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No podem permetre que Catalunya torni enrere. Perquè en aquestes eleccions 

només hi ha tres opcions possibles:   

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

- Un front nacionalista.  

- O un President socialista.  

Tots sabeu que CiU intentarà un pacte amb el PP perquè sempre que 

han tingut la majoria suficient ho han fet. I si no sumen, ho 

intentaran amb ERC, com a segon plat.  

La nostra victòria, la victòria del Partit Socialista de Catalunya és 

l’única que assegura un govern catalanista i progressista.  

Un govern progressista que continuï la gran tasca iniciada en aquests tres anys.   

El meu projecte és clar:  

- 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.  

- 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.  

Amb aquest projecte tant ambiciós vull construir la Catalunya social. Una 

Catalunya preocupada per les persones, pel seu futur i pel seu benestar.  



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.  

És un repte ambiciós però possible. Un repte que només es pot assolir des de 

plantejaments progressistes que facin de la defensa de l’Estat del Benestar el seu 

eix bàsic d’actuació.  

I un dels pilars més importants de la nostra societat ha de ser l’educació.   

La Catalunya del futur necessita una educació de futur. Una Catalunya amb un 

sistema educatiu públic, universal, inclusiu, laic i de qualitat.   

El Govern de Pasqual ho ha entès així i durant aquests tres anys s’han contractat 

4.200 nous professors i s’han construït 162 nous centres escolars.  

I no podem permetre que aquests avenços en educació es vegin 

aturats per la política del xec que ens proposa Mas i que no serveix 

per res.   

Ja sabeu que m’he compromès a potenciar l’anglès a les escoles amb mesures 

molt concretes i a que en 4 anys els llibres de text siguin gratuïts. 

 Aquest matí he anunciat un nou compromís. Una Catalunya amb ambició com 

la que jo defenso, una Catalunya moderna i avançada no es pot permetre deixar 

en la reraguarda als més desafavorits.   

Triplicaré les beques menjador per a tal de garantir que aquests 

ajuts arribin a tots els alumnes d’entre 3 i 16 anys, escolaritzats en 

centres educatius finançats amb fons públic, que ho necessitin.    

Passarem d’un 5% d’alumnes que les reben actualment a un 15%. 

Passarem de 36.580 alumnes aquest curs a 99.000 el curs que ve. 

Suposarà una inversió de 62M€ respecte als 18.2 M€ actuals que es 

destinen actualment.   

Tot això són compromisos que assumeixo davant vostre. I jo sé que vosaltres em 

creieu. Vosaltres sabeu que aquests compromisos els portaré a terme. A mi no 

em cal anar al notari perquè la gent se’m cregui.  

Confieu en mi perquè sabeu que sóc un home de fets, no de paraules.   



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

realitat.   

Amb la vostra i il·lusió i la de molts catalans i catalanes podem fer realitat el 

somni català de la Catalunya social. Endavant i a guanyar.  

Moltes gràcies. 

 


