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Discurs del Primer Secretari davant del Consell Nacional del 

PSC (Barcelona, 18 de setembre de 2010) 

 

 

Molt bon dia, companys i companyes, 

 

Ja sabem la data de les eleccions, hem treballar amb aquest horitzó, amb 

aquest repte per davant. El repte d’explicar a la gent que no és el mateix 

votar o no votar, votar dreta o esquerra, votar PSC o Convergència. 

 

Som conscients que molts ciutadans ho estan passant malament. A ells, 

principalment, ens hem de dirigir en aquestes eleccions, perquè la crisi 

econòmica que estem vivint no té precedents, i per això el nostre 

principal objectiu, allò al que dedicaré tot el meu esforç serà a pal·liar al 

màxim els seus efectes sobre la nostra societat, a construir una 

Catalunya més forta, i a ajudar a aquells que pitjor ho estan passant els 

darrers temps. 

 

Volem una Catalunya més forta i una societat més justa, aquest és el 

nostre compromís amb els catalans.  

 

Sé que molts catalans ho estan passant malament, i que porten raó quan 

pensen que estan pagant les conseqüències d’una crisi que no han 

provocat, però que tinguin clara una cosa: la seva situació no la resoldran 

les solucions de dretes, ni baixar impostos, ni el campi qui pugui no 

resoldran res. Ho agreujarien tot.    
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De fet, la crisi s’ha produït amb un període de creixement econòmic a 

Catalunya, acompanyat d’una bombolla especulativa del mercat 

immobiliari que va provocar que les famílies s’endeutessin per sobre de 

les seves possibilitats.  Per cert, bombolla especulativa afavorida, en 

part, per la facilitat i voracitat comercial dels bancs a l’hora de concedir 

hipoteques.  

 

Estem per tant, en un moment econòmic complicat, amb molts 

problemes de fons. 

 

Per tant, les solucions que s’han d’aportar per sortir de la situació actual 

passen per definir reformes bàsiques de l’estructura econòmica, social i 

laboral. 

 

La sortida a la crisi actual ja no es pot fer a costa de devaluacions de la 

moneda com en altres èpoques. Calen reformes i ajustos. El passat no 

tornarà, i el futur que volem no es construeix sense esforç.  

 

La millora de la competitivitat, per tant, ha de venir per la via de la 

millora de la  productivitat, hem de donar estímuls al sector empresarial 

per tal que creï llocs de treball.  

 

Ha calgut prendre mesures per a la reducció del dèficit públic. 

 

Cal una economia que evolucioni, que sigui sostenible i que faci que les 

empreses creïn valor afegit.  
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En aquest sentit vull que recordeu que el Govern de Catalunya va ser el 

primer a respondre a la crisi. I cal destacar que ha estat un dels Governs 

més actius d’Europa.  

 

En aquest sentit, hem contribuït al sosteniment de l’activitat econòmica,  

hem donat suport a l’activitat empresarial i hem facilitat el seu 

finançament, hem ajudat els sectors socials més desfavorits i hem 

adoptat una política d’austeritat pressupostària.  

 

Tot plegat sense oblidar mai que la reactivació de l’economia no podia 

passar per deixar de protegir aquells que ho estan passant malament. 

 

Alguns parlen molt de lluitar contra la crisi, però no han fet cap proposta 

seriosa, només han proposat fórmules que no tenen futur: ingressar 

menys, i gastar més. Ens proposen jocs de mans que no porten enlloc. 

 

Nosaltres no volem enganyar la gent, la situació és complicada, i em 

preocupa la situació de moltes famílies treballadores que no arriben a 

final de mes, però a tots ells cal explicar que hem fet moltes coses, i que 

si no haguéssim adoptat mesures des del primer dia, la situació seria 

molt pitjor. 

 

Hem fet molt i cal explicar-ho: 

 

• En els dos darrers anys de crisi, mig milió d’aturats han rebut 

formació per tenir més oportunitats laborals. 
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• Al mateix temps, 126.614 famílies han rebut ajuts pel lloguer o 

l’hipoteca. 

 

• Hem multiplicat gairebé per quatre les beques escolars (ajuts a la 

compra de llibres, transport escolar). 

