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Intervenció de José Montil la 

MITING A SABADELL 

12 de novembre de 2010 

 

Companyes i companys, 

 

Bona nit! 

 

Ahir va començar la campanya electoral més decisiva dels últims temps. 

 

Una campanya que no és com qualsevol altra, on el que està en joc no és 

una victòria o una derrota electoral.  

 

Està en joc el futur de Catalunya i el model de societat que volem. 

 

Dice Artur Mas Mas que estas elecciones "No son unas elecciones entre 

izquierdas y derechas, sino entre el presente que tenemos y el futuro 

que queremos". En esto Ramon, también las derechas se parecen, ya 

sean españolas o catalanas: en negar que son derechas. 

Rajoy se fuma un puro y se sienta en el sofá, 

Y no enseña sus propuestas. 

Aquí també el candidat de CiU amaga les seves. 

 

En esto también las derechas se parecen, 

Tanto españolas como catalanas. 

 

El candidato de CiU esconde las suyas. 
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Pero tan cierto es que son, también, unas elecciones entre izquierdas y 

derechas. 

 

Mirad, Artur Mas a veces es, cada vez menos, la derecha estatutaria,  

pero, cada vez más, es  la derecha soberanista del concierto,  

y por supuesto flirteando con la derecha independentista, 

porque también hay independentistas de derechas, 

que promueve un referéndum por la independencia  

en el que votaría afirmativamente. 

 

Pero sea derecha autonomista, soberanista o independentista... 

Siempre tiene algo en común: es la derecha!!! 

 

La defensa de los intereses de una minoría contra los intereses de una 

mayoría. 

 

La derecha que admira a Cameron y que no excluye un pacto con el PP.  

 

Ja sabem què passa quan la dreta es treu la careta.  

Ho estem veient, i el ministre Jáuregui ho explicava molt bé, aquests dies 

al Regne Unit,  

on el govern de Cameron ha anunciat la retallada més dràstica d’un país 

de la Unió Europea,  

i de la història del país des de la postguerra. 

 

La dreta acomiada mig milió de funcionaris,  

com ha anunciat Cameron al Regne Unit. 

 

Allà on l’esquerra fa un esforç per reduir la despesa; 
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la dreta retalla la seguretat social, 

retalla serveis, 

retalla prestacions, 

i apuja les matrícules universitàries. 

 

I precisament aquest model: 

el dels acomiadaments, 

i el de les retallades de l’Estat del Benestar, 

és el referent de la dreta: 

el mirall en què s’inspiren Mariano Rajoy i Artur Mas.  

I no se n’amaguen!! 

 

Per això, ara Catalunya s’hi juga molt, i els propers anys seran decisius. 

 

I cal parlar clar, com nosaltres ho estem fent. 

 

Davant l’ambigüitat de Convergència,  

jo vull comprometre’m de manera clara amb la ciutadania.  

 

Per això, ahir a la nit, a l’inici de la campanya, vaig presentar els meus 

CINC Compromisos per Catalunya 

 

1.  No pactaré amb el PP, en cap circumstància. 

Ni un pas enrere en polítiques socials.  

Ni un pas enrere en la defensa de la cohesió social,  

del català i de Catalunya. 

 

2.  Defensaré tot l’Estatut  

i res més que l’Estatut. 
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No volem falses dreceres en el desenvolupament de l’autogovern. 

 

3. No convocaré, promouré o toleraré un referèndum il·legal i 

inconstitucional sobre la independència.  

Cap aventura que divideixi la societat catalana. 

 

4. Lideraré la lluita contra la crisi amb les reformes que calguin per 

garantir la recuperació econòmica. 

Perquè si volem sortir endavant, cal treballar dur i amb les idees clares. 

Calen més reformes per  guanyar competitivitat.   

 

I PER FER AIXÒ, PERQUÈ SIGUI POSSIBLE, AQUESTA ÉS LA MEVA 

GARANTÍA 

 

5. Faré un Govern socialista, d’esquerres, progressista i catalanista, per 

garantir la governabilitat i el futur de Catalunya 

  

Amigues i amics, en temps de crisi ens convenen certeses, i no invents ni 

aventures.  

Ni falses dreceres.  

 

Amigues i amics, Catalunya no parteix de zero. Ens els darrers anys hem 

treballat de valent, i deixem un país sòlid i preparat. 

