Intervenció del candidat a la Presidència del Govern, José Montilla, al
debat d’investidura (Parlament de Catalunya, Barcelona, 23 de novembre
de 2006)

Moltes gràcies, Molt Honorable Senyor President del Parlament,

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya,

Senyores i senyors diputats,

Amb el debat que encetem avui, Catalunya obre una nova etapa.

Demà els Diputats i Diputades presents en aquest hemicicle, legítims representants del poble
de Catalunya, han de decidir quin serà el proper President de la Generalitat.

Amb el suport de tres grups parlamentaris formats per 70 diputats i diputades, presento la
meva candidatura a la Presidència de la Generalitat de Catalunya conscient de la
responsabilitat que suposa.

Afronto aquest repte amb una gran illusió.

Amb l’emoció de qui vol entomar la màxima responsabilitat política al servei del seu país.

Aquest no és un debat qualsevol, és possiblement el debat més important de la meva vida.

L’afronto amb les mateixes conviccions de sempre: amb voluntat de diàleg, amb voluntat
d’acord, amb la idea que el pacte fa avançar més que la confrontació, convençut que la
crispació no és l’element que ha de identificar al nostre país.

Comença avui un camí que vull que porti Catalunya on sempre ha merescut. A la primera
línia que ocupen les democràcies més avançades d’Europa.

No vull començar el meu discurs d’investidura sense fer un reconeixement explícit a la figura
del President Maragall. A la trajectòria vital i política d’una persona que està plenament
lligada a la història recent del nostre poble.

La pluralitat i riquesa de la societat catalana s’assenten en la diversitat de la seva gent, i
també dels seus governants. Pasqual Maragall ha estat una persona diferent, especial, única,
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que sempre ha obert camins, per avançar cap a un futur collectiu millor; una persona que
ha sabut mirar lluny i dirigir-nos amb força i entossudiment cap a aquest horitzó somniat.

Pasqual Maragall va canviar la forma d’entendre la política municipal al servei de les ciutats i
viles de Catalunya per sempre més, quan era alcalde de Barcelona, l’alcalde de la proximitat,
l’alcalde de la transformació, l’alcalde de la modernitat; i ha canviat Catalunya quan ha estat
President. El President de l’alternança, el President de l’Estatut, el President de les polítiques
socials.

Destaco del President Maragall la fidelitat a unes idees i la tenacitat en l’impuls als projectes
de transformació per difícils que poguessin aparèixer. Sempre posant els ideals en els que
creu per sobre del seu projecte personal. Ell ho va dir millor que ningú fa pocs mesos. Cito,

“Hem viscut una etapa essencial, deia el President, perquè les reformes encetades no tenen
marxa enrere... Alguns a Catalunya pensen que el cost de tot plegat pot haver estat
excessiu. Que ens podríem haver estalviat la desmesurada reacció en contra si no haguéssim
mostrat tanta ambició – ingènuament, deuen pensar.

Com a President de la Generalitat, deia, no em puc permetre aquest tipus de plantejaments.
Mai ho he fet en la meva carrera política. Prefereixo assumir, deia el president Maragall, el
cost polític i personal per haver impulsat, que no fet, perquè l’Estatut és de tots, un nou dret
polític a Catalunya i haver desvetllat l’exigència d’una nova Espanya plural, que haver
continuat vint anys més fent virtut de la resignació i de la renúncia. Actitud còmoda per al
dirigent que la proclama però estèril per al poble que l’assumeix”. Fi de la cita.

Tot reconeixent també la formidable aportació del President Pujol, de qui també demanaré
opinió i consell, com tots vostès entendran, per proximitat política i personal, compto amb el
President Maragall perquè m’acompanyi en la nova etapa que avui encetem, una etapa plena
d’illusió i plena de possibilitats, una nova etapa de la que en sortirà una Catalunya més
ambiciosa, més forta i més cohesionada. Una Catalunya plena d’èxits.

Gràcies President.

Com deia en iniciar el meu parlament, sóc conscient de l’enorme responsabilitat que
assumeixo, però ho faig sabent perfectament què vull fer i com ho vull fer.

Vull fer de Catalunya un país de primera.

Vull que les institucions d’autogovern del nostre país es caracteritzin per la seva serietat,
solidesa, empenta i fermesa en la defensa dels interessos de Catalunya i de la seva gent.

Vull comptar amb tots aquells i aquelles que estiguin disposats a consolidar la Catalunya de
la justícia social, la Catalunya del benestar.

2

Tal com deia l’Ernest Lluch, a qui per cert vàrem perdre a mans assassines ara fa tot just 6
anys: “Collectivament, hem de maldar per a que els flagells i causes de desigualtat
desapareguin: la por a la malaltia sense assistència, la vellesa sense recursos, el no poder
estudiar si es tenen condicions i ganes”. Aquest és l’objectiu!

El passat 1 de novembre, els catalans i les catalanes van parlar a les urnes. Correspon ara a
les forces polítiques traduir el mandat de la ciutadania en l’elecció d’un President i en la
constitució d’un govern a partir d’una majoria parlamentària sòlida i estable.

Això és al que ens hem compromés els Socialistes-Ciutadans pel canvi, Esquerra Republicana
de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.

Ho hem fet perquè els nostres programes presenten grans coincidències en les polítiques
socials.

Ho hem fet perquè creiem que en aquesta etapa convé posar el nou Estatut al servei de la
gent.

Així, el govern d’entesa que em proposo presidir tindrà com a prioritat utilitzar el nou Estatut
per millorar les condicions de vida dels i de les catalanes.

Un govern que, seguint l’estela del govern catalanista i d’esquerres presidit per Pasqual
Maragall, vol obrir una nova etapa sobre bases noves.

Aquesta majoria és tan legítima i democràtica com altres possibles, perquè, no ho oblidem,
el nostre sistema polític és un sistema parlamentari, en el que la ciutadania diposita la
confiança en uns representants que són els que elegeixen al President. Un President que
respon davant del Parlament.

Escoltada la veu dels catalans i les catalanes, tres grups parlamentaris, formats per 70
Diputats i Diputades, presentem un candidat a la Presidència de la Generalitat i el seu
programa de Govern per a Catalunya.

Abans de detallar-lo vull manifestar la meva preocupació, la preocupació de tots, per una
abstenció molt elevada, que també es va produir en el referèndum estatutari. Fenomen que
no és, com saben, exclusiu del nostre país.

Molts poden ser els motius, però vull destacar, en tot cas, el cansament de dos anys d’intens
debat estatutari, la percepció d’una certa llunyania entre el debat polític i les preocupacions
ciutadanes o l’acumulació de procesos electorals...
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Aquest és un problema que entre tots i totes haurem de solucionar. Però, ara i aquí, em
comprometo a compartir una reflexió al respecte amb totes les forces polítiques i a promoure
un codi de bones pràctiques per afavorir la participació en futurs comicis electorals, perquè
segur que una part important de la responsabilitat és de tots nosaltres.

La vida política catalana ha estat sotmesa a més de dos anys de debat sobre la reforma de
l’Estatut d’Autonomia.

Un debat que ha pogut generar tensions i incomprensions però, finalment, tenim nou
Estatut. El millor de la història de Catalunya.

Tenim més i millor autogovern, tenim més i millor finançament, tenim més i millor
reconeixement de la nostra identitat nacional.

Ara cal utilitzar aquest nou instrument per posar Catalunya al capdavant dels països més
avançats.

Vull una Catalunya que sigui referent a Espanya, a Europa i al món.

Vull que Catalunya incrementi el prestigi i lideratge i faci realitat el somni català d’un país
d’homes i dones lliures, que dóna les mateixes oportunitats a tothom, unes magnífiques
oportunitats.

Catalunya només podrà afrontar amb garanties el segle XXI si fa del coneixement, de la
modernització de tots els seus sectors, el seu millor actiu.

