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INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA 
EN L’ACTE FINAL DE CAMPANYA 
Barcelona, 4 de juny de 2009 

  

 

Amigues i amics, 

  

Demà acaba la campanya electoral, 

i augmenta el temor sobre la possibilitat que hi hagi una 

abstenció molt alta. 

 

Ja ho veurem, tot i que esperem que no sigui així.  

 

Per això hem d'insistir,  

com ho fa la nostra companya, i ho fa la nostra campanya 

també, en la importància d'aquestes eleccions. 

 

Repetint, una i altra vegada, 

que el 70% de les decisions que ens afecten directament es 

prenen a Europa. 

 

A nosaltres ens toca lluitar de forma incansable,  

fins al darrer moment, 

per tal que molta gent vagi a votar  
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i que cap vot progressista es quedi a casa. 

 

Per això la nostra campanya alerta:  

“No votar té conseqüències”. 

 

Si la gent progressista no vota,  

acaben guanyant els partits conservadors. 

  

Ja sabeu que l’abstenció té només dos grans beneficiaris, 

algunes forces minoritàries radicals,  

que podrien acabar sobre-representades, 

i, sobretot, sobretot la dreta,  

la dreta que vol utilitzar aquestes eleccions per a erosionar 

també els governs de Catalunya i d’Espanya. 

  

Tots sabem que aquestes eleccions no són unes primàries. 

 

Però la dreta espanyola encara no ha paït les teves victòries 

de l’any 2004 i de l’any 2008, José Luís. 

 

I la dreta catalana tampoc no ha assumit que ja no governa 

des de l’any 2003.  
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Per això s’han pres aquestes eleccions com una revenja. 

 

La dreta parla molt poc d'Europa. 

 

No ens expliquen quina Europa volen i amb qui volen 

construir-la. 

 

Tot al contrari de la nostra campanya electoral. 

 

Nosaltres sí sabem l’Europa que volem, nosaltres volem 

una Europa federal i social. 

 

Volem, com deia la Maria, uns Estats Units d'Europa 

compromesos amb la justícia social. 

 

Ni més ni menys.  

 

Un projecte pel que val la pena lluitar. 

 

I volem fer-ho amb els socialistes dels 27 països de la Unió 

Europea,  

amb els que hem subscrit un programa comú. 

Per això podem fer campanya,  
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com ho ha fet Maria Badia,  

amb els nostres companys i companyes d'altres països, 

perquè defensem el mateix, 

l’Europa social! 

 

Ara hi ha majoria de centre-dreta al Parlament Europeu,  

a la Comissió Europea  

i també als governs de la majoria dels 27 països de la Unió 

Europea. 

 

Cal que impulsem majories de centre-esquerra, 

començant pel Parlament Europeu, 

on el grup socialista és el segon de la cambra, 

i necessitem que sigui el primer. 

 

Els nostres adversaris han volgut utilitzar la crisi i l'atur per 

erosionar-nos,  

intentant a més a més que s'oblidin, per part de la 

ciutadania, les raons profundes d’aquesta crisi. 

 

Hi ha dues raons fonamentals: 

 

- La primera, 30 anys de polítiques neoliberals a nivell 
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mundial. 

 

- La segona, una Europa massa feble com per defensar 

el seu model social i canviar les regles de l'economia 

internacional. 

 

Per això hem alertat en la nostra campanya: 

“No ens trauran de la crisi els que ens hi van ficar”. 

 

Perquè com també diu la nostra campanya: 

“Ells també volen canviar el món”. 

 

I qui són ells?  

Els líders i els inspiradors de la dreta. 

 

Ells volen un món en que el mercat ho decideixi tot. 

 

Ells confien que si cadascú busca només el seu benefici 

sense cap mena d'obstacle,  

al final les coses van bé per a tothom. 

 

I ja hem vist on porten aquestes idees: 

Al desastre. 
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Al creixement de les desigualtats,  

al deteriorament de les condicions de vida,  

a la depredació del planeta,  

a la crisi econòmica,  

a l'atur i la desesperança. 

 

I per això cal explicar què estem fent nosaltres per a 

combatre la crisi. 

 

En primer lloc, treballar per canviar les regles de joc. 

 

I per això era tant important que tu, José Luís, participessis 

en les reunions del G-20. 

 

Per impulsar unes regles que en comptes d'assegurar els 

privilegis d'una minoria, posin el sistema econòmic al servei 

de tots. 

 

Per exemple: 

 

- Acabant amb els paradisos fiscals. 
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- Acabant amb les pràctiques temeràries del sistema 

financer. 

 

- Lluitant contra l'especulació de divises. 

 

- Enfortint el paper regulador i fiscalitzador que ha de 

tenir el Fons Monetari Internacional. 

 

Estem treballant també perquè els nostres bancs i caixes 

puguin fer la seva feina,  

que no és altra que finançar les empreses i les famílies,  

assegurant el flux del crèdit. 

 

Estem treballant perquè la crisi no afebleixi el nostre Estat 

del Benestar. 

  

Al contrari.  

Ara toca enfortir-lo.  

 

Perquè ningú no es quedi enrere.  

 

I per això, tot i la crisi,  

hem augmentat la despesa destinada a polítiques socials. 
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Estem treballant també per afavorir el canvi de model 

econòmic, 

en el que el pes excessiu del sector immobiliari doni pas a 

una economia més del coneixement i la innovació, 

capaç de crear llocs de treball més estables i de més 

qualitat. 

 

I també estem incrementant com mai la inversió pública,  

la de l'Estat,  

la de la Generalitat,  

la del món local. 

 

El 2009, aquest any, farem una inversió conjunta de gairebé 

15.000 milions d'euros, 

més que mai a la història, a Catalunya. 

 

Estem ajudant les empreses a mantenir l’ocupació i a 

incrementar la seva competitivitat.  

 

Estem assegurant les inversions estrangeres.  

 

Per això vaig anar a França,  
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al Japó, 

i anirem on calgui per defensar els nostres interessos i els 

llocs de treball a Catalunya. 

 

Fent el nostre treball a Catalunya. Estem treballant per 

assolir grans pactes entre sindicats i empresaris, 

com el que s’ha produït a SEAT,  

per fer el Q3 a Catalunya. Entre d’altres, gràcies a l’actitud 

responsable dels treballadors, ¿verdad Matías? 

 

Fa temps que treballem en aquesta direcció, 

i l’Acord Estratègic n’és un magnífic instrument. 

 

Companys i companyes, 

no dubteu que ajudarem a trobar noves feines als 

treballadors i treballadores que la perdin, 

assegurarem les polítiques socials, 

i ens negarem a aquest acomiadament a vegades “gratis 

total” que vol la dreta. Que a vegades no s’atreveix a dir-ho 

però en el fons és el que vol. 

 

També per això cal que les dretes tornin a perdre, tornin a 

perdre aquestes eleccions. 
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Precisament per no posar en perill els avenços socials. 

 

Us he exposat ja sis grans arguments: 

 

- Les eleccions són importants. 

 

- Cal una majoria de centre-esquerra al Parlament 

europeu. 

 

- Cal frenar en sec l'ofensiva de la dreta contra els 

governs progressistes de Catalunya i Espanya. 

 

- Cal lluitar contra la crisi amb plantejaments 

socialdemòcrates socialistes. 

 

- Cal promoure les polítiques socials. 

 

- Cal promoure una Europa més forta i més unida, una 

Europa que nosaltres diem federal. 

 

 

Hoy tenemos a José Luis entre nosotros. 

Bienvenido José Luís. 
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Hace tiempo que no estamos juntos, en un acto público… 

Pero trabajamos cada día juntos por Catalunya y por 

España. 

Y quiero agradecer tu presencia para comentar alguna cosa 

más. 

 

Porque nos queda mucho por hacer.  

 

Para recordar, además, que con José Luis nos unen 

pasiones muy fuertes. 

 

Y ahora no estaba pensando en el Barça, que también... 

 

Nos une la pasión por Europa, 

 

Nos une la pasión por la libertad, 

 

La pasión por la justicia social, 

 

Nos une la pasión por la política entendida como servicio 

público, 
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Nos une el respeto y la defensa de la pluriculturalidad y el 

plurilingüismo, 

 

Nos une la voluntad y la obligación de cumplir el Estatuto, 

 

Nos une la voluntad de modernizar España, 

 

Por cierto, José Luis, aunque parezca increíble, lo 

comentaba Maria Badia. 

¡CiU presenta un candidato que votó contra la Constitución 

europea y contra el Estatuto de autonomía de Catalunya! 

 

Yo no sé que pensaran la mayoría de votantes de CiU, 

muchos de ellos 

gente moderada y sensata,  

gente que votó sí a la Constitución Europea y que votó sí al 

Estatuto de Cataluña,  

cuando ahora CiU les pide que confíen en alguien que votó 

contra lo que ellos votaron.  

 

Quizá la mayoría no lo sepa.  

O quizá no quieran ni creérselo.  

¡Pero es así! 
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De los cinco principales cabezas de lista,  

sólo María Badía votó a favor de la Constitución europea y 

a favor del Estatut.  

 

Sólo María Badía votó con la mayoría de los ciudadanos en 

las dos ocasiones,  

por eso sólo ella merece ahora el apoyo de la mayoría de 

los ciudadanos, estoy convencido. 

 

Algunos también pretenden aprovechar estas elecciones 

para promover el distanciamiento de Cataluña con respecto 

del resto de España, 

mezclando prejuicios,  

datos objetivos,  

exageraciones, mentiras... 

 

Para algunos se trata de negar realidades tan evidentes 

como que: 

 

- Catalunya disfruta del máximo nivel de autogobierno en 

tres siglos, una evidencia. 
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- que el actual nivel de inversión del Estado en Cataluña 

es el máximo de la historia. Que desde que tú 

gobiernas, las inversiones del Estado en Cataluña se 

han doblado. 

Sí, se han multiplicado por 2! 

 

- que se está trabajando a marchas forzadas para 

recuperar el retraso en materia de infraestructuras.  

Aquel retraso que se acentuó en los tiempos, esos 

tiempos que tanto le gustan al candidato de CiU. 

Cuando el PP gobernaba el PP y ellos aquí. 

Eso es lo que ha dicho públicamente, que a Catalunya 

le iba bien cuando gobernaba Convergencia i Unió en 

Catalunya –esto es normal que lo diga-  

y también cuando el PP gobernaba en España. 

 

- y avances como el que estamos teniendo con el 

acuerdo sobre la gestión del servicio de Cercanías y 

las posiciones expresadas por el Gobierno socialista en 

el debate sobre el estado de la nación en el que hemos 

retomado el camino para cumplir el mandato 

estatutario. 
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Es cierto que hay temas pendientes. 

 

Es verdad que aún no hemos alcanzado el acuerdo sobre 

financiación.  

 

Y eso es importante y urgente, ya lo sabes. 

 

Especialmente en un momento de crisis en que hay que 

reforzar la protección social de los más desfavorecidos.  

 

Pero estoy seguro de que alcanzaremos el acuerdo en este 

tema,  

porque además es de justicia y tú lo sabes. 

 

José Luís, 

Cataluña es un país de gente trabajadora 

exigente, 

realista, 

que prefiere el pacto al conflicto 

y que pacta con quien la respeta. 

 

Los catalanes sabemos que Cataluña nunca ha avanzado 

siguiendo a los agoreros del desastre. 
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Sabemos que desde que gobierna la izquierda en Cataluña 

y en España hemos avanzado más que nunca, 

y queremos seguir trabajando y avanzando juntos.  

 

En definitiva, estamos construyendo la Catalunya que 

siempre hemos soñado, 

esa Cataluña que quiere participar en primera línea en la 

construcción de España y de Europa. 

 

Eso es lo que quieren la mayoría de los catalanes, 

y eso es lo que estamos haciendo. 

 

José Luís, 

contigo y conmigo al frente de gobiernos de izquierdas, 

yo creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos. 

 

Porque saben que nuestra principal preocupación son ellos. 

 

Porque saben que trabajamos para mejorar su calidad de 

vida. 

 

Para hacer frente a una crisis, que han provocado otros, 
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pero que sufre, principalmente, la gente trabajadora y 

honesta.  

 

Porque tenemos claro a qué dedicamos nuestros esfuerzos: 

a tener un país mejor y más justo. 

 

Esa tarea... 

esa pasión por mejorar la vida de los ciudadanos...  

la compartimos y no les defraudaremos. 

 

También compartimos ese proyecto social con los 

socialistas europeos. También compartimos ese proyecto 

con ellos. 

 

I acabo.  

Tornant a Europa. 

 

A l'Europa que va sorgir com a projecte compartit en el seu 

moment, ja fa dècades, per evitar la guerra. 

 

A l'Europa horitzó de llibertat per la que van lluitar els que 

ens van precedir. 

 



 
 

18

A l'Europa garantia de progrés per a Espanya, feta realitat 

per Felipe González. 

 

A l'Europa garantia d'un nou model econòmic per a la que 

està lluitant el socialisme europeu. 

 

En aquest sentit, us demano el vot en nom d'un ideal,  

l'ideal europeu. 

 

Us demano el vot en nom d'uns valors,  

els de la llibertat,  

la igualtat,  

la justícia  

i la solidaritat. 

 

Us demano el vot en nom d'un combat,  

el combat per l'Europa federal. 

 

Us demano el vot en nom d'una esperança,  

que és l'esperança d'un futur millor. 

 

Us demano el vot per tornar a derrotar a la dreta,  

i per seguir avançant, per seguir avançant com ho farem 
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amb els nostres vots, i estic convençut que així serà a les 

eleccions del diumenge que ve. 

 

Moltes gràcies, amigues i amics. 

 

Per Europa! 

 

Per Catalunya! 

 

Pel socialisme! 