 

Ja no és aquell país immòbil dels 23 anys de Convergència i Unió. Som un 

país dinàmic, modern, això sí, que com bona part del món, està passant 

per un moment difícil. Però nosaltres som un país a punt per continuar 

avançant. 
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En els darrers anys, els i les socialistes, mireu: 

 

• hem doblat la renda mínima d’inserció; 

• hem construït 3 places de residència cada dia; 

• hem construït dues escoles per setmana; 

• hem fet 15 places d’escoles bressol cada dia; 

• hem contractat 5 mestres nous al dia; 

• hem construït dos hospitals cada any, 8 hospitals en aquesta 

legislatura; 

• hem reduït el temps d’espera per les intervencions quirúrgiques; 

• hem triplicat els centres de recerca biomèdica; 

• hem doblat els kilòmetres de metro fets per CiU en 23 anys; 

• hem construït 90 kilòmetres d’autovia lliures de peatge; 

• hem multiplicat per 5 els recursos per garantir el dret a l’habitatge, 

i hem multiplicat per 6 les borses d’habitatge juvenil; 

• hem multiplicat per 3, alcalde tu ho saps bé, els recursos 

transferits al món local. Cap Govern s’ha preocupat pels 

ajuntaments com aquest Govern. I ho hem fet pensant en els 986 

ajuntaments de Catalunya; 

• hem construït 8 vegades més biblioteques; 

• i tot això i més, en un context de crisi i de caiguda de la recaptació 

dels impostos 

 

Mireu, aquestes xifres no són només quatre números:  darrera de les 

xifres hi ah les persones que es beneficien d’aquestes polítiques, 

polítiques que estic molt orgullós d’haver impulsat. 

Tingueu-ho clar: som la garantia de progrés que el país necessita, i ho 

hem demostrat amb fets.  
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També a la comarca, on:  

• hem construït 12 nous centres d’atenció primària a Sabadell, 

Palau-Solità, Polinyà, Santa Perpètua, Sentmenat, Ripollet i 

Cerdanyola; hem ampliat l’Hospital del Taulí, amb el nou edifici de 

la maternitat de Santa Fe; 

• hem creat 8 noves escoles, un nou Institut a Cerdanyola i una 

Escola Oficial d’Idiomes aquí a Sabadell. Hem fet noves 

biblioteques o ampliat les que ja hi havia; 

• hem dignificat una desena de barris de la mà dels Ajuntaments: 

Can Folguera, de Santa Perpètua; Ribera i Can Sant Joan, de 

Montcada i Reixac; Romànica, de Barberà; Creu de Barberà, 

Campoamor, Espronceda i les Termes, a Sabadell....  

• hem ubicat entre Sabadell i Terrassa el complex central dels 

Mossos d’Esquadra. Amb una inversió de 100M€, hi treballen més 

de 1.000 professionals especialitzats, i que suposa un nou pas en 

la modernització del cos, un cop acabat el desplegament 

territorial. 

Per tant, barris dignes, ciutats segures i millora de la cohesió territorial 

amb el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, una inversió 

important que suposarà 5 noves estacions aquí a Sabadell.  

També hem inaugurat el Sincrotró Alba, un dels projectes més 

estratègics del nostre país, referent en competitivitat científica, 

tecnològica i empresarial del Sud d’Europa, amb capacitat per concentrar 

40.000 llocs de treball d’alt valor afegit. 
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Mireu, tinc clar que només els socialistes podem garantir que no donarem 

ni un pas enrere en polítiques de benestar; amb reformes, sí; però per 

garantir el seu futur, no per hipotecar-lo. 

 

Per això us demano la vostra confiança, per poder demostrar el que 

encara som capaços de fer amb una gran victòria i una majoria sòlida. 

 

Amigues i amics, el risc d’una victòria de CiU és doble: com he dit, per 

una banda suposaria fer passos enrere en les polítiques socials; però, a 

més, suposaria una gran incertesa pel que fa a les nostres relacions amb 

la resta d’Espanya.  

 

I en aquest terreny també vull ser clar. 

 

¿Podem refiar-nos d’algú a qui li és igual pactar amb Esquerra 

Republicana que amb el PP?  

Jo crec que no. I Artur Mas no és de fiar. 

 

Mireu jo ho tinc clar. Ho he dit els últims dies: no sóc ni independentista, 

ni de dretes; i crec que la majoria dels catalans tampoc no ho són. 

 

Fa uns dies vaig anunciar que Catalunya amb els socialistes obren una 

nova etapa. Avui, un govern catalanista, d’esquerres i progressista ja 

només és possible amb un Govern socialista. Perquè només un Govern 

Socialista pot continuar escrivint les línies de la justícia social, el 

catalanisme integrador i els ponts del diàleg que cal mantenir amb 

Espanya. 

 

Ara bé, els i les socialistes volem treballar per aquests objectius amb els 
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que els comparteixin. Per governar i, alhora, arribar a acords amb tots 

aquells que vulguin el millor per Catalunya. 

 

Perquè el nostre horitzó d’autogovern, és l’Estatut. 

 

Us deia que Artur Mas i Convergència no són de fiar. Fa uns dies li vaig 

preguntar al sr. Mas si pensava dimitir en cas que la justícia acabés 

demostrant que CiU va cobrar comissions per l’adjudicació d’obres a 

través de Fèlix Millet. I de moment no he sentit res de la seva boca. 

 

Com sempre, mira cap a un altra banda.... 