 

• La cartera de serveis socials actual preveu un pressupost de 1.900 

M€ més que la anterior. 

 

• S’ha convertit l’Institut Català de Finances en una eina econòmica 

potent, incrementant la seva inversió consolidada un 117% en 5 

anys. 

 

• Es van destinar 1.029 M€ el desembre 2009 per millor el 

finançament de les empreses, incloent 500 M€ d’avals per que els 

empresaris i pimes puguin demanar crèdits. 

 

• En els dos darrers anys, més de 600.000 persones han estat 

beneficiaris de la promoció de l’emprenedoria i l’ocupació 

autònoma. 

 

• Hem arribat a acords amb SEAT i NISSSAN per garantir més 

producció d’automòbils i complements a Catalunya. 

 

• Hem incrementat els ajuts a la rehabilitació. 
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• Tot i la crisi, el 2010 hem incrementat un 21% el pressupost en 

R+D+i. 

 

• Hem multiplicat per 18 els ajuts a la recerca empresarial el 2010 

que el 2003. 

 

• Acabem de decidir que es destinin 22 milions d'euros a una nova 

línia de préstecs per a persones emprenedores. 

 

• Acabem de signar un conveni que permetrà als autònoms i les 

pimes finançar operacions de fins a 600.000 euros. 

 

• Acabem de definir una estratègia de 26 mesures per l’impuls del 

vehicle elèctric a Catalunya. 

 

Amigues i amics, potser nosaltres, i concretament jo, parlem i gesticulem 

menys que d’altres, però fem molt més. 

Perquè al final, com us deia al principi, el que ens estem jugant el 28 de 

novembre és si d’aquesta crisi en sortim més forts i amb una societat 

més justa, o només en surten enfortits alguns com quan governa la 

dreta. 

 

El futur no serà fàcil, però estic convençut de les possibilitats que té 

Catalunya. Jo conec el meu país, i també estic segur que només els 

socialistes som garantia de la defensa dels serveis públics i de la 

protecció social. 
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Som nosaltres els que garantim el dret de l’Educació,  

per això: 

 

- En 4 anys hem construït 2 escoles per setmana, el doble que els 

governs de CiU. 

- En 7 anys hem construït 15 places d'escola bressol cada dia. 

- En 7 anys hem construït 5 escoles bressol cada mes. 

- En 7 anys la població escolar ha crescut un 17%, i nosaltres hem 

contractat 17.900 mestres nous.  

- Hem multiplicat per 4 els ajuts escolars perquè garantim el dret a 

l'educació per a tothom. 

- En 7 anys la població escolar ha crescut un 17% i nosaltres hem 

invertit un 79% més. 

Som nosaltres els que garantim el dret a la Salut 

Per això: 

- En 4 anys hem construït 1 centre de salut cada 2 setmanes  

- En 4 anys hem construït 2 hospitals cada any. 

- En 7 anys la població ha crescut un 17%,  i nosaltres hem 

contractat 4.600 metges nous. 

- En 7 anys la població ha crescut un 17% i nosaltres hem 

augmentat un 76% els recursos en salut. 

- La Generalitat ha invertit 430€ més en salut per ciutadà. 
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- Hem aconseguit que hi hagi 15.800 persones menys en les llistes 

d'espera per intervencions quirúrgiques. 

- Hem aconseguit que el temps d'espera per una intervenció 

quirúrgica sigui de 3 mesos, quan fa 7 anys, era quasi de mig any. 

- Més de 2 milions de pacients ja no han d'anar al metge a buscar 

receptes, gràcies a la recepta electrònica 

Som nosaltres els que garantim els serveis socials, 

Per això: 

- 132.000 persones ja reben un ajut o servei gràcies a la Llei de 

Dependència 

- 92.900 familiars ja tenen reconeguda la seva feina com a 

cuidadors gràcies a la Llei de la Dependència 

- Hem triplicat les hores d'atenció domiciliària. 

- Ara, en temps de crisi, hem incrementat la renda mínima d'inserció, 

perquè no volem deixar ningú enrere. 

- Som un partit d'esquerres, per això, tripliquem els recursos per 

garantir els drets socials. 

