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Intervenció del primer secretari a la reunió de comitès territorials de 
campanya del PSC 

Barcelona, 7 de maig de 2010 

 

 

Molts bon dia companys i companyes, 

 

Sé que heu estat treballant durant bona part del matí per planificar la campanya 

electoral del PSC al territori. 

 

He volgut acompanyar-vos una estona per donar-vos les gràcies, en primer lloc 

per agrair l’esforç que esteu fent, per transmetre la responsabilitat que sento 

per la confiança que heu dipositat en mi, i per dir-vos que cada dia que passa 

estic més convençut de les nostres possibilitats de victòria. 

 

Sé que molts de vosaltres llegiu enquestes que diuen que anem segons, i 

possiblement és cert, però això,  en comptes de desanimar-nos, ens ha de fer 

treballar més dur, amb més convicció, i amb més ganes. 

 

Perquè si em permeteu una petita broma: Si ens esforcem cada dia, la victòria 

en la que confiem,  tindrà un sabor encara més dolç. 

 

Ja us ho vaig dir el dia que el Consell Nacional em va elegir de candidat: Estic 

en plena forma, i ho estic perquè sé que el PSC, el conjunt del partit, està en 

plena forma. 

 

I els nostres adversaris saben que més enllà de les enquestes, quan el PSC es 

posa a treballar,  és absolutament imparable. 
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Tenim per davant un repte apassionant, i diria més, tenim un obligació i un 

compromís amb Catalunya. 

 

Hem d’adquirir el compromís d’evitar que la dreta torni a governar Catalunya, 

i alhora hem d’evitar que triomfin les posicions que ens volen allunyar de la 

resta de pobles d’Espanya, és a dir, les posicions dels nacionalistes espanyols i 

d’alguns nacionalistes catalans.  

 

No ho dubteu la dreta d’aquí i la d’allà,  si poden i sumen, tornaran a pactar, 

com sempre han fet. 

 

Com sabeu ahir vaig estar reunit amb Mariano Rajoy, i li vaig demanar que 

retirés el recurs contra l’Estatut de Catalunya, i ho vaig fer amb el convenciment 

que els motius pels que el va presentar el PP, (que no oblideu que era que es 

trencava Espanya, entre altres coses), s’han demostrat completament falsos. 

 

La resposta, desgraciadament, va ser l’esperada: no el retirarà. 

 

Doncs bé, els catalans tenen  el dret de saber que Mariano Rajoy, l’actual líder 

de l’oposició a Espanya, formava part del Govern de José María Aznar, va ser 

ministre de José María Aznar, amb qui Artur Mas va pactar per dues vegades 

no reformar l’estatut a canvi del suport parlamentari del PP a CiU al Parlament 

de Catalunya. 

 

Ja se que sona a passat, i en el passat ha de quedar. 

 

I per aconseguir que no torni a passar,  no podem donar ni una mínima 

esperança a la dreta per pactar, perquè si pot ho farà. 

 

Necessitem el suport de la gent per evitar que sigui Mariano Rajoy qui,  pactant 

amb CiU, decideixi el futur de l’autogovern de Catalunya. 

 

Sé que segurament estic sent dur, però la gent ha de tenir dret a saber què 

proposa cadascun abans d’anar a votar. 
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Sincerament, 

Dels dos candidats que poden aspirar realment a presidir Catalunya només hi 

ha un que pugui dir que: 

No pactarà amb el PP per ser president, i que no votarà a favor de la 

independència de Catalunya.    

 

Vull sentir a Artur Mas dient això, vull que deixi d’enredar, vull que no confongui 

a la gent, el que vull és que digui el que realment vol, i que quan ho digui ho 

compleixi, perquè no sempre ha estat així. 

 

Jo, en canvi, no m’amago de res. Ni del que sóc, ni del que penso, ni del que 

faig. ni del que dic. 