Així és com hem d’abordar i afrontar la integració plena dels nouvinguts. Ja deia Rafael
Campalans fa molts anys: “Per a nosaltres,deia la pàtria catalana vol dir sobretot el grup
d’homes que viuen a Catalunya i tenen una voluntat collectiva de convivència i de progrés,
vinguin de les terres que vinguin”.

Aquest és el repte. Aquest és l’objectiu.

Així de fàcil i així de complicat alhora.

És per això que vull presidir un govern que faci de les bones polítiques i de l’eficàcia en la
gestió el seu senyal d’identitat. Unes bones polítiques a ser possible àmpliament acordades.
El meu compromís amb el diàleg sempre m’ha acompanyat i el seguiré practicant si sóc
elegit President de la Generalitat.
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Per això vull dir a tots aquells grups que previsiblement no donaran suport a la meva
candidatura, que el meu govern comptarà amb l’opinió de tots en el moment de prendre les
grans decisions del país.

Per mi no quedarà i demano aquesta disposició al diàleg a tots pel bé del país i de la seva
gent.

Seré el President de tots els catalans i les catalanes, encara que, com és habitual en
democràcia, no totes les forces polítiques em donin el seu suport.

Jo no confonc el país amb el partit ni amb el Govern.

Tinc i tindré la mà estesa a tothom.

El govern que vull presidir serà un govern de progrés, que farà avançar Catalunya des de la
seva pluralitat social i política, que farà de la participació de tothom en les seves decisions,
un factor de fortalesa i d’integració, i que farà de la transparència una condició
imprescindible per a cadascun dels seus membres i de les seves accions.

Amb una administració que reformi amb rigor, que actuï amb rigor i que decideixi amb rigor.

Un govern honest que sabrà escoltar.

Un govern responsable.

Un govern creatiu, d’experiència i de fets més que de paraules.

Un govern amb el lideratge, l’experiència i l’estabilitat suficients per portar a terme les
importants reformes que Catalunya necessita per augmentar el seu prestigi i l’empenta que
sempre ha tingut.

La Catalunya que volem i necessitem encara està per construir. Tot just hem començat a
dibuixar-la.

Però encara tenim reptes per afrontar i vèncer.
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Són moltes les dones que pateixen violència de gènere, són molts els i les joves que no
poden emancipar-se, hi ha molta gent gran que viu amb rendes que llinden la pobresa, són
moltes les famílies que tenen dificultats per arribar a fi de mes.

Resta molt a fer per tenir la Catalunya que volem i necessitem.

Les institucions són responsables de les condicions que fan possible el benestar de la
ciutadania, però també de la difusió dels valors que conformen una societat lliure i
democràtica.

És per això que el meu govern tindrà un compromís ferm en la construcció d’una societat de
drets i deures, d’igualtat, de solidaritat i de justícia social.

Una societat en la que el sacrifici i l’esforç personal tinguin recompensa. On la gent obtingui
l’èxit pel seu treball i no sols per la seva procedència social o per les seves relacions
familiars...

Vull ser President d’un govern que tingui com a màxima prioritat les polítiques socials, el
benestar de les persones.

Un govern que treballi per satisfer les necessitats actuals i garanteixi un futur millor per a les
properes generacions.

Un govern que consolidi una societat del benestar en les seves quatre dimensions
fonamentals: l’educació, la sanitat, els serveis a les famílies i l’ajuda a les persones amb
autonomia personal reduïda.

Una educació que ha de ser la base d’una societat d’igualtat d’oportunitats. Una educació que
comença a l’escola i continua als centres d’educació secundària. Que té entre els seus reptes
de futur que la formació s’estengui al món laboral i que sigui continuada.

Una societat que vulgui afrontar amb èxit i amb garanties el futur ha de formar el seu
jovent, i això, inclou també una modernització i implicació directa en la consecució d’una
Universitat de qualitat, on la recerca, el desenvolupament i la innovació siguin la base de la
solidesa i la competitivitat de l’economia del país.

Una sanitat de qualitat, universal, més propera al ciutadà i cada dia amb més i millors
prestacions.

Uns serveis dignes per a les famílies treballadores.

Finalment, un compromís amb les persones amb autonomia personal reduïda, a les que
proporcionarem l’ajut necessari per tenir una vida millor.
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Un govern compromès amb la cultura, amb l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social, amb
una immigració regulada, amb la solució al problema de l’habitatge, amb la millora de la
justícia, amb la cura del medi natural, capaç de crèixer de forma sostenible i sostinguda.

Un Govern que aprofiti l’enorme potencial de la societat civil catalana, el treball conjunt entre
aquesta i les institucions és i serà garantia d’èxit.

Un govern que planifiqui i faci realitat les infrastructures que necessita el país, i que ho faci
amb respecte als principis de sostenibilitat i amb l’equilibri territorial com a eix de totes les
seves actuacions.

Un govern que garanteixi la plena ocupació i que faci que aquesta sigui cada cop més estable
i de més qualitat.

Un govern que sàpigui aprofitar l’actual situació econòmica del país, la millor de la seva
història en termes de taxa d’ocupació i taxa d’atur.

Un govern que consolidi aquesta bona situació, evitant el dèficit pressupostari, amb un
sistema fiscal progressiu i que aprofiti en la seva totalitat les oportunitats que ens donarà el
nou finançament.

Un govern capaç d’aprofitar les potencialitats industrials, turístiques i comercials del nostre
país.

Un govern que faci de Catalunya un país competitiu internacionalment.

Un govern que treballi colze a colze amb sindicats i organitzacions empresarials, i que ajudi
els emprenedors i emprenedores que ho necessitin. També en aquest sentit els autònoms
trobaran en el nostre Govern una garantia i estímul a la seva activitat.

Un govern que avanci en la construcció del país que sempre hem somiat i al que els catalans
i les catalanes tenim dret.

I els puc assegurar que estem en condicions de fer-ho.

La passada legislatura va suposar un canvi de fons en la política catalana, que sols amb
perspectiva històrica valorarem en totes les seves dimensions.

Després de més de dues dècades d’un mateix projecte impulsat per governs d’una mateixa
federació i amb un mateix President, es va formar un nou govern, un govern d’esquerres, un
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govern catalanista, però també un govern de coalició format per partits que competeixen
electoralment.

La verificació de l’alternança democràtica, va suposar un canvi en la cultura política catalana
que va implicar una profunda modificació de mentalitats, d’inèrcies i de maneres de fer.

El govern d’esquerres ha estat una experiència que ha obert de bat a bat les portes al canvi;
la seva reedició renovada confirma que era un projecte que anava més enllà, que era un
projecte de fons i consolida una tradició fecunda de la governació de les esquerres, que ve
de lluny i ha estat forjada des de molts ajuntaments i també al Senat.

Però a més a més d’un canvi de cultura política, el govern d’esquerres ha suposat una
transformació profunda tant en les polítiques com en la Política (en majúscules) i
l’autogovern de Catalunya.

El nou Estatut ha estat fruit d’un gran esforç collectiu, des del Govern i des del principal
partit de l’oposició, però també cal assenyalar que sense el lideratge del President Maragall
no hagués estat possible.

El canvi en l’autogovern és segurament el canvi més important en la Política però ha anat
acompanyat d’altres canvis que eren igualment necessaris.

Parlo en primer lloc d’una concepció del catalanisme com a cultura cívica compartida.

Un catalanisme basat en una concepció civil: el patriotisme dels drets i dels deures ciutadans
que defineix l’avui i el demà del nostre poble.

En segon lloc, parlo d’una manera diferent d’entendre Espanya i d’entendre Europa.
L’Espanya plural com a projecte necessari pel nostre futur i entendre Europa com el marc en
que es juga el nostre futur com a poble.

Havíem de relacionar-nos de forma diferent amb els altres pobles d’Espanya, justament
perquè aquesta nova etapa de l’autogovern del nostre país demanava superar el que el
President Maragall va anomenar “indiferència educada” i calia implicar-nos.

En aquesta legislatura que acaba hem començat a posar les bases per la construcció de
l’Espanya plural. I ho hem fet en collaboració amb el govern de José Luís Rodríguez
Zapatero.

L’Estatut era també una manera de dir quina Espanya volem. I aquest és un esforç que cal
continuar. Amb fermesa però també amb la ma estesa. Sense cedir però també sabent que
els problemes no se solucionen amb actituds intransigents ni amb presses.
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En la passada legislatura també hem fet política interioritzant la dimensió europea.

Ens hem adaptat i hem adoptat les normatives europees, hem treballat perquè el català es
reconegués a nivell europeu, els Consellers de la Generalitat han estat presents a les
institucions europees per representar el conjunt d’Espanya, i hem apostat amb força per
l’Euroregió com a expressió de la voluntat de la societat catalana de tenir un paper actiu i
efectiu en el procés de integració europea.

Entenent que les aliances estratègiques regionals que ens dotin de dimensió suficient, de la
massa crítica necessària, són una aposta guanyadora.

L’Euroregió és segurament un dels temes més anticipatoris de la passada legislatura, el que
s’avança al futur.

L’Euroregió no és encara una realitat, però ho serà en un futur proper.

Fins ara els he parlat del canvi en la Política i l’autogovern de Catalunya.

Tanmateix, l’acció de govern duta a terme en aquests tres anys ha suposat també un canvi
en les polítiques. Un canvi real que ha servit per trencar velles inèrcies i per aportar nous
enfocaments.

Una acció de govern que, des del rigor i la transparència, s’ha construït sobre la base d’un
projecte de país i d’una idea més ambiciosa, equitativa i equilibrada de Catalunya.

Una acció de govern que ha fet de les polítiques socials la màxima prioritat, dedicant-hi el
55,64% del total del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Una acció de govern que ha aconseguit més que doblar, en tres anys, la inversió per
habitant, i al mateix temps ha sanejat les finances públiques reduint el dèficit de 1260M€ el
2003 a 150M€ el 2005.

Una acció de govern que ha facilitat la creació de 440.000 llocs de treball i la reducció de
l’atur en 90.000 persones.

Una acció de govern que ha situat la política ambiental i la promoció d’habitatge protegit en
el centre de les seves prioritats.
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Una acció de govern que ha dibuixat, pels propers 20 anys, les infraestructures, l’energia i la
nova cultura de l’aigua que Catalunya necessita.

Una acció de govern que ha entès que la seguretat és la primera condició per la llibertat i
que ha fet de la convivència una bandera.

Desenvolupant també polítiques que han permès reduir en un 38% el nombre de morts a les
carreteres catalanes. No ens podem resignar a que els accidents siguin la causa més gran de
mortalitat.

S’han incrementat en un 42% el nombre de mossos d’esquadra i en un 45% el nombre de
comissaries.

Podria seguir, però no és avui el moment de fer un balanç exhaustiu del conjunt de l’obra del
govern, però sí que vull destacar alguns canvis estratègics, que ens ajuden a orientar la
futura acció de govern.

Tenen a veure amb l’educació, amb els serveis a les famílies, amb el món local, amb
l’economia, amb la cohesió social i territorial, i amb l’esforç planificador en el terreny de les
infrastructures.

Amb el Pacte Nacional per a l’Educació disposem per primera vegada d’un marc estable per
definir una política educativa de llarg abast.

El Pacte Nacional no és un actiu d’un govern, és un actiu de país. I com a tal s’ha de
preservar.

L’augment del pressupost destinat a educació, aquests darrers anys, ha vorejat el 15% anual
de mitjana.

Aquest augment era el que requerien decisions clau del govern en matèria educativa, com la
implantació de la sisena hora lectiva a l’escola pública, la contractació de més de 9.500 nous
mestres o la creació de més de 1.000 aules d’acollida.

Amb el “projecte de llei de serveis socials” es volia avançar cap a un nou model de serveis a
les famílies.

L’aposta del Govern en aquest àmbit era avançar vers la universalització dels serveis a les
famílies, amb un model flexible, àgil i descentralitzat, amb capacitat d’adaptació al territori i
d’innovar ràpidament per fer front a les creixents i canviants necessitats socials.

Cohesió social i competitivitat han d’anar de la mà.
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Perquè només un país cohesionat socialment ofereix les condicions òptimes per al progrés
econòmic i social. Amb uns serveis públics universals i de qualitat, que garanteixin una
igualtat bàsica a tots els ciutadans i les ciutadanes.

Amb la Llei de Barris hem fet una aposta innovadora per construir capital social sobre la base
de ciutats segures i barris i escoles dignes.

L’aplicació de la Llei de Barris s’ha traduït en 46 actuacions.

Aquest enfocament va camí de convertir-se en un referent a Europa. No només pels recursos
invertits, sinó per l’encert i la voluntat d’establir una aliança entre Generalitat, Governs locals
i teixit social.

Els processos d’execució dels projectes acollits a la Llei de Barris seran llargs. Però també
aquí la llavor ha germinat. I és una llavor de futur. Una llavor que genera nexes,
oportunitats, cohesió i qualitat urbana.

Amb l’Acord Estratègic per la Internacionalització de l’Economia, la Qualitat de l’Ocupació i la
Competitivitat de l’Economia Catalana hem creat un nou instrument articulador d’una
voluntat compartida amb tots els agents econòmics i socials.

Des de la concertació, hem abordat una transformació de fons del nostre model productiu,
apostant per la competitivitat, la internacionalització i la qualitat de l’ocupació. I aquesta és
una tasca que, òbviament, no s’esgota en una legislatura.

Per això seguirem amb l’Acord com a gran instrument de política econòmica, entesa en un
sentit ampli.

L’Acord Estratègic va executar el 2005 un pressupost de més de 1.000 M€; i el 2006 n’hi ha
de previstos més de 1.500. Totes les mesures acordades s’han posat en marxa i més del
70% estan ja acomplertes.

És un exemple més d’una política de país, necessària i transformadora, que ens encamina
cap a una Catalunya més avançada, més pròspera i més innovadora.

Amb el Pla de Recerca i Innovació s’inicïa el camí que ha de situar Catalunya, a mig termini,
a l’avantguarda científica i tecnològica d’Europa.
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Per a un país que es marqui com a fita el ple accés a la societat del coneixement, la recerca,
el desenvolupament i la innovació són elements fonamentals.

Aquest Pla és el “full de ruta” per arribar a un nivell d’inversió del 2% del PIB en R+D,
partint de l’1,38% en què ens situàvem el 2003, i per promoure la transferència del
coneixement i l’augment de la connectivitat del sistema de recerca i innovació, tot afavorint
un vincle més estret entre les universitats i les empreses.

Amb una més estreta collaboració amb els municipis hem posat la llavor d’una llarga relació
d’entesa entre ambdues administracions, que parteix d’un augment significatiu de les
transferències.

S’ha recuperat el principi clau de la subsidiarietat que durant 23 anys es va oblidar. Els
ajuntaments han recuperat un protagonisme necessari que cal consolidar i ampliar.

I, finalment, amb la ingent tasca planificadora realitzada hem volgut assentar les bases de la
Catalunya del futur.

Només un país que planifica adequadament creix adequadament.

Dècades

d’inversió

pública

insuficient

han

portat

a

un

territori

amb

deficiències

d’estructuració, mal dotat d’infraestructures en relació a la capacitat de la seva indústria i del
seu teixit productiu.

Així, l’elaboració dels plans de protecció del litoral, del pla de l’energia, del programa de sòl
industrial, del pla de presons o del pla d’equipaments judicials no només responien a
demandes més o menys articulades, sinó a necessitats del país que feia anys que no
trobaven resposta adequada.

També era necessària la definició d’un ambiciós pla d’infrastructures de transport terrestre,
viàries i ferroviàries, que avui Catalunya té per primera vegada.

Hem fet passes decidides per a la construcció de la Catalunya en xarxa, de la Catalunya
territorialment equilibrada i socialment cohesionada.

Per una Catalunya que fa tres anys ha posat unes bases fermes per fer un gran salt
endavant. Una Catalunya que ha escrit el full de ruta del canvi, el full de ruta de l’aspiració a
la plenitud nacional i a la justícia social.

Aquesta és la Catalunya que avui heretem.

Aquesta és la Catalunya sobre la que avui tinc l’orgull i l’honor de presentar el programa que
ha de consolidar i completar tota aquesta feina.
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El programa que ha de fer una Catalunya avançada, la Catalunya merescuda i llargament
somiada.

Catalunya ha aconseguit un grau de reconeixement sense precedents en els darrers segles.

Al passat de Catalunya no hi podem ni hi volem renunciar. L’assumim amb consciència i
orgull legítims.

Però els ben asseguro que les meves energies, si obtinc la confiança d’aquesta Cambra per
presidir la Generalitat, les dedicaré sobretot, a construir futur. A construir Catalunya.

A aplegar el màxim de força i acord per dur a terme el programa de govern, les línies del
qual els exposaré a continuació.

Catalunya, avui, no necessita recordar obsessivament la seva marcada personalitat nacional.

El que Catalunya necessita, avui, és una acció de govern eficient, que tingui com a objectiu
crear les complicitats socials, econòmiques i culturals necessàries per desenvolupar-se com a
societat moderna, lliure, culta, solidària, equilibrada, econòmicament desenvolupada i
respectuosa amb el medi ambient.

Així farem més patriotisme que amb mil proclames sobre la nostra identitat.

Catalunya serà el que els catalans i les catalanes vulguem que sigui. I el que siguem, en
aquest futur que ara comença, ens ho haurem de guanyar.

Però així com en altres etapes de la nostra història recent ha estat important que se’ns
reconegués el que volíem ser, els anys que ara venen haurem de centrar-nos, especialment,
a utilitzar les eines que ens hem guanyat a pols per assolir els nostres objectius com a país.

Una Catalunya que ja és i serà una nació reconeguda dins de l’Espanya plural, constituïda
per homes i dones lliures, que se sentin respectats en els seus drets i exigits els seus deures.
Una Catalunya orgullosa del seu passat i del seu present. I confiada i esperançada en el
demà que els seus homes i dones construeixen.

Una Catalunya que seguirà treballant per aconseguir el ple reconeixement internacional de la
llengua catalana i per l’extensió progressiva del seu ús social al conjunt de les terres de parla
catalana.

Que vetllarà per l’ús i el respecte de la llengua castellana, que és també la llengua de molts
catalans i un instrument indispensable per a tothom.
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I, alhora, collaborarà activament amb el govern d’Espanya per aconseguir la plena
implicació de l’Estat en la promoció de les llengües del conjunt del territori espanyol, com
una riquesa que cal preservar i difondre i com a essencial per desactivar conflictes que mai
no haurien d’existir.

Una Catalunya compromesa amb l’equitat i la solidaritat. Cap endins i cap enfora. Amb una
ciutadania conscient que, molt sovint, la realitat més dura habita molt a prop nostre, però
també conscient que, collectivament, podem fer una aportació proporcionada però notable a
la lluita que la Humanitat lliura amb si mateixa per reduir les desigualtats i cercar la pau.

Una Catalunya conscient del món obert en el que vivim. Que necessita establir complicitats i
aliances estratègiques, sobre la base del respecte entre iguals, amb les comunitats i territoris
veïns que configurem una gran regió europea, per adquirir la dimensió competitiva
necessària per tenir un rol i un lloc a Europa.

Una Catalunya tan ambiciosa econòmicament com respectuosa amb els seus paisatges i amb
el medi ambient. Que promogui un desenvolupament territorialment sostenible.

Sense territoris de primera i de segona. Buscant i generant oportunitats arreu. Tots els
indrets del nostre país tenen el mateix dret a un futur millor. I poden comptar amb el meu
compromís i el del meu govern a treballar perquè així sigui. Prioritzant i creant les condicions
perquè el creixement sigui sostingut i l’equilibri garantit.

La Catalunya per la que treballarem ha de mimar i estimular la força emprenedora dels seus
homes i dones, especialment dels més joves. Catalunya ha estat i és terra d’oportunitats.
Treballarem perquè siguin oportunitats aprofitades i guanyadores.

Em comprometo a treballar per una Catalunya compromesa a aconseguir l’excellència
educativa. Del començament fins el final. Des de l’escola bressol a la universitat. I més enllà,
enfortint els lligams entre l’empresa i la universitat.

Això és el que la societat catalana no només espera de nosaltres sinó que té, avui, més dret
que mai a demanar-nos.

És aquesta la meva pàtria, senyores i senyors diputats.

Jo no puc parlar de la Catalunya dels meus avantpassats.

Però sí que és la Catalunya dels meus fills. I vull que, molt millor encara, sigui la dels meus
néts.
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Em presento davant de vostès amb un programa de govern que vol ser l’expressió concreta,
en aquesta nova legislatura, del projecte polític iniciat fa tres anys; un programa que vol ser
aplicat d’una manera que evidentment respon a una idea determinada de Catalunya.

Senyores i senyors diputats, la proposta programàtica que avui poso a la consideració de
tots vostès presenta tres eixos de vertebració del país:
•

Les persones i el seu benestar.

•

Les administracions i el seu govern.

•

L’impuls econòmic i el desenvolupament territorial.

Pel que fa a l’atenció a les persones:

Em proposo fer de Catalunya una societat de benestar comparable a les més avançades
d’Europa.

Farem possible apropar progressivament els nostres nivells de despesa social a la mitjana
europea a 15, tant pel que fa a educació i cultura, com pel que fa a salut i protecció social.

El Govern que vull presidir vol més i millor educació pública i per això:

Desplegarem i consolidarem el servei públic d’educació per assolir la màxima qualitat.

Ordenarem les condicions generals del sistema a partir de principis de qualitat, d’equitat i de
coresponsabilització de totes les administracions i agents implicats.

Per aquesta raó, continuarem amb el desplegament del Pacte Nacional per a l’educació i
concertarem i aprovarem, abans d’acabar-se l’any 2007, la Llei d’Educació de Catalunya.

Afavorirem l’èxit escolar de l’alumnat. Per això continuarem implementant el Pla de millora
per a l'educació secundària i aconseguirem millorar l’atenció als alumnes i a les famílies,
incrementar el nombre de professionals i millorar la formació i el reconeixement social del
professorat. A l’escola i a la societat.

Farem de Catalunya un país trilingüe garantint la competència comunicativa en anglès a tot
l’alumnat al final de l’educació obligatòria, a més a més d’assegurar el domini del català i el
castellà.

Tant de bo que també poguéssim assegurar el coneixement bàsic d’una quarta llengua que,
òbviament en el nostre cas, ben naturalment, seria el francès.
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Continuarem

amb

la

millora

dels

ajuts

a

famílies

per

a

l’escolarització:

assolint

progressivament un major nombre de beques de menjador fins a triplicar-les i la gratuïtat
dels llibres de text.

Completarem la implantació del mapa de llars d’infants públiques de Catalunya, amb la
collaboració dels ajuntaments.

Farem de la Formació Professional un sinònim d’excellència i millorarem la seva vinculació al
món laboral.

Millorarem el finançament de la Universitat i l’adaptarem a Europa.

Completarem el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del nostre sistema
universitari i de recerca.

Aprovarem el nou Pla d’Inversions Universitàries i el Pla d’infrastructures de recerca.

Reformarem en profunditat l’actual model d'ajut a l'estudi mitjançant l’increment qualitatiu i
equitatiu de beques i altres ajuts per a estudiants i professorat universitari.

Impulsarem la signatura del Pacte Nacional per a la Recerca, comprometent-nos a fer un
esforç preferent per a la inversió en R+D+I per assolir la mitjana europea.

El Govern que vull presidir vol uns serveis a les famílies universals i adaptats a les noves
necessitats, per això:

Farem efectiva la universalització dels serveis a les famílies, aprovant la nova Llei de Serveis
Socials els primers mesos de la legislatura.

Adaptarem l’estructura, els serveis i les prestacions a un nou model centrat en la persona i a
les noves realitats socials.

Presentarem al Parlament el Projecte de Llei de l’Agència de promoció de l’autonomia
personal i d’atenció a la dependència.

Incrementarem les cobertures i les hores de dedicació, i impulsarem plans locals d'atenció
per a la gent gran amb dependències als municipis de més de 50.000 habitants i a les
comarques amb taxes d'envelliment superiors al 20% de la població.

Enfortirem les polítiques de suport a les famílies i el sistema de protecció a la infància.

Estendrem progressivament la prestació econòmica universal per infant a càrrec fins els 6
anys, i fins els 8 anys en cas de famílies nombroses i monoparentals.
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Aprovarem el projecte de Llei d’Infància de Catalunya.

Impulsarem el Pla estratègic de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Continuarem amb l'acció decidida per aconseguir que els barris i viles de Catalunya tinguin
les condicions de dignitat mínimes incorporant 60 projectes més al programa de la llei de
Barris, arribant a més de 100 barris de tot Catalunya l’any 2010.

Aplicarem la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic i potenciarem els instruments
que garanteixin una renda mínima de suficiencia.

El Govern que vull presidir vol una salut pública eficaç i eficient i cada cop més àmplia, per
això millorarem l’assistència sanitària i adaptarem el sistema a les malalties cròniques.

Incrementarem la dotació pressupostària dedicada a l’atenció primària i a la salut pública.

Ampliarem progressivament la cartera de prestacions: salut bucodental per a nens de 6 a 14
anys i persones grans amb baix nivell de renda; atenció podològica per a patologies
vasculars cròniques; ulleres i audífons per a gent gran amb rendes baixes.

Reduirem la ràtio d’habitants per professional i ampliarem els horaris d’atenció i la durada de
la visita.

Prioritzarem la reducció progressiva de tots els temps d'espera, especialment per les
intervencions quirúrgiques, l'accés a proves diagnòstiques i les visites a especialistes.

Estendrem el programa de detecció ràpida del càncer a altres tipus de càncer per tal que el
temps transcorregut entre la sospita i el tractament no superi els 30 dies.

Avançarem en l’organització i el finançament del nou model sanitari.

Continuarem la implementació dels acords presos amb els professionals sanitaris afavorint la
contractació estable.

El Govern que vull presidir vol garantir l’exercici del dret a l’habitatge amb especial
consideració a joves, treballadors de rendes baixes o en situació de precarietat laboral i els
sectors socials afectats per problemes d‘exclusió social, per això:
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Aplicarem el Pla per al Dret a l’Habitatge i prepararem el Pla 2008-2011, amb l'objectiu
d'iniciar 50.000 habitatges de compra i de lloguer protegits en el mandat.

Seguirem aplicant el Pla de Rehabilitació amb l’objectiu de rehabilitar 100.000 habitatges.

En la producció de sòl accelerarem les tasques per aconseguir sòl per a la promoció de
150.000 habitatges, en cooperació amb els ajuntaments i els promotors públics, privats i
socials.

En matèria de mediació pública impulsarem la Xarxa de Mediació social per l’habitatge, per
tal d’arribar a 20.000 unitats familiars beneficiades.

El Govern que vull presidir vol garantir l’accés a la cultura i els drets culturals per a tothom i
en tot el territori potenciant la cooperació amb els municipis, per això:

Reequilibrarem

les

infraestructures

culturals

del

territori,

dotant-nos

d’una

xarxa

d’equipaments culturals que garanteixi a tothom, independentment d’on visqui, l’accés als
serveis culturals.

Implementarem les inversions en equipaments culturals, desenvolupant el Pla específic de
biblioteques i impulsant l’anella digital a tot el territori.

Elaborarem el mapa dels ensenyaments artístics, que articuli, amb els equipaments
territorials, la difusió i creació, obert a totes les edats i estils.

Donarem suport a la creació cultural a través de l’increment pressupostari, i potenciarem la
innovació artística dotant-la dels recursos necessaris.

Enfortirem l’Institut Català d’Indústries Culturals per consolidar el sistema productiu
industrial i millorar la seva capacitat comercial.

Reforçarem l’Institut Ramon Llull per tal que pugui projectar internacionalment la cultura
catalana.

El Govern que vull presidir vol una Justícia eficient i pròxima i una societat segura que té
garantit el lliure exercici dels seus drets, per això:

Aconseguirem que l’Administració de Justícia a Catalunya esdevingui un servei públic de
qualitat, pròxim, eficient i transparent.

Crearem el Consell de Justícia de Catalunya, com a òrgan desconcentrat del Consell General
del Poder Judicial.
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Desplegarem les competències que ens atorga l’Estatut en matèria d’organització, d’oficina
judicial, de personal i mitjans materials de l’administració de justícia, així com en relació a
una demarcació i planta judicial més adequades al territori.

Impulsarem la reforma, ja en marxa, de la nova Llei Orgànica del Poder Judicial que ha de
consolidar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com el màxim òrgan jurisdiccional de
tots els processos iniciats a Catalunya.

Millorarem i dignificarem la justícia de pau atorgant-li el reconeixement institucional que
mereix i impulsarem la justícia de proximitat.

Finalitzarem el desplegament del Cos de Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra l’any
2008, així com incrementarem la collaboració amb la resta de cossos policials.

Adequarem el marc legal per a una política penitenciària resocialitzadora.

Prioritzarem la lluita contra la violència de gènere. Tolerància zero amb la violència vers les
dones.

Potenciarem l’activitat del Servei Català del Trànsit per aconseguir el compliment de
l’objectiu de disminució de l’accidentalitat mortal en un 50% en l’horitzó de l’any 2010.

Considerarem una prioritat la Protecció Civil i elaborarem el Mapa del Risc de Catalunya.

Aprovarem i posarem en marxa la Llei del Sistema de Policia de Catalunya, que ha de
delimitar el nivell de responsabilitat de cada administració i definir l’articulació competencial,
funcional i organitzativa del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals.

El Govern que vull presidir vol acollir i integrar els nouvinguts i garantir que la seva arribada
es produeix de forma ordenada i acceptable per la nostra societat, i per això:

Impulsarem un Pacte Nacional per a la Immigració entre tots els agents implicats. Un acord
que parteixi del reconeixement que la immigració ha estat un factor especialment rellevant
en el creixement econòmic dels darrers anys, així com un fenòmen que comporta problemes
que cal afrontar.

Impulsarem polítiques de ciutadania i cohesió per tal de respondre als impactes de la
immigració en el conjunt de la societat.

Enfortirem les principals peces del nostre sistema de benestar per evitar pèrdues d’eficiència
o qualitat, dualització del sistema públic o creació de reductes de marginació.

Facilitarem l’aprenentatge de les llengües oficials a la població nouvinguda.
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Garantirem el respecte a la pluralitat de creences i opcions de pensament i de consciència
com a expressió de la laïcitat de les administracions catalanes.

El Govern expedirà els permisos de treball, participarà en la definició de contingents,
cooperarà amb l’Estat en l’expedició dels permisos de residència, i desenvoluparà les
polítiques actives d'ocupació i formació dels treballadors estrangers.

Potenciarem els canals legals establerts per a la contractació en origen i vetllarem per la
legalitat en el mercat laboral en asumir la Inspecció de Treball.

Mantindrem espais de diàleg, corresponsabilitat i cooperació entre totes les administracions,
especialment amb el món local, i les entitats especialitzades per abordar de manera conjunta
la immigració.

El Govern que vull presidir vol aconseguir que tothom pugui desenvolupar els seus drets de
forma plena, en una societat que ofereixi igualtat d’oportunitats per tots i totes, i per això:

Promourem la igualtat d’oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat.

Completarem la implantació de serveis per a la prevenció i l’atenció a dones que pateixen
maltractaments a tot el territori.

