adversaris de la
dreta conservadora volen negar-la per destruir el llegat del President Maragall,
sinó perquè la feina feta és el millor aval de la feina que ens proposem fer en
els propers quatre anys.
Amics i amigues, hem fet tantes coses aquests darrers tres anys! Comparem
amb el que feia CiU.
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No hi ha color!
Per exemple, en habitatge. Sabeu quan es dedicava a habitatge en el darrer
pressupost del govern de CiU? 71 milions d’euros. Sabeu quan hi hem dedicat
nosaltres? 179 milions d’euros. 179, dos cops i mig més.
O mireu un altre capítol ben significatiu, el dels regadius. CiU va dir sempre que
ells eren els millors defensors de les comarques de l’interior i la Catalunya rural.
Doncs les xifres indiquen el contrari. Del 2001 al 2003 es van fer actuacions de
regadius en 9732 hectàrees. Nosaltres hem actuat sobre 22.145.
O compareu les xifres en matèria d’ajuts a la innovació. El 2003 s’hi dedicaven
6,06 milions d’euros. Nosaltres hi hem dedicat 44 milions.
Compareu la inversió per habitant. CiU va invertir l’any 2003, 365 euros per
habitant. Nosaltres, 691.
I tot això amb els comptes més sanejats que mai.
Després de sentir aquestes dades encara tenen la barra de dir que no hem
fet res!
I a sobre hem fet l’Estatut.
Això és servir el país. Això són fets, no paraules.
Orgullosos com estem de la feina feta, ens hem de concentrar ara en la feina
que volem fer.
La meva obsessió és posar el nou Estatut al servei de la gent, mobilitzar el
conjunt de les energies del nostre país per garantir un futur de progrés i de
justícia social.
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He batejat el nostre projecte amb el nom de catalanisme social.
Jo vull construir la Catalunya social, preocupada per les persones, pel seu futur
i pel seu benestar.
Amb un paper protagonista per la família. La família és l’empresa més
important de Catalunya. Quan parlem d’indústria, molts pensen en grans
empreses de milers de treballadors. També. Però no ens podem oblidar de les
milers de petites empreses o de les explotacions agrícoles familiars que són les
que realment vertebren i articulen el nostre territori.
Es fa difícil resumir un programa tan ambiciós com el que acabem d’aprovar.
Tenim 30 dies per explicar-lo, però no us amoïneu, tindrem 4 anys per aplicarlo!
Vull destacar 10 compromisos concrets. Són compromisos en ferm. No 10
propostes. No 10 mesures. No 10 improvisacions. No 10 ocurrències. No 10
promeses buides.
Els dos primers ja els coneixeu.
La gratuïtat dels llibres de text en quatre anys. Un servei real, directe i del que
se’n beneficiaran 800.000 nois i noies de tot Catalunya.
Fer de Catalunya un país trilingüe amb el català, el castellà i l’anglès com a
tercer llengua. Més hores per els alumnes, més professors als centres,
implicació de TV3. En 10 anys Catalunya serà, en aquest aspecte, la Holanda
del Mediterrani.
Tercer compromís, arribar a un 75% de cobertura en places d’escola bressol;
estem ja a prop del 60%. Això suposa el doble del que l’Artur Mas promet com
a gran oferta social. I aquesta és una proposta seriosa.
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Al ritme que va Artur Mas, segur que aviat prometrà un xec als catalans perquè
et vingui la Supernanny a casa!
Aquest quart compromís més que un compromís és un deure. És un deure que
va destinat sobre tot a la nostra gent gran. El nostre compromís és oferir ulleres
i audífons a les persones amb baix nivell de renda. Els hi devem. Hem arribat
aquí gràcies a ells i han de saber que no els oblidem.
En aquests tres anys hem creat un prototip d’acció social: barris segurs,
escoles dignes. És un èxit de l’actual govern que hem de continuar. I aquest és
el cinquè compromís, incorporar 60 barris més al programa de la llei de barris
aprovada en aquesta legislatura. Així arribarem a 100 barris de tot Catalunya.
Una de les meves grans preocupacions és fer que Catalunya sigui un país
sostenible. Per això el sisè compromís consisteix en que en el pròxim mandat
multiplicarem per set la quantitat d’energia eòlica produïda al nostre país.
Setè compromís. Els ajuntaments gestionaran en 4 anys el 25% dels
pressupostos públics, en el terreny de l’educació, la salut, els serveis socials i
l’esport.
Vuitè compromís. Impulsar un pacte per la universitat, la recerca i la innovació
per arribar a superar la mitjana europea en inversió en Recerca i
Desenvolupament durant la propera legislatura. Hem de construir una
economia forta per tenir un país de primera. Un país del què molts s’omplen la
boca però que durant 23 anys el van deixar a la cua del futur.
Novè compromís, promoció de 1.500 hectàrees de sòl industrial i per a d’altres
activitats econòmiques. Això ens permetrà crear encara més llocs de treball.
Fins 120.000 llocs de treball arreu de Catalunya amb entorns adequats i una
mobilitat garantida per a un treball de qualitat i una millora de la competitivitat.
Finalment el desè compromís. Per tenir un país de primera, hem de tenir uns
treballadors i treballadores de primera. Han de ser els millors formats. Perquè
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per competir en un món cada vegada més global, hem de ser els millors.
Catalunya no avançarà per tenir baixos salaris sinó per invertir en la formació
dels seus treballadors. Per això, em comprometo a potenciar la formació
professional. El meu govern formarà a 250.000 persones en atur i millorarà la
capacitació professional de 250.000 persones més mitjançant formació
continuada.
El meu govern apostarà pel futur.
Repassant aquest 10 compromisos ambiciosos, però factibles, encara ho veig
més clar. Els catalans i catalanes es mereixen tot això i molt més. Veig
claríssim que és la nostra obligació guanyar les eleccions de l’1 de novembre
perquè tots els catalans i catalanes puguin gaudir per fi de tots aquests
avantatges. Perquè guanyarem i nosaltres si que les complirem. Perquè el que
diem, ho fem!
Amigues i amics, acabo.
Estem en condicions de fer realitat el somni català, el somni d’una Catalunya
social de la que tots i totes ens podrem sentir cada dia més orgullosos.
Fer realitat aquest somni implica un gran victòria.
Una victòria que ha de començar en els nostres caps i ha d’alimentar-se en els
nostres cors. Des d’avui fins a l’1 de novembre.
Fins al darrer minut. Boca a orella. Vot a vot.
Amigues i amics, sols des de la convicció podrem convèncer.
Estic convençut que la nostra ambició és el que necessita Catalunya, és el que
li convé als catalans i a les catalanes, és el millor pel futur dels nostres fills i
dels nostres pares.
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El nostre és el projecte que convé a Catalunya!
Si estem convençuts d’això, la victòria serà nostra.
Compto amb tots vosaltres.
Compto amb totes vosaltres.
Moltes gràcies.
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