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Discurs del Primer Secretari  

a la Festa de la Rosa 

Barcelona, 19 de setembre de 2010 

 

 

Molt bon dia, companys i companyes. 

Buenos días José Luis. Bienvenido a Catalunya. Muchas gracias por 

acompañarnos. Estamos contentos de que hayas venido. Ya sabes que estás 

en tu casa. 

José Luis, has venido otros años, pero éste es especial, como sabes, el 28 de 

noviembre tendremos elecciones. José Luis, me enfrento en estas elecciones a 

alguien que te ha negado el voto dos veces, pero que se lo dio a Aznar para 

hacerle presidente en dos ocasiones. 

A alguien que intenta por todos los medios que no puedas aprobar los 

Presupuestos para el año que viene. Hasta se lo ha pedido al PNV... José Luis, 

alguien así no podemos dejar que sea presidente de Catalunya. Porque es  

alguien que quiere ver a Rajoy en la Moncloa también.  

Alguien que coquetea con el PP y con Rajoy. Y con sus políticas... Con sus 

políticas antisociales. 

Los mismos que han perseguido las aspiraciones de los catalanes con su 

recurso contra el Estatut, los mismos que persiguen la pluralidad, la diversidad, 

la diferencia utilizando como muy bien nos explicaba el alcalde Hereu la 

inmigración de la manera más cínica y desvergonzada.  

A ellos, a esta derecha que representa el PP, les decimos, alto y claro:  

Nosotros perseguimos a los delincuentes, y ellos quieren perseguir a los 

diferentes. Esa es una gran diferencia entre nosotros. Así somos, y así son 

ellos. 
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Catalunya, amics i amigues, està en un moment important, 

José Luis, tú lo sabes, 

y sabes que la sentencia del Tribunal Constitucional no nos gusta, 

en lugar de resolver dudas las ha incrementado, 

ha creado problemas donde no los había; 

la acatamos, 

pero no la compartimos, 

y por eso nos presentamos a las elecciones con la voluntad de recuperar el 

potencial de autogobierno contenido en el Estatuto que votamos los catalanes. 

Un potencial de autogobierno que puede y debe ser recuperado por la vía 

política del acuerdo institucional. 

 

És legítim i honest dir-ho: Volem tot l’Estatut. El que van aprovar les Corts 

Generals.  El que van votar els catalans. 

 

José Luis, l’alternativa a la nostra posició és l’extremisme, l’independentisme, 

la divisió, “el lío”!    
 
Nosotros no queremos cuatro años más de líos. Volem anar per feina! 

 

Per això defensarem íntegrament el nostre Estatut. Perquè és l’expressió en 

forma de llei de la voluntat federal dels catalans, de la majoria dels catalans. 

 

Ara bé, companys, hem de saber explicar què vol dir federalisme. 

 

Dir les coses pel seu nom, dir el què és ser federalista avui, explicar-lo com la 

màxima expressió dels nostres valors: 

 

Federalisme vol dir convivència.  

 

Federalisme vol dir respecte mutu. 
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Federalisme vol dir que no és important pensar que en trauré dels altres, sinó 

què puc compartir amb els altres.  

 

Federalisme vol dir que la llengua del veí també és la meva.  

I que les banderes, les llengües, les cultures, les tradicions... sumen!  

Perquè destruir el patrimoni del veí és destruir també el teu patrimoni. 

 

Federalisme vol dir solidaritat i projecte comú.  

 

Federalisme no vol dir imposar sinó contribuir. 

 

Federalisme no vol dir camí únic, sinó camins compartits. 

 

Federalisme vol dir fraternitat, enteniment, acord, i diàleg... Unió i llibertat. 

Reconeixement de les identitats i voluntat de compartir un projecte comú.  

Els catalans hem de liderar aquesta via, la via federal. 

 

Perquè a Catalunya no estem disposats a què les disputes de banderes passin 

per davant de la lluita pels drets de les persones. 

 

La nostra obligació és guanyar la batalla cultural també al nacionalisme. Hem 

de desfer el seu gran engany. 

 

Som els únics que estem en disposició de buscar aliats, 

no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Espanya, 

aliats que sumin per construir un projecte comú. 

 

Catalunya sempre ha estat un territori pioner, una terra oberta, treballadora,  

i amb una clara visió de futur; però el principal tret de les persones que vivim a 

Catalunya és la nostra capacitat de respecte, de tolerància i d'empatia cap a les 

persones que s'acosten a casa nostra. Ara més que mai, hem de fer gal·la 

d'aquesta manera de ser que tenim.  
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Des de la pedagogia, des del respecte, sense cap mena de resignació, amb 

orgullosa contundència. 

 

Estic convençut que serem capaços de fer-nos respectar, de fer-nos estimar i 

de buscar els aliats que ens calen per girar la truita. 

 

L'independentisme veu les eleccions com un referèndum de Catalunya contra 

Espanya...  I no ho són. Les eleccions serveixen per decidir el futur de 

Catalunya, de la seva gent. Han de servir per tenir més eines i més 

instruments, i un període que puguin contribuir a generar més ocupació, més 

benestar. I nosaltres proposem un futur d’unitat civil i cohesió social. Un futur 

d'Estatut, federalisme i justícia social. De lluita contra la crisi, fent un país més 

fort i una societat més justa. Amb més oportunitats per a tothom. 

 

Amics i amigues,  

En les properes eleccions ens hi juguem molt, com a partit, però sobretot com a 

país.  

 

A CiU pensen que tenen les eleccions guanyades. I s'equivoquen. Us ho puc 

ben bé assegurar. Les urnes són encara buides. 

 

Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya encara no han votat. Queden més de 

dos mesos per guanyar la seva confiança i el seu vot. 

 

A Convergència volen que pensem que a Catalunya només funcionen els 

governs del nacionalisme conservador. 

 

I amb això enganyen i fins i tot s'enganyen. 

 

En set anys els governs presidits per socialistes, per Pasqual Maragall i per mi 

hem fet més que tots els governs de CiU en vint-i-tres anys. 
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Sense nosaltres no hi hagués hagut ni nou Estatut ni nou finançament. 

 

No haguessin augmentat com ho han fet els mestres, els metges i els mossos. 

 

No s'hagués invertit tant en infraestructures i en els barris de les nostres ciutats, 

no s'hagués fet un esforç tant important com el que hem fet i estem fent en les 

polítiques socials. 

 

CiU no és el canvi, és posar la marxa enrere. 

I això estic segur que els catalans no ho volen. 

 

Hem d'explicar a la ciutadania el nostre projecte. A tots i cadascun dels  

ciutadans, un per un, en un esforç de mobilització que hem de fer sense 

precedents. 

 

Plantarem cara, plantarem cara... i guanyarem! Us ho puc assegurar. 

  

No volem que ningú escrigui el futur de Catalunya abans que el decideixin els 

ciutadans.  

 

Els que diuen que ja està tot fet, no coneixen la voluntat majoritària del país. 

Ni la nostra capacitat de lluita, de sacrifici i de victòria. 

 

Amics i amigues, ha arribat el moment de treure l'orgull personal i col·lectiu.  

L’orgull de les conviccions i de les idees! 

 

Nosaltres, els socialistes, hem de ser els primers a mostrar el coratge i la 

convicció democràtica que només les urnes, el vot i la decisió dels ciutadans és 

allò que val. 
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La confiança es veu en el vostre rostre... he pogut copsar-ho quan passejava, 

durant més de dues hores, us he pogut mirar als ulls a moltes de vosaltres, i us 

demano que sortiu d'aquí amb la cara ben alta. Decidits a lluitar i a guanyar. 

  

Ens queden 70 dies, 10 setmanes! 

Ja sabeu que crec,  

que si apretem, guanyarem, podem guanyar.  

 

El nostre projecte és el que més convé al nostre país i a la majoria dels 

catalans i les catalanes. 

 

Us dic en termes més personals: 

Vull continuar sent el President de Catalunya! 

 

No parlo només d'un desig i una passió personal, que tinc també i que és 

intensa, parlo de l'enorme responsabilitat que tenim si el proper President és 

algú que no diu el que pensa i no fa el que diu, i que no sap el què, amb qui,  

el com i quan farà cap de les seves propostes. 

 

No podem fer perdre el temps al país amb propostes irrealitzables i que no 

toquin de peus a terra. 

 

No podem obrir una etapa de quatre anys més de tensions innecessàries i 

improductives.  

  

Amics i amigues, 

Crec que hi ha un majoria a Catalunya, una majoria que no parla gaire sovint, 

i que té els mateixos drets que tots els profetes i altaveus que ocupen el debat 

públic amb la cançó de sempre.  

Aquesta majoria que em trobo en els carrers de les nostres ciutats i viles, en les 

empreses, en les universitats, en els mercats i arreu del país, és la que em 

dóna confiança sobre el fet que podem i hem de guanyar les eleccions. 
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La gent hi és, els votants i les seves preocupacions són clares i exigents. 

 

Estic segur que si oferim claredat, rigor, responsabilitat i una oferta que combini 

justícia social i ambició nacional, podem convèncer la majoria. No ho dubteu. 

 

Estic segur perquè conec Catalunya i la seva gent...  

i sé que el país és més plural, més divers, més transversal que la imatge 

gairebé estereotipada que alguns s'han arribat a creure i volen imposar. 

  

Catalunya i el seu futur l'han de decidir els ciutadans i ciutadanes, tots, 

no les minories còmodament instal·lades. 

 

Vull una gran participació en aquestes eleccions. 

 

Si la gent vota, som més i som majoria. 

 

Si la gent vota, el país real, el canvi real guanyarà. 

 

Compto amb tots vosaltres per aconseguir-ho. Estic segur que ens 

acompanyareu al llarg d’aquests 70 dies, per convèncer els indecisos, perquè 

ens hi juguem molt amb aquestes eleccions, el futur del nostres fills i dels 

nostres. Ens juguem el camí de la fraternitat, de la lluita per la igualtat, de la 

defensa dels drets socials, la lluita contra la crisi, i que podem continuar 

avançant, o si s’escull un altre país ple d’incerteses, de soroll, de confrontació, 

aquest és el dilema que tenim i que té el poble de Catalunya. Tinc confiança i 

plural de victòria. Si anem a votar, guanyarem. Guanyarem. 

 

Jose Luis, estic convençut que el nostre país continuarà avançant i que 

continuarà avançant de la mà de l’acord amb Espanya. De vegades amb 

discussions, totes les famílies en tenim, d’acord amb els temes importants, de 
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la mà, junts, perquè és la manera de què progressen els pobles. En aquesta 

etapa podem comptar amb el teu suport, la teva col·laboració, la teva amistat.  

 

Moltes gràcies. 

 


