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Gràcies, companyes, companys, amigues i amics.   

Gràcies President, gràcies Pasqual per les teves paraules. Gràcies pel teu suport. 

Gràcies per la teva amistat. Gràcies per la feina que fas i per la que faràs, sense 

cap mena de dubte, al servei d’aquest país, que és el teu i el meu, Catalunya.   

Ha arribat l’hora de la veritat. Ha arribat l’hora, els darrers dies, d’explicar el 

que hem fet, com ha fet Pasqual Maragall. D’explicar la Catalunya que volem, 

d’explicar el que volem per a la seva gent, d’explicar el que ens juguem en 

aquestes eleccions.   

Pasqual ho ha dit d’una manera molt clara. Hi ha tres opcions.   

La del pacte de dretes, la del 95 i 99. CiU i PP. El pacte de la regressió social.  

Una altra possibilitat, la que va intentar CiU al 2003, un front nacionalista que 

dividiria aquest país i el confrontaria amb la resta d’Espanya.   

I una altra opció, la de que hagi un president socialista, l’única garantia d’unir 

aquest país, de treballar per un país unit. S’inicia un nou cicle de la política 

catalana, després de l’aprovació de l’Estatut. D’un Estatut que ha estat possible 

gràcies a l’esforç d’un govern, el de Pasqual Maragall. Gràcies a un president, 

Pasqual Maragall, i gràcies també a la complicitat amb el govern d’Espanya del 

que forma part Joan Clos, el ministre d’Indústria, que està aquí amb nosaltres.  

Un govern, el de Pasqual Maragall, del que es pot fer un bon balanç, un 

excel·lent balanç. Ell ha parlat de més mossos, més mestres, més metges, més 

km de carretera, més km de ferrocarril, més polítiques socials, més autogovern.  

Un bon balanç pel que ha fet Pasqual. Una bona col·laboració amb el govern 

d’Espanya que ha possibilitat l’estatut, però també altres coses que ja us he 



referit, amb el papers de Salamanca, evitant el transvasament de l’Ebre, el fer 

que el català es parli a Europa, el que ara tinguem més inversions.  

Ara amb l’instrument que és l’Estatut amb més competències, més recursos, 

amb més instruments, amb més reconeixement de les nostres institucions.   

Nosaltres volem posar al servei de les persones, dels catalans i les catalanes, la 

nostra proposta. I davant això, què ens trobem per part d’altres formacions 

polítiques? Què ens proposa CiU? Què volen? Volen que David Madí, l’autor 

d’un milió de mentides, estigui al capdavant de TV3. Volen que l’economia 

catalana estigui en mans de Fernández Teixidó, que la gent d’Unió torni a 

Treball i Indústria.  

Catalunya no vol tornar enrera.   

Volem la Catalunya social. Una Catalunya millor amb més empenta, amb més 

oportunitats de valorar l’esforç i el treball. Capaç de tenir cura dels que més ho 

necessiten. Una Catalunya que es faci estimar i aquesta és la Catalunya que 

volem.  

Mireu jo vaig començar d’aprenent amb una jornada de 12 hores. Jo sé el que 

costa arribar a fi de mes, se el que costa pujar els fills. Se el que consten les 

coses ningú mai no m’ha regalat res.  

Tot el que tinc, que és molt poc, ho he aconseguit amb el treball i l’esforç, com 

tots vosaltres. Per això us dic que guanyarem la Generalitat amb la vostra ajuda 

amic i amigues.   

Guanyarem les eleccions i presidirem la Generalitat de Catalunya i guanyarem 

el futur no tinguem cap dubte.  

Guanyarem les eleccions per millorar l’estat del benestar. Amb llibres gratuïts 

en quatre anys. Per incrementar les beques de menjador. Per incrementar que 

aquesta societat sigui trilingüe. Per millorar i reduir el fracàs escolar. Per 

millorar la sanitat amb millors prestacions, especialment per la gent que menys 

té. Per desenvolupar un quart  pilar de l’estat del benestar que és fonamental: la 

dependència. Les ajudes a les persones que necessiten de nosaltres, que 



necessiten de l’administració, dels seus recursos, de les seves prestacions 

perquè són gent que no poden valer-se per si mateixes. Sobre la base de la llei 

que es va presentar la setmana passada, amb el vot contrari de CiU, i sobre la 

base de la llei de serveis socials que desenvoluparem, aquí, a casa nostra.  

Treballarem per la cultura. Per la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura 

que serà una prioritat pel nostre govern, no ho dubteu.  T 

Treballarem també perquè Catalunya, el nostre país, tingui una economia 

dinàmica, competitiva, amb més ocupació i de millor qualitat, amb més 

formació i també amb unes millors infraestructures per possibilitar aquesta 

competitivitat i possibilitar una més amplia innovació de les nostres empreses.   

Catalunya està en un bon moment, però el millor moment estar per arribar.  

El millor moment és el futur del nostre país si no ens mirem el melic, si som 

ambiciosos com ho som, si som dialogants, si mirem de treballar sempre 

buscant la col·laboració i la complicitat i mai la confrontació gratuïta, si 

defugim del victimisme i l’autocomplaença. Si ho fem així guanyarem el futur, 

no tingueu cap mena de dubte.  

Creo que se puede decir más alto pero no más claro. Nadie quiere mirar hacia 

atrás.  

Nadie quiere mirar atrás y volver a lo que fueron los 23 años de gobierno de 

CiU. Nadie quiere ver a un Fernández Teixidó llevando las riendas de la 

economía catalana. Nadie quiere que la televisión pública que todos pagamos 

esté en manos del autor de un millón de mentiras. Nadie quiere que los 

departamentos de Trabajo o Turismo vuelvan a manos de Unió.  

Esa no es la Catalunya que queremos porque no queremos volver atrás.  

Queremos un país con servicios de más calidad a las familias.  

Queremos la Catalunya social, con más servicios, con más oportunidades, en la 

que el trabajo y el esfuerzo se valoren por encima de las amistades y de los 

orígenes familiares.  



Queremos un país que atienda a los que más lo necesitan y que se ocupe 

fundamentalmente de las personas, de los catalanes y las catalanas.  

Una Catalunya que quiera y mime a sus ciudadanos. Una Catalunya que se haga 

querer por todos. Este es el país que los catalanes queremos, este es mi país.  

El país del que seré presidente después del día 1 de noviembre gracias a vuestro 

apoyo y a vuestros votos. Lo seré con el apoyo de miles de catalanes y catalanas 

que no quieren mirar hacia atrás.   

La Catalunya social, la Catalunya de los ciudadanos, la Catalunya que juega 

limpio.   

Esa es nuestra Catalunya, amigues i amics.   

Visca Catalunya! 

 


