
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
ANUNCIANT LA DATA DE LES ELECCIONS, 7.09.10 
 
Benvolguts conciutadans i conciutadanes, 
 
 
Avui he comunicat als membres del Govern la data de les properes eleccions al 

Parlament de Catalunya. I dintre d’unes setmanes s’aprovaran i publicaran els 

decrets pertinents. 

 

I acabo de parlar, també, amb el President del Parlament de Catalunya i amb el 

Cap de l’Oposició. 

 

A tots ells, els hi he traslladat, en l’exercici exclusiu de les meves atribucions 

com a President de la Generalitat, la meva decisió de convocar al poble de 

Catalunya a exercir el seu dret democràtic el proper diumenge dia 28 de 

novembre.  

 

La data escollida entra, perfectament, en els terminis legals i representa una 

fita de normalitat i estabilitat democràtica. Just quatre anys després, els 

ciutadans i ciutadanes podran decidir, amb el seu vot, quin camí caldrà seguir 

en el futur. Seran, sense dubte, les eleccions més transcendents de la nostra 

història recent.  

 

Temps hi haurà de fer balanç de l’acció del meu Govern. De fer balanç, de 

valorar-la i de jutjar-la per part de totes les forces polítiques i pel conjunt de la 

ciutadania. Encara queden setmanes fins a la data de les eleccions i 

treballarem, amb total intensitat i normalitat, fins el darrer moment, assumint 

totes les nostres obligacions i responsabilitats. L’agenda política no està 

tancada, encara.  

 

Deia, que aquestes eleccions seran decisives i molt importants. Ens hi juguem 

molt. Arriben en un moment especial i exigent: en un context de crisi econòmica 

greu, confrontats a canvis socials de gran profunditat, amb un descrèdit general 

de la política, molt poques setmanes després de la Sentència del Tribunal 



Constitucional sobre l’Estatut, i en mig de no poques tensions polítiques en les 

relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya.  

 

Com a President de la Generalitat crec que estic obligat a demanar a les forces 

polítiques que concorreran a les eleccions dos principis irrenunciables: joc net 

en l’acció electoral i claredat en les propostes polítiques. Els reptes que tenim 

plantejats no es resolen amb eslògans ni amb desqualificacions simplificadores. 

Calen idees i solucions. Cal dir la veritat i cal parlar clar. Cal un autèntic debat 

polític d’alt nivell.  

 

Benvolguts conciutadans i conciutadanes, 

 

També us he de demanar una cosa. Us demano que sigueu conscients del 

moment extraordinàriament important que ens toca viure. Amb el vostre vot 

decidireu molt més que una majoria, un President, o un programa de Govern. 

Decidireu quin camí ha de seguir Catalunya, no en una legislatura, sinó –

segurament- en tota una generació. Us demano que us informeu, a fons, que 

penseu en les conseqüències del vostre vot i que decidiu en llibertat.  

 

En moments com aquests, és el poble i la seva voluntat democràtica la millor 

resposta als reptes i a les incerteses. 

 

Espero que en les properes setmanes, i també durant la campanya electoral, 

totes les forces polítiques facin un esforç addicional de pedagogia. I desitjo que 

els nostres mitjans de comunicació hi contribueixin afavorint un debat 

democràtic plural, ric, viu, entenedor i que arribi realment a tothom.  Aprofitem 

aquestes setmanes per fer debats sincers i a fons sobre el nostre present i el 

nostre futur. Ens calen més que mai.  

 

(...) 

 

Como presidente de la Generalitat creo que estoy obligado a pedir a las fuerzas 

políticas que concurrirán a las elecciones dos principios irrenunciables: juego 

limpio en la acción electoral y claridad en las propuestas políticas.  



 

Y a los ciudadanos os pido que seáis conscientes del momento 

extraordinariamente importante que nos toca vivir. Con vuestro voto decidiréis 

mucho más que una mayoría, un presidente o un programa de Gobierno. 

Decidiréis que camino tiene que seguir Catalunya, no durante una legislatura 

sino –seguramente- durante toda una generación. Os pido que os informéis, a 

fondo, que penséis en las consecuencias de vuestro voto y que decidáis en 

libertad.  

 

Aprovechemos estas semanas para hacer debates sinceros y a fondo sobre 

nuestro presente y nuestro futuro. Los necesitamos más que nunca. 

 

(...) 

 

Gràcies per la vostra atenció.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


