
ACTE-COL·LOQUI AMB DONES SINDICALISTES- CENTRE FRANCESCA BONNEMAISON  
Barcelona, 4 d’octubre de 2006 
 
Intervenció de José Montilla  
 

Sóc optimista perquè confio en els catalans i les catalanes, perquè confio en el potencial 

econòmic del nostre país, perquè sé que els socialistes proposem allò que necessita 

Catalunya, i perquè estic convençut que el nostre projecte rebrà el suport majoritari dels 

catalans i les catalanes. 

 

El projecte socialista és el que necessita Catalunya, un projecte de justícia social, d’igualtat 

d’oportunitats, de benestar, de treball de qualitat, a igual treball, igual salari. Un projecte que 

pensa en els ciutadans i les ciutadanes, en el seu benestar i en les seves oportunitats. 

 

Estic orgullós perquè avui he vingut aquí a parlar-vos del programa més ambiciós que mai 

s’hagi presentat a Catalunya.  

 

Un programa amb unes propostes on una de les parts de la població que en sortirà més 

beneficiada de ben segur que seran les dones treballadores.  

 

És el programa més ambiciós perquè per fi tenim totes les eines que ens han de permetre que 

el nostre país faci un gran salt cap endavant.  

 

Tenim un nou Estatut que ens dona més poder i més diners. I ara els hem de posar al servei de 

la gent.  

 

Per això dic que ara és l’hora dels catalans i les catalanes.  

 

Vull posar l’Estatut al servei de les persones. De totes les persones, no només d’alguns. 

 

He batejat el nostre projecte amb el nom de catalanisme social. Vull fer la Catalunya social. 

Preocupada per les persones, pel seu futur i pel seu benestar. 

 

La gent d’esquerres volem un país capaç de proporcionar oportunitats a tothom, volem una 

societat capaç d’atendre tots els que ho necessitin.  

 

Alguns diuen que no hi ha diferències entre dretes i esquerres. Jo sé que vosaltres les teniu 

més clares que ningú, perquè sou les que heu patit més directament tants anys de polítiques 

conservadores.  
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Aquesta és la gran discussió d’aquestes eleccions. Perquè el proper 1 de novembre hem de 

triar entre aquestes tres opcions:  

 

- Un govern de dretes amb un pacte CiU-PP. 

- Un front nacionalista. 

- O un President socialista. 

 

Tres anys de govern Maragall han posat les bases per capgirar la lògica de polítiques 

conservadores, clientelars i de curta volada practicades per CiU al llarg de 23 anys. 

 

Ningú no dubta que cal adaptar l’Estat del Benestar, que inclou les polítiques de suport a 
les famílies, a noves exigències i realitats. Però això no ha d’implicar en cap cas un 
retrocés en les conquestes socials. La dreta utilitza la necessitat d’adaptació de l’Estat 
del Benestar com a pretext per reduir la despesa social.  
 

Jo no ho permetré. El meu compromís és rotund: treballaré per una societat més 
igualitària i més justa, per una societat on el benestar esdevingui l’eix central de la 
identitat col·lectiva.  
 

Vull presidir un Govern que tingui com a protagonista la gent de Catalunya, les famílies 

treballadores. Faré de les seves necessitats i anhels, els objectius del futur govern de 

Catalunya.  

 

Amb el potencial del nou Estatut, amb el potencial de Catalunya em comprometo a treballar per 

assolir tres objectius molt ambiciosos:  

 

- Una ocupació de qualitat per tothom.  

- Una societat de benestar avançada. 

- Un país modern competitiu i obert al món.  

 

Vull fer realitat la Catalunya que ofereix un treball de qualitat i un projecte de vida a tots els 

seus fills.  

 

Mireu, no he vingut aquí a omplir-me la boca dient grans frases sobre les dones. No ho faré 

perquè sóc conscient que els homes per més que intentem posar-nos a la vostra pell, mai 

aconseguim entendre en la seva totalitat els problemes que comporta ser una dona 

treballadora. 

 

Però us puc garantir una cosa. M’he sabut envoltar de dones grans professionals que han 

viscut i patit els mateixos problemes que vosaltres.  
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Aquestes dones han tingut un gran protagonisme a l’hora d’elaborar el nostre ambiciós 

programa. I per això us presento amb orgull algunes de les moltes propostes a tall d’exemple: 

 

Donem prioritat a la conciliació de la vida professional i la vida personal.   
 

Per això impulsarem mesures dirigides a diferents àmbits. 

 

El primer, adequació d’horaris escolar i professionals.  
 

- Per fer-ho impulsarem l’obertura de serveis d'acollida matinal (i si s'escau de tarda) 
en tots els centres escolars. 