Garantirem el suport econòmic al món local a través de la línia de subvencions per a
l’elaboració de plans locals de polítiques de dones.

Garantirem la transversalitat de les polítiques de joventut.

Actuarem de forma especialment rellevant en els àmbits de l’ocupació juvenil, la mobilitat
juvenil internacional, l’emancipació juvenil i l’habitatge, la salut alimentària, la prevenció de
les drogodependències i la mobilitat responsable.

Desenvoluparem polítiques transversals i inclusives envers les persones gais, lesbianes i
transexuals.

Pel que fa a la política lingüística, crec que, des del respecte a la llibertat, hem de proseguir
en l’esforç de promoció de la llengua catalana. Continua sent necessari que el Govern de la
Generalitat garanteixi que tothom pugui exercir el seu dret a utilitzar el català en qualsevol
situació.

En aquest sentit, el món del treball i de la justícia són dos de les àrees més significatives per
a la normalització de l’ús del català i posarem els recursos per poder-hi actuar.
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Finalment, el meu govern farà de l’esport una activitat vinculada a l’educació, amb millors
instruments

per

a

les

activitats

professionalitzades

i

promourà

la

seva

projecció

internacional.

Pel que fa al desplegament institucional amb el nou Estatut el Govern estarà en condicions
de liderar un projecte global per Catalunya, serà responsable real del rumb que prenguem i
dels resultats que el país aconsegueixi en tots i cadascun dels àmbits social, econòmic,
cultural i institucional.

Ara toca fer que els ciutadans i ciutadanes sentin en les seves vides l’avenç del nou Govern.

Desplegarem l’Estatut tant des del punt de vista de relació de la Generalitat amb l’Estat com
en el àmbit institucional i el de drets i deures.

Impulsarem la creació de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat.

Impulsarem la creació de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat – Generalitat, i
la Comissió bilateral d’Infrastructures que, entre d’altres coses, ha d’assegurar l’aprofitament
integral del que s’estableix en la disposició addicional segona i tercera de l’Estatut, tot
assegurant l’adequada periodificació dels compromisos d’inversió que s’hi recullen.

Impulsarem les iniciatives legislatives oportunes per fer efectiva la participació de la
Generalitat en els òrgans estatals i organismes econòmics centrals.

Revisarem la legislació vigent per adaptar-la al nou marc estatutari, particularment en el cas
de lleis com la del Govern de la Generalitat, la del Síndic de Greuges, la de la Sindicatura de
Comptes, la d’Organització, Procediment i Règim Jurídic i la regulació en matèria de funció
pública, la del Consell de Garanties Estatutàries, o la de Consultes populars.

Impulsarem el desenvolupament de la carta de drets i deures recollida a l’Estatut.

Prendrem especial cura en el reconeixement de les comunitats catalanes a l’exterior, tot
assegurant la seva connexió amb la realitat política, econòmica, social i cultural del país.

El Govern que vull presidir creu en la necessària collaboració entre les diferents
administracions que conformen el nostre autogovern. En especial creiem en l’acció dels
governs locals, com els governs més pròxims a la ciutadania.
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Per aquesta raó, fomentarem la reordenació de competències i recursos de la Generalitat per
fer realitat el principi de subsidiarietat i incentivar l’acció conjunta dels diferents poders
públics basada en els principis d’eficiència, eficàcia, coordinació i qualitat.

Desplegarem les disposicions de l’Estatut referides al món local, impulsant la collaboració
entre Generalitat i administracions locals.

Aplicarem els principis d’autonomia local, subsidarietat, diferenciació i suficiència financera, i
continuarem la política d’increment de recursos per als ajuntaments amb l’objectiu d’assolir
que gestionin fins el 25 % de la despesa pública total.

Cercarem el consens necessari per aprovar una nova Llei d’Organització Territorial que
inclogui com a àmbits territorials els municipis, receptors de competències i recursos; les
comarques, enteses com a ens de gestió supramunicipal de serveis locals; les Vegueries,
dissenyades com a governs locals i àmbits de descentralització de la Generalitat; i la creació
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que en absolut exclou el reconeixement de les altres
realitats metropolitanes catalanes.

Aprovarem una nova Llei de règim especial de l’Aran.

Impulsarem les noves competències de la Generalitat reconegudes en l’Estatut en relació a la
Unió Europea i l’acció exterior de Catalunya.

Fomentarem la participació de la Generalitat en els afers europeus que afectin al seu àmbit
competencial i interessos.

Garantirem la participació del Govern de la Generalitat en la formació de la posició de l’Estat
en el Consell de Ministres de la UE.

Impulsarem la projecció i acció exterior de la Generalitat al món. Potenciant l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània com un dels eixos principals de la política europea del Govern de la
Generalitat i consolidant la capitalitat de Barcelona del procés Euromed.

Incrementarem els recursos de la Generalitat destinats a la cooperació al desenvolupament.

Aprovarem el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament i augmentarem gradualment
els recursos destinats a Cooperació amb l’objectiu d’assolir el 0’7% dels ingressos propis
incondicionats en l’horitzó que estableixi la llei de Cooperació.

Assegurarem eficàcia, igualtat i agilitat en el tracte i relacions entre la Generalitat, la
ciutadania i les empreses. Crearem l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat per
simplificar de forma significativa els tràmits burocràtics i reduir dràsticament els seus
terminis.
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Aprofundirem en els mecanismes de publicitat per accedir a la xarxa de contractes de
l’administració de la Generalitat i el seu sector públic. Prestant especial atenció per afavorir
una major presència i accés de les petites i mitjanes empreses i d’empreses d’economia
social.

Incrementarem la supervisió pública de les subcontractacions.

Garantirem, mitjançant una Carta de Serveis, la publicitat dels principis bàsics que han de
regir les relacions de l’administració de la Generalitat amb la ciutadania.

Impulsarem mesures per afavorir la participació ciutadana.

Establirem un model de funció pública fonamentada en els principis de servei públic i capaç
d’integrar i promoure els millors professionals.

Promourem el consens polític necessari per a aprovar una Llei Electoral de representació
proporcional, que asseguri la representació adequada de tots els territoris i creï la Junta
Electoral de Catalunya.

Continuarem impulsant una política pública de restitució de la memòria democràtica.

Fomentarem la pau des de l’acció de govern de la Generalitat i recolzarem totes aquelles
iniciatives ciutadanes en defensa de la pau al món.

Aprovarem la llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per garantir-ne la
independència, la professionalitat i la viabilitat econòmica.

Finalment, el tercer eix, en quant a l’impuls econòmic i la cohesió territorial, estic segur que
tots coincidiran amb mi en la bona situació que viu l’economia catalana.

Si bé es cert que no tot és positiu, sí podem dir que ens trobem en una situació en la que
podem ser optimistes sobre la marxa de la nostra economia i les seves perspectives.

La cohesió social i territorial i la inversió en infraestructures són imprescindibles per mantenir
el nostre dinamisme econòmic.
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Per això, el Govern que vull presidir vol assolir una millora de la qualitat de l’ocupació,
reduint la temporalitat i fent front a la sinistralitat.

Posarem en marxa un Pla de xoc per reduir la precarietat laboral i l’economia submergida.

En el marc de les mesures ja aprovades per l’Acord Estratègic amb sindicats i empresaris:

Assolirem el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, d’acord amb el nou Estatut, i
potenciarem l’acció de la Inspecció de Treball en relació al control de la contractació i les
condicions de treball.

Impulsarem un pla especial dirigit a les polítiques d'estabilitat laboral per a joves, apostant
per una plena capacitació dels joves en el seu trànsit al món laboral.

Desenvoluparem les mesures acordades amb els agents socials en el marc de l'Acord
Estratègic en matèria de limitació de les subcontractacions en determinats sectors.

Incrementarem la collaboració entre els Departaments d’Educació i Treball per a la
planificació i gestió de la formació ocupacional a tots els Consorcis Territorials amb especial
atenció al comerç i al turisme.