 

Altres, en canvi, callen. I parlo del silenci de Convergència i Unió, del silenci 

d’Artur Mas. Mentre tot el país, absolutament tothom, la societat civil en aquest 

moment, li demana al PP que retiri  el recurs d’inconstitucionalitat, ells callen o 

parlen amb la veu molt baixa... No sento la veu d’Artur Mas demanant, exigint, 

obligar al PP a que rectifiqui. I ells podrien, segurament, ja que han tingut 

tractes i pactes amb el PP perquè els volen tenir o no els descarten, en un futur 

proper. No escolto al Sr. Mas com li diu al Sr. Rajoy que fins que no retiri el 

recurs que se n’oblidi de pactes i acords. No escolto al Sr. Mas dir que no serà 

President amb els vots de la dreta espanyola més anticatalana que mai hem 

tingut. Aquesta és la realitat. Silencis i complicitats. 

 

Per tant, al final, l'elecció és senzilla:  tenir un President catalanista i federalista, 

o bé tenir un President nacionalista i sobiranista que tingui com a objectiu últim 

la independència.  

 

L’elecció és tenir un govern de centreesquerra o un govern de centre dreta de 

CiU i PP. Perquè CiU no mantindrà una posició política a l’hora de fer pactes, 

només farà pactes amb un objectiu, que Artur Mas sigui president. 

 

A canvi del que calgui!  
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El nostre partit, afortunadament, és un partit seriós. No vol ni falses dreceres,  

ni sorpreses,  ni invents,  ni passes enrere. 

 

El nostre projecte és transparent, tothom el coneix, i no tenim la necessitat 

d’amagar el pensem depenent de a qui li estigui parlant. 

 

El nostre projecte per a Catalunya es basa en cinc principis bàsics: 

 

• El catalanisme com a un sentiment cívic transversal i integrador. 

 

• El federalisme com a mecanisme d’entesa entre tots els pobles 

d’Espanya i d’Europa. 

 

• La justícia social com a principi inspirador de les polítiques públiques. 

 

• Amb el respecte de la vocació majoritària, de mantenir la unitat civil i de 

país. 

 

• I esperit reformista, transformador, renovador al servei d’una Catalunya 

de les idees i del coneixement! 

 

I lluitarem perquè la victòria sigui nostra, sigui del poble, perquè seguim creient 

que el nostre projecte és el que garanteix millor el progrés de Catalunya i la 

seva gent a través d’objectius que evidentment hem de tenir molt presents: 

 

• Lluitar contra la crisi, crear llocs de treball i impulsar un canvi de model 

econòmic pel que portem anys treballant. 

 

• Mantenir el sistema de protecció social davant els que el qüestionen o el 

volen destruir. 

 



 5

• Desplegar l’autogovern i impulsar l’Espanya plural i l’evolució federal de 

l’Estat. 

 

• Preparar el futur: millors infraestructures, millor educació i més recerca. 

 

• Assegurar la unitat civil dels catalans. No deixarem que ningú la posi en 

perill. 

 

*** 

 

Vaig acabant... 

 

Sabeu que hem demanat una campanya neta, ho han fet els responsables de 

campanya i molts d’altres també, de propostes i no de paraules gruixudes, de 

confrontació d’idees i no de persones. 

 

Però per aconseguir que això sigui així cal que tothom jugui net. 

 

Jugar net és dir el que es pensa sempre, és proposar el que es considera millor 

pel país, i el que encara és més important, és mantenir la paraula donada 

després de les eleccions. 

 

Crec sincerament que aquell que ha de canviar d’ideari dos cops per setmana, 

o qui no pot dir obertament el que vol pel seu país, no hauria de ser el seu 

president. 

 

Jo espero de vosaltres precisament el contrari. 

 

Que expliqueu qui som, com som, què volem, què farem, i què som gent 

d’ordre, seriosa, rigorosa... i amb ambició de país 

 

Aquest és el nostre gran valor, companys i companyes, i la gent ha d’entendre 

que el nostre projecte no es construeix sobre paraules gruixudes, o carrerons 

sense sortida, sinó sobre conviccions, feina, esforç  i determinació. 
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Us agreixo la bona feina que esteu fent. I per descomptat la que estic 

convençut que fareu a partir d’avui. 

 

Moltes gràcies, a treballar i a guanyar. 