 

- Obertura dels centres escolars a les vacances d'estiu oferint activitats de lleure 

infantil, amb un sistema de beques. 

 

- Articularem un servei públic de cura dels infants per atendre situacions puntuals 
inesperades i d'emergència, com per exemple quan les criatures es posen malaltes. 

 

També impulsarem acords i plans a les empreses amb un model que permeti la flexibilitat 
d’horaris segons les necessitats dels treballadors i treballadores. 
 

I finalment, promourem la corresponsabilitat dels homes a les tasques familiars. 
 

La discriminació laboral que pateixen les dones és també intolerable en la Catalunya pròspera 

que estem construint.  

 

Crearem l'Agència per a la Igualtat de les Dones en el Mercat de Treball, promourem 
Plans d'Igualtat d'Oportunitats i Agents per a la Igualtat a les empreses i donarem suport 
especialment a les dones emprenedores i empresàries.  
  
Hem d’incentivar el tracte igualitari de les dones al món del treball, les dades són contundents: 

taxa d’atur femenina d’un 8’2 enfront la masculina d’un 5’5 i un 33% menys de salari.  

 

Des de la Generalitat donarem exemple i establirem condicions a les empreses i entitats 
amb les que es contracti amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes. 
 

D’altra banda, els i les socialistes hem entès que més oportunitats per a les dones són més 

oportunitats per a Catalunya, una Catalunya que necessita del talent femení per ser més 

pròspera. 
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També aprovarem la Llei per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones a Catalunya. 
 

Aquesta igualtat entre homes i dones és una de les úniques solucions per al problema més 

exacrable que afecta a la nostra societat: la violència vers les dones.  

 
Una violència vers les dones que prové, precisament, d’una concepció cultural en què les 

dones són inferiors als homes i per això se les pot maltractar.  

 

I ja us dic ara: el meu compromís és de tolerància zero envers la violència de gènere. 
 

És necessari un canvi cultural. Per això són molt importants les polítiques preventives. 
Polítiques adreçades al jovent i a la societat en general, a les escoles i als instituts, 
perquè és en aquestes edats quan comencen les relacions abusives dels nois vers les 
dones. 
 

A més, aprovarem la llei contra la violència a Catalunya, que serà implacable, contra la 
violència de gènere. 
 

Aquesta llei garantirà  el dret a tenir serveis d’informació i atenció a les dones a tot el territori de 

Catalunya, per donar a suport a la seva recuperació. 

 

Farem 100 punts d’informació a tot el territori, 7 centres d’atenció integral (un a cada 
futura vegueria), 7 centres d’urgència, 2 cases d’acollida temporal, 1 casa de recuperació 
integral i 7 pisos pont. 
 

Volem una societat lliure de violència. Treballarem per l’eradicació total a la nostra societat i 

educarem, en aquest sentit, als nostres nens i nenes. 

  

Així doncs, impulsaré la paritat en la presència política i institucional, vetllaré per tal 
d’eliminar la discriminació laboral i salarial que encara pateixen moltes dones i 
intensificaré el combat contra la violència de gènere. 
 

Tot això són propostes que a partir de l’1 de novembre seran fets.  

 

Perquè jo defenso els fets. Per sobre les paraules. 

 

I la prova que tot això ho complirem són les lleis aprovades durant aquesta legislatura.  
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El treball conjunt entre el Govern de Catalunya i el de Zapatero, ha fet possible que les 
dones catalanes tinguin reconeguts més drets que mai en la nostra història. Només cal 

recordar que s’ha aprovat la llei d’igualtat, la llei integral contra la violència de gènere. I 

finalment, la llei de la dependència.  

 

Una llei que fins i tot ha recolzat el PP, però que  CiU ha rebutjat.  Però no us ha de 
sorprendre, perquè Artur Mas fa trampa en aquestes eleccions, diu que no pactarà amb 
el PP després del dia 1 de novembre, però les seves propostes només poden ser 
recolzades precisament pel Partit Popular. 
 

Ha estat per mi un orgull participar en el govern Zapatero i ser Primer Secretari del PSC en 

aquesta època que han fet possible aquestes millores. Però no és menys cert que ens queda 

molt camí per recórrer. No estic gens satisfet dels resultats de la lluita contra la violència en 

vers les dones. Per això, repeteixo, el meu compromís és de tolerància zero envers la 
violència contra les dones. 
 

Estic convençut que vosaltres ho teniu tant clar com jo: no podem permetre que aquest país 

torni enrera. Un  futur de progrés i de cohesió està a les nostres mans. Si voleu ho podem fer 

realitat. Estic segur que m’acompanyareu per fer que la Catalunya social sigui possible. 

 

Endavant i a guanyar. 

 

Moltes gràcies. 
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