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Bona tarda companys i companyes,  

Avui aprovarem les candidatures dels companys i companyes que ens 

representaran al Parlament de Catalunya, l’equip que m’acompanyarà en el 

combat per guanyar les eleccions, la Presidència de la Generalitat i el Govern de 

Catalunya.  

Són unes candidatures per guanyar, per governar. Unes candidatures de 

continuïtat del nostre projecte i també de renovació, combinen experiència i 

joventut. Són paritàries. Amb militants del PSC i amb membres de Ciutadans 

pel canvi. De gent del camp i de la ciutat.  

Unes candidatures que, com el nostre partit, són la millor expressió de la 

diversitat territorial i cultural del nostre país. Són unes candidatures que 

expressen el nostre compromís amb Catalunya, les nostres il·lusions, les nostres 

idees, els nostres projectes, la nostra força.  

Estic orgullós de la gent que m’acompanya. És gent competent i dedicada. 

Persones honestes, capaces, que seran peces essencials en una campanya neta, 

d’explicació de les nostres propostes, i del nostre projecte per al país.  

N’hi haurà que seran consellers i conselleres, d’altres seran magnífics 

parlamentaris i parlamentàries, representants dels seus territoris, intèrprets de 

la voluntat popular, defensors dels interessos de la gent.   

Persones, totes elles, que tenen molt clara la separació entre l’activitat pública i 

la privada.  

El proper 1 de novembre ens hi juguem molt, Catalunya s’hi juga molt.  

Decidim si el proper President de la Generalitat serà Mas o seré jo; si el proper 

President de la Generalitat serà conservador o progressista, sobiranista o 

federalista. Decidirem qui liderarà el desenvolupament de l’Estatut. Deixarem 

que ho facin uns que no se l’acaben de creure? Uns que ja pensen en el proper 



Estatut? Uns que demanaven autodeterminació i concert? És molt millor que ho 

fem els que creiem en l’Estatut que hem aprovat, els que creiem en una Espanya 

federal i els que millor garantim la col·laboració amb el govern Zapatero.  

Hem de decidir si volem més polítiques socials o sols unes desgravacions que 

acaben beneficiant els que més tenen.  

Decidim si l’anglès serà la tercera llengua de tots o el pretext per desgravar a 

aquells que es puguin pagar acadèmies privades.  

Per això amics i amigues, em fa gràcia quan Artur Mas diu que no veu 

diferències entre dretes i esquerres.  

Jo em comprometo a continuar el projecte més ambiciós que ha 

conegut Catalunya en democràcia, que no és cap altre que el que ha 

encapçalat l’amic i company Pasqual Maragall.  

A ell i a tot el seu equip hem d’agrair la difícil tasca de trencar inèrcies, de 

canviar polítiques conservadores de curta volada per polítiques progressistes 

que miren lluny, de canviar la política catalana, la política amb majúscules. I els 

hem d’agrair també que hagi pogut tirar endavant la reforma de la nostra llei 

bàsica, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  

Això són fets, no paraules.  

Fets de CiU: investir Aznar dues vegades i pactar amb el PP que 

l’Estatut no es reformi a canvi de mantenir-se en el poder.   

Fets del PSC: reformar en tres anys un Estatut aturat per interessos 

polítics del Govern de CiU.  

El nostre és un projecte de catalanisme social, que segueix l’estela traçada per 

Pasqual Maragall.  

Una estela de resultats innegables que seran la base de la nostra tasca de govern 

futura:   

En tres anys hem acordat la construcció de 24.000 places de llar d’escoles 

bressol. 



En tres anys hem fet un pacte nacional per l’educació, hem incorporat la sisena 

hora lectiva, hem incorporat 4.200 nous professors i hem construït 162 nous 

centres escolars.   

En tres anys hem incorporat 3.500 nous Mossos d’Esquadra, i hem pactat que 

per a l’any 2008 tindrem un total de 17.000.   

En tres anys hem impulsat la creació de 35.000 habitatges de protecció oficial. 

En tres anys hem creat 4.000 noves places en residències per a la gent gran.   

En tres anys hem incorporat a 5.000 nous professionals a la xarxa sanitària.   

En tres anys s’han creat 350.000 llocs de treball. 

Això són fets. I aquesta és també la diferència entre la dreta i l’esquerra.  

I per això els hem de dir als catalans i les catalanes que no volem 

tornar enrere, que no volem que torni el nacionalisme conservador 

que va governar al llarg de 23 anys.  

Hem d’explicar als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que el nostre 

país necessita un govern de progrés durant els pròxims anys per 

continuar avançant com ho ha fet en els darrers tres.   

Perquè, amics i amigues, us diré una cosa, és cert que s’ha fet molt, però 

necessitem que es faci encara més, molt més. Costa molt de redreçar la situació 

creada per 23 anys de govern de CiU.  