 

Tampoc em diu res a la meva oferta de debats cara a cara. Jo vull debats 

clars.  

I encara estem a temps... Reitero la meva oferta. Dos debats, en català i 

castellà, en dues televisions: una per a tota Espanya i una per a 

Catalunya. 

Espero la seva resposta! 

 

 

Companyes i companys, 

 

Aquests dies farem una campanya constructiva, explicant qui som, el 

que hem fet, el que volem ser, el que volem fer, i qui són els nostres 

rivals. 

 

Estic segur que ho sabrem fer, com tantes vegades. I que tindrà resultat! 
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Però vull compartir amb vosaltres una de les coses que més em 

preocupa en aquests moments, segur que a molts de vosaltres també: 

l’abstenció. 

 

Totes les enquestes ens diuen que la participació en les eleccions del 28 

de novembre serà molt baixa. Hi ha qui pronostica que no votarà ni la 

meitat de l’electorat, que vol dir que molta gent que coneixeu no ho 

pensa fer o que, a hores d’ara, no sap a qui votar.  

 

També cal saber que més d’un milió i mig de catalans no saben encara si 

votaran. 

Tot és possible, tot està obert. 

 

Per això vull adreçar-me directament al màxim nombre de ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya aquests dies i demanar la seva ajuda, el seu 

compromís, i apel·lar a la seva responsabilitat. També em dirigeixo a 

vosaltres: 

 

Amigues i amics, ja sabeu què passa quan la majoria no va a votar: que 

guanya la dreta. 

Estic convençut que això no passarà!!! 

Jo avui, no parlaré de les enquestes que tant preocupen als meus 

adversaris.... 

 

Només us diré una cosa! 

Allà on vaig noto que ja ha començat la reacció dels socialistes, 

 

Noto que anem a més! 

que la reacció socialista i progressista és avui ja una realitat. 
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No necessito enquestes per saber que tot és possible 

i que farem possible el que és necessari! 

 

Estic molt animat i a més a més també ho noto en vosaltres!!! 

 

Amigues i amics, hem d’anar tots a votar per no fer passos enrere! 

 

Estem passant moments de crisi, sí,  

però si per l’esquerra la crisi és un problema difícil de gestionar,  

per impulsar la recuperació econòmica  

sense deixar ningú a la “cuneta”; 

per la dreta és un pretext per aplicar les mesures neoliberals que sempre 

han defensat i que -no us enganyeu- són discriminatòries i abusives 

contra aquells que més dificultats tenen per tirar endavant. 

 

Us ho diré molt clar,  

si l’esquerra no es mou,  

guanya la dreta de Cameron,  

de Sarah Palin i el Tea Party,  

de Mariano Rajoy  

o d’Artur Mas!   

 

Per això ens hem de moure, 

per una gran victòria del PSC a Catalunya! 

 

Per això aquests dies us necessito més que mai. 

 



	   11	  

A Catalunya hi ha tres opcions de futur, però no les que presenta el 

senyor Mas... 

 

A Catalunya hem de decidir si volem: 

Un Govern de CiU segrestat i emmanillat pel PP: Un Govern de dretes. 

Un Govern de CiU, hipotecat  per ERC: Un Govern nacionalista, sobiranista 

i independentista 

O una tercera: un Govern socialista, catalanista, progressista i 

d’esquerres.  

 

Aquesta és la tria: 

Què volem? 

Un govern segrestat pel PP?,  

un govern hipotecat per ERC ? 

o un govern socialista amb les mans lliures. 

 

Aquest és el repte! 

Aquesta és la gran elecció! 

De vosaltres depèn! 

 

Estas elecciones son muy importantes y transcendentales 

Decidirán el futuro de toda una generación 

Elecciones difíciles pero decisión simple y clara 

 

Qué queremos para Catalunya? 

Un gobierno de Artur Mas secuestrado por el PP? Yo, no 

Un gobierno de Artur Mas hipotecado por ERC? Yo, no 

 

O un gobierno socialista con las manos libres para dedicarlas 
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a reforzar el autogobierno de Catalunya, 

a luchar contra la crisis y hacerlo de acuerdo con el resto de los pueblos 

de España!!! 

 

Es esto lo que yo quiero! 

Esta es mi garantía! 

 

No patiu que no estem sols...  

El repte que us proposo és possible i necessari. 

 

Amb vosaltres podem guanyar aquest combat.  

Amb vosaltres, junts, el podem guanyar, el podem guanyar. 

 

Sou la meva garantia... i jo sóc la vostra garantia de progrés.  

 

I compto amb tots vosaltres. 

 

Ara a Catalunya li convé un Govern socialista i d’esquerres,  

un govern catalanista i progressista.  

La garantia de progrés que representem el PSC. 

 

Amb vosaltres serà possible, amb vosaltres guanyarem aquest combat. 

 

Visca Catalunya i visca el PSC! 

 

A treballar i a guanyar!! 

 

Moltes gràcies 