Crearem un sistema per a la formació professional al llarg de tota la vida.

Treballarem per mantenir els actuals ritmes de creació d’ocupació i, en especial, treballarem
per augmentar la taxa de participació de les dones, dels joves i dels majors de 45 anys.

En aquest sentit, crearem, en el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya, un programa
especial per a collectius amb especial dificultat d’inserció laboral, i de forma prioritària
treballarem per aconseguir la igualtat en les condicions de treball entre homes i dones.

Aprofundirem en el marc de relacions laborals català, promocionant que les empreses
s’adeqüin a la necessitat d’un teixit productiu amb capacitat d’adaptar-se als canvis i que
doni seguretat als treballadors.

Igualment, el Govern que vull presidir vol desplegar els preceptes i criteris establerts al títol
de finançament del nou Estatut i continuar la política de gestió dels recursos públics iniciada
a l’última etapa de govern, per això:

Crearem l’Agència Tributària Catalana i el consorci amb l’Agencia Estatal per a la gestió dels
tributs cedits parcialment.

24

Aplicarem els nous percentatges i farem ús de la nova capacitat normativa sobre els
impostos que ens atorga el nou Estatut.

Aplicarem els nous criteris d’anivellament tenint en compte la capacitat i esforç fiscal de
Catalunya i els seus costos diferencials.

Farem una política fiscal que doni suport a les famílies i la cohesió social, amb elements
econòmicament incentivadors de l’activitat productiva. Caldrà incidir especialment en les
polítiques d'accés a l'habitatge i de foment de la formació continuada, sobretot entre els
collectius de joves i dones, i en la defensa del medi ambient com un valor collectiu que cal
preservar.

Augmentarem la transparència i l’eficiència: assolint la implantació total del pressupost per
programes; ampliarem la formulació de contractes-programa entre la Generalitat i els seus
ens dependents; i introduirem mecanismes d’avaluació dels resultats en l’ús dels recursos
pressupostaris. Aquest compromís de transparència assegurarà no sols la correcció dels
mecanismes de control sinó que vetllarà per l’eficiència i l’adeqüada independència dels
recursos públics.

Millorarem el funcionament del sector públic aprovant una nova llei de Finances Públiques i
impulsant una nova regulació del Sector Públic.

El Govern que vull presidir vol continuar liderant la transformació del model competitiu
català, per això:

És imprescindible ajudar les empreses i en especial les Pimes, com a grans generadores
d’ocupació i dinamisme de la nostra economia.

El Govern ha de contribuir a superar el repte de la dimensió de les empreses catalanes i
donarà suport als empresaris en l’augment del tamany de les seves empreses (integració,
creixement, fusions, etc.).

El paper dels emprenedors és igualment important pel futur d’una economia basada en el
coneixement i en la creativitat.

És necessari que la nostra societat tingui entre els seus valors el de la emprenedoria, com a
fonament de l’actitud cap a la innovació i la creació de nous espais productius.

Donarem prioritat a la política de suport a la innovació a les empreses.

Impulsarem el mercat de transferència de tecnologia per garantir que l’esforç en més R+D+i
equival a més creixement i ocupació i a empreses més competitives internacionalment.
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Incrementarem les línies d’ajuts a la R+D amb l’objectiu de superar la mitjana europea del
2% del PIB en l’any 2010.

Posarem en marxa instruments de cobertura d'avals i garanties per cobrir les necessitats de
les pimes catalanes pel que fa a l'obtenció de crèdits públics destinats a projectes d'inversió
en R+D+i.

Consolidarem l’Euroregió com espai prioritari de collaboració econòmica.

Seguirem desenvolupant el Pla Estratègic d’Internacionalització de l’empresa catalana 20052008 i elaborarem el dels anys 2009-2012, especialment pel que fa a la implantació de
noves plataformes empresarials i àrees d'aterratge.

Donarem suport als sectors econòmics estratègics i als nous sectors emergents per crear
activitat econòmica i ocupació.

Atraurem talent i inversions internacionals a Catalunya, que prioritzin els processos
innovadors a les empreses, i que basin la seva competitivitat en la qualitat, la tecnologia i el
coneixement.

Potenciarem el sòl industrial públic com a un instrument decisiu per a la política industrial de
futur.

Efectuarem una política industrial anticipatòria, capaç d’impulsar i donar suport a aquells
sectors i empreses que per les seves característiques no tinguin viabilitat a llarg termini, per
tal que puguin reorientar la seva activitat, tecnologia i organització cap a subsectors de més
futur.

Establirem un programa d’actuacions en cas de tancament empresarial, que contempli entre
d’altres el pla social de l’empresa vers els treballadors i el territori, i que tingui en compte els
ajuts públics percebuts per l'empresa.

Augmentarem els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica i
energètica.

Ampliarem les línies de crèdit a través de l’ICF per a pimes per tal de facilitar l’adaptació a
noves normatives.

Serà prioritari apostar per la consolidació, impuls i creixement dels Centres Tecnològics
existents a Catalunya, a través de fórmules de finançament públic-privat.
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Consolidarem,

igualment,

el

desplegament

del

Pla

Director

d’Infrastructures

de

Telecomunicacions com a garantia de l’accés als serveis mínims de comunicacions
electròniques.

Prioritzant entre d’altres mesures, l’assoliment en una legislatura de la cobertura de tots els
nuclis de població de Catalunya de més de 50 habitants i de tots els polígons industrials, pels
serveis de telefonia fixa i mòbil i d’accés a la banda ampla.

I finalment, impulsarem una concertació sobre la responsabilitat social de les empreses que
garanteixi el respecte a unes condicions de treball dignes i que faciliti informació pública en
els terrenys econòmic, social i ambiental.

El Govern que vull presidir vol donar suport al teixit empresarial i als sectors productius
catalans, amb especial atenció als més dinàmics i als que tenen major influència sobre la
vertebració urbana del país i el seu equilibri territorial, per això:

Potenciarem aquelles estructures comercials que configuren el comerç urbà com a eix
vertebrador de l’equilibri territorial de Catalunya.

Vetllarem pel compliment de la llei d’equipaments comercials i del Pla Territorial Sectorial
d’Equipaments Comercials aprovat durant la passada legislatura.

Desenvoluparem un model comercial que defensi el petit i mitjà comerç, que garanteixi la
pluralitat de formats sobre la base de la competitivitat, la innovació, la formació i la
cooperació territorial i sectorial.

Impulsarem un model de desenvolupament turístic en condicions de qualitat, rendibilitat i
aprofitament sostenible dels recursos naturals.

Garantirem la implementació i el desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme a Catalunya
2005-2010 per consolidar un model turístic que faci de Catalunya una destinació líder a nivell
mundial.

Configurarem una administració turística i un sistema de finançament dels recursos públics
que permeti el desenvolupament de l’activitat turística en condicions de qualitat, rendibilitat i
un aprofitament sostenible dels recursos naturals, ambientals, paisatgístics i culturals.
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Consolidarem i potenciarem la pagesia en el territori, com a garantia d’un millor equilibri
territorial, d’acord amb una empresa agrària competitiva, que integri els nous valors de la
sostenibilitat i la multifuncionalitat de l’espai.

Impulsarem l’aprovació de la Llei catalana de Contractes de Conreu.

Promourem un Pla d’Eficiència i Estalvi d’Aigua basat en la nova cultura de l’aigua tant en la
modernització dels antics regadius com en la dels nous.

Afavorirem la competitivitat de la indústria agroalimentària en l’economia global.

Desenvoluparem el Contracte Global d’Explotació incentivant la modernització de les
explotacions per tal que siguin més eficients i viables.

Aplicarem un pla de formació dels professionals agraris que els permeti l’adaptació a les
contínues innovacions i les noves exigències.

El Govern que vull presidir vol que les infraestructures, el transport públic i la planificació
siguin garantia per a un territori endreçat i un creixement sostenible, per això:

Protegirem el territori i garantirem que el seu desenvolupament resulti ambientalment
sostenible, econòmicament eficient i socialment cohesionat.