- En 7 anys hem construït 3 places de residència cada dia. 

Som nosaltres els que garantim el dret a la seguretat 

Per això: 

- En 7 anys la població ha crescut un 17%, nosaltres hem contractat 

7.600 mossos nous  

- En 7 anys hem fet 1 comissaria cada 2 mesos  
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- Hem reduït un 45% els morts a les carreteres catalanes, també 

vigilant la velocitat, també. 

- Hem garantit la pensió de les persones maltractades. 

Som nosaltres els que garantim el dret a la justícia 

Per això: 

- En 4 anys hem construït 1 palau de justícia cada trimestre 

- En 7 anys hem incrementat l'espai per a equipaments judicials en 

l’equivalent a 20 camps de fútbol. 

- En 7 anys hem doblat els recursos destinats a Justícia. 

Som nosaltres els que garantim el dret a la cohesió social 

Per això: 

- Hem impulsat la llei de Barris, i més d’1 milió de persones es 

beneficien de les millores dels 141 barris que han estat millorats 

de forma integral. 

Som nosaltres els que garantim el dret a la mobilitat 

Per això: 

- En 4 anys hem construït 1 estació de metro cada 3 mesos. 

- En 7 anys hem doblat el nombre de km de metro fets en tots els 

anys de CiU.  

- Fa 7 anys, no hi havia ni la meitat de les estacions adaptades. Ara, 

8 de cada 10 ho estan. 

Fets! M’hi vaig comprometre i hem complert. 
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Amigues i amics, només nosaltres garantim una societat més justa. 

Només nosaltres defensem que quan es tracta de polítiques públiques no 

valen invents. Que quan es tracta de la salut o de l’educació, el que no 

val és fer jocs de mans o construir un gran engany com fa Convergència i 

Unió. No s’hi val dir que es poden fer més coses amb menys diners, no 

s’hi val dir que es retallaran impostos sense dir quins serveis es 

retallaran. 

 

Prou engany! Prou jocs de mans! Prou invents! 

 

Sí, amigues i amics, prou engany. Parlen del concert... Amb qui ho volen 

fer? Quan ho volem fer? Com ho volen fer? 

 

Van estar 23 anys al govern i mai van voler reformar l’Estatut, 23 anys 

dient que el primer era Catalunya, i mai es van atrevir a reformar la seva 

llei de lleis. 

 

I ara el que voldrien és viure 23 anys més de l’engany del concert 

econòmic i l’administració única. 

 

No els hi podem permetre. 

 

No podem permetre que visquin els propers 23 anys d’un concert i una 

administració única que deixaran de banda i diran que no són tant 

importants el mateix dia en que necessitin al PP per governar, com han 

fet sempre. 
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Ells han decidit construir el gran engany, però nosaltres, els socialistes,  

hem decidit que no se’n surtin amb la seva, una altra vegada no.  

 

 

Vaig acabant, 

 

Un President de la Generalitat ha de ser algú clar i fiable, que ofereixi 

seguretat i que pensi en tot el país. 

 

Mireu, us donaré 4 raons per les quals penso que en Mas no seria un bon 

President per a Catalunya. 

 

Primer: No sabem el que vol, i si ho sap, no ho diu. 

 

Segon: No sabem com ho vol fer, i amb qui ho vol fer.  

 

Tercer: Ja sabem que prefereix un govern del PP que un govern 

socialista. Van votar dos cops la investidura d’Aznar i li han negat dos 

cops el vot a Zapatero. I han tingut la barra de demanar al PNV que faci 

caure el govern socialista...  amb l'únic objectiu de que torni el PP... amb 

ells.  

 

Quart: Amb en Mas, quan ha estat a la Generalitat, han estat anys 

dolents per a les polítiques socials.  
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Si tornés, tornaríem enrera. 

 

Jo dic el que vull pel meu país, sense embuts ni subterfugis, avalat pels 

fets. I no vull ni aventures, ni invents, ni dreceres, ni passes enrera. 

 

Ara cal explicar el que hem fet i que cadascú expliqui què vol fer en el 

futur, prou engany, i més propostes i programa. 

 

Compto amb vosaltres per treballar i per guanyar. 

 

Moltes gràcies.  

 