Optimista com sóc sobre el futur del nostre país, també sóc conscient dels 

problemes i les dificultats que hem d’afrontar. I de la creixent demanda de 

justícia social i d’igualtat d’oportunitats que té Catalunya.  

Em comprometo a treballar per fer de Catalunya un país respectat i 

admirat pel que és i pel que fa.  

Catalunya ha de ser sinònim de qualitat i d’excel·lència.  

Com el President Maragall, jo també vull barris segurs i escoles dignes.  

Vull que les nostres empreses i universitats siguin envejades.  



Vull que els nostres pobles i ciutats siguin un exemple de civisme, qualitat de 

vida i dinamisme econòmic.  

Vull que les nostres polítiques socials garanteixin la igualtat d’oportunitats i el 

suport necessari als que més ho necessiten. 

Aquest és el projecte del catalanisme social.  

Un projecte que ve de lluny, ve d’una tradició que suma catalanisme polític i 

justícia social.  

Un projecte d’amor al país i defensa de les persones.  

Això és el catalanisme social, amor al país i defensa de les persones.  

És difícil resumir el que volem fer. Provaré de fer-ho en quinze punts 

telegràfics:   

• Aprofitarem bé l’Estatut. Utilitzarem l’Estatut com a eina per construir 

la Catalunya de la igualtat d’oportunitats i per assolir dos grans objectius: 

més ocupació i de millor qualitat i una societat de benestar avançada.  

• Ampliarem l’oferta educativa. Aprofitarem el potencial de tots els 

nens i nenes sigui quin sigui el seu origen familiar. Apostarem per la 

gratuïtat plena de l’educació obligatòria fins als 16 anys, incloent la 

gratuïtat dels llibres de text en quatre anys.   

• Millorarem la qualitat del sistema de salut pública. Redactarem la 

nova Llei de Salut de Catalunya. Modernitzarem les instal·lacions sanitàries 

i continuarem reduint les llistes d’espera.  

• Garantirem la seguretat de les persones i els béns. Culminarem el 

desplegament dels Mossos d’Esquadra i aprofitarem el recent acord que 

amplia el nombre dels seus efectius per millorar la seguretat ciutadana.  

• Ajudarem les famílies. Impulsarem la conciliació de la vida professional 

i la vida domèstica dedicant més recursos a les polítiques de suport a les 

famílies i a les escoles bressol.  

• Reforçarem els Serveis socials. Garantirem el dret universal de tots 

els ciutadans a l’accés als Serveis socials i a rebre l’ajut adient en funció de 

les necessitats i el grau de dependència de les persones.  



• Farem realitat la Catalunya de la plena ocupació. Generarem llocs 

de treball segurs i de qualitat. Donarem suport a empreses i emprenedors 

per fer realitat les seves idees. Invertirem en la implantació de les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació.  

• Millorarem el nostre sector turístic. Millorarem l’eficiència dels 

serveis i promourem la riquesa natural i la diversitat cultural del nostre 

país.  

• Superarem els dèficits en infraestructures i energia. Reduirem 

l’excedent de peatges. Promourem un ús racional de l’energia i apostarem 

per les energies renovables.   

• Apostarem per la sostenibilitat. Integrarem el criteri de sostenibilitat 

a la nostra política de benestar respectant el medi ambient i garantint la 

qualitat de vida.   

• Facilitarem l’emancipació juvenil. Ajudarem els joves a desenvolupar 

els projectes vitals que lliurement elegeixin. I promourem habitatge 

assequible.  

• Treballarem per la plena igualtat entre homes i dones. 

Impulsarem la paritat a la presència política i institucional. Lluitarem per 

eliminar la discriminació laboral i salarial que encara pateixen moltes 

dones i mantindrem el combat contra la violència de gènere.    

• Promourem la cultura. Donarem noves oportunitats als creadors i 

emprenedors culturals. Posarem al dia la xarxa d’equipaments culturals. 

Projectarem la cultura catalana per tot el món.  

• Protegirem la llengua I la cultura catalanes. Farem que el català 

guanyi la batalla de la difusió i del prestigi, des del respecte per la resta de 

llengües amb les que conviu i que són també factor de riquesa.   

• Fomentarem una immigració regulada. Limitarem els fluxos 

d’immigrants potenciant la contractació en origen. Vetllarem per la 

integració dels immigrants oferint-los acollida i respecte a la diversitat que 

representen. 

Amigues i amics,  



Amb l’aprovació de les nostres candidatures avui, i amb l’aprovació definitiva 

del nostre Programa Electoral a la Conferència Nacional del Partit de la setmana 

vinent, oferim als nostres conciutadans una proposta solvent i molt ambiciosa.  

Els convidem a fer de Catalunya un país de primera, amb serveis de primera.  

Els convidem a fer de Catalunya un país del que tots i totes ens sentirem cada 

dia més orgullosos.  

Moltes gràcies. 

 