Donarem suport als ajuntaments per tal que tots els municipis de Catalunya disposin dels
instruments adequats de planejament urbanístic.

Completarem els Plans Territorials en curs per tal d'articular el territori de Catalunya de
manera equilibrada sobre el seu tramat de barris, ciutats, viles i pobles.

Integrarem al Pla d’Infrastructures del Transport de Catalunya la part terrestre (xarxa viària i
ferroviària), el Pla de Ports i el Pla d’Infrastructures del transport aeri. El Pla de Ports
proposarà una política de desenvolupament sostenible amb especial èmfasi en la protecció
del litoral i en la regeneració i estabilitat de les platges malmeses.

Impulsarem l’aprovació de la norma singular de l’Estat que encomani la gestió de l’aeroport
de Barcelona-El Prat a un Consorci format per la Generalitat, l’Administració de l’Estat i
l’administració local amb participació també de la iniciativa privada.
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Les administracions catalanes tindran una posició decisiva en aquest Consorci, seguint el
model que està funcionant amb èxit a molts països europeus.

Desplegarem la Llei de Mobilitat i les Directrius Nacionals per potenciar el transport públic i el
ferrocarril amb la perspectiva d’un model més sostenible.

Desplegarem les competències estatutàries, assumint

la gestió dels serveis de Rodalies i

Regionals.

Incrementarem la fiabilitat del servei de rodalies (tant de la xarxa de RENFE, com la de FGC)
fins a convertir-los en veritables metros regionals.

Implementarem mesures per millorar les infraestructures i serveis de transport a les
comarques de muntanya.

Continuarem implementant el Programa d’accés als polígons industrials: el reforç del
transport sostenible, començant pel transport públic, i la creació de la figura de gestors de la
mobilitat en l’àmbit de les empreses grans o de polígon.

Impulsarem la creació del Fons de rescat i homogeneïtzació dels peatges per eliminar
prioritàriament el peatge dels trams amb funcions de circumvallació i dels més antics.

Estendrem a tota l'acció de govern el concepte de sostenibilitat en el més ampli sentit, que
contempla globalment les qüestions ambientals, econòmiques i socials.

Modificarem la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental per adequar la
legislació a les directives comunitàries i millorar l’eficiència en la gestió.

Impulsarem un pacte per a la modernització ecològica que permeti involucrar els agents
socials i econòmics del país en l'assumpció d'aquest procés.

Farem un nou salt endavant en la gestió dels espais protegits, amb l’aprovació de la Llei de
protecció de la Biodiversitat.

Dotarem amb recursos suficients la Xarxa Natura 2000, i dinamitzarem l'activitat econòmica
de les zones protegides fent-la compatible amb els objectius ambientals.

Aprovarem el Pla Territorial Sectorial d’Infrastructures de Residus Municipals.

Implementarem un programa de reutilització i estalvi d'aigua a Catalunya que representi la
dotació de dispositius d’estalvi d’un nombre significatiu de llars en quatre anys i un programa
també d’implantació de reg eficient a gran escala al camp català.
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Reorganitzarem i modernitzarem l’Agència Catalana de l’Aigua.

Garantirem un subministrament elèctric de qualitat d’acord amb les necessitats reals
existents i, per tal d’aconseguir-ho, endegarem totes aquelles mesures que considerem més
oportunes.

Impulsarem una estratègia d’estalvi i eficiència energètica.

I finalment, fomentarem les energies renovables, amb un Pla especific que multiplicarà per
set la quantitat d’energia eòlica produïda al nostre país.

Elaborarem programes d’implantació de centrals fotovoltaiques, de centrals de biomassa i
d’altres sistemes de producció energètica renovable.

Assolirem una participació de les energies renovables de l’11% l’any 2015.

Fins ara els he esbossat les línies mestres del programa de govern, i tot seguit, per finalitzar,
passo a exposar quin serà l’estil de la governació que penso practicar si la majoria dels
diputats i diputades de la Cambra m’atorguen la confiança que els he vingut a demanar.

Franklin Delano Roosevelt deia que l’exercici de la presidència és alguna cosa més que un
treball administratiu, més o menys eficient, perquè per sobre de tot és un lloc de lideratge
moral.

No seré jo qui desmenteixi aquesta encertada idea del president nordamericà. És més,
l’assumeixo plenament.

Però sí que voldria fer-hi unes precisions personals sobre com entendre-la en el nostre ara i
aquí.

Catalunya és avui una societat madura, composada per més de set milions de persones que
gaudeixen lliurement de la seva condició de ciutadans en un marc plenament democràtic.

Per sort, aquesta Catalunya del 2006 no necessita ser dirigida de forma messiànica.

Per això no m’agrada usar ni el concepte de lideratge moral ni la retòrica que habitualment
hi va associada.
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Prefereixo pensar, actuar i parlar en termes d’autoritat moral. No proclamar suposats
lideratges morals.

Si el Parlament –en nom de la ciutadania de Catalunya- em fa l’honor d’investir-me President
de la Generalitat, assumiré aquesta responsabilitat amb la consciència de ser el dipositari
d’un digne llegat històric de servei al poble de Catalunya.

Sóc conscient del profund sentit històric de l’autoritat institucional que em serà conferida.

Però al mateix temps assumiré la meva responsabilitat amb el propòsit de guanyar des del
primer dia l’autoritat moral per governar Catalunya des de la plena legitimitat d’exercici.

Seran les accions i les actituds del President de la Generalitat i del seu Govern les que
hauran d’investir-nos de l’autoritat moral necessària per orientar el futur del nostre país.

La meva concepció de la política és ben senzilla i pràctica:
es tracta de realitzar el que és necessari en les circumstàncies de cada moment. Ni més ni
menys.

Reconèixer el que és necessari demana tenir la sensibilitat per copsar les aspiracions i els
neguits de la societat, però també el coneixement per identificar els problemes de demà.

Tenir voluntat d’actuar requereix determini, prudència i mètode.

Tenir en compte les circumstàncies implica tenir sentit de la realitat, de la correlació de
forces, del que és possible en cada moment per avançar.

Per tant, no esperin de mi ni del meu govern altra cosa que treball rigorós, decisions
enraonades, confiança en la societat catalana i rendiment de comptes de la feina feta.

Estic convençut que si el Govern de Catalunya treballa sense defallir, decideix amb autoritat
democràtica, confia en l’enorme potencial de la societat catalana, i ret comptes amb
transparència, assolirà els objectius programàtics que els he exposat.

Però, encara més important, contribuirà decisivament a reforçar el necessari clima de
confiança política, social i cívica que necessita tot país per afrontar els nous problemes des
de l’esperança i no des del temor.

I, si m’ho permeten, vull introduir una breu reflexió sobre els valors.

Habitualment no m’agrada parlar dels valors perquè sóc dels que crec que els valors es
practiquen i no es prediquen.
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Però crec necessari reivindicar el valor del respecte.

Es tracta del valor bàsic, sense el que la convivència esdevé inviable en una societat tan
diversa com la nostra.

Als polítics ens toca donar exemple, respectant els ciutadans, les institucions i les lleis.

Curt i ras: pensar ordenadament, actuar racionalment, atendre càlidament.

Aquests són els mots d’ordre que donaré a les consellers i els conselleres del Govern.

Ofereixo la meva trajectòria personal com a garantia d’aquest estil de govern.

Aporto un coneixement de la realitat catalana, après des de baix, amb molts anys de treball
en el món municipal, tocant d’aprop les preocupacions, els prejudicis i els temors de la gent,
però també els seus anhels, les seves esperances i els seus somnis.

Des d’aquesta experiència vital i política he conformat la meva idea de Catalunya. Ja els ho
dic d’entrada: no es tracta d’una idea original. Però crec que és una idea compartida per la
gran majoria dels nostres conciutadans.

Veig Catalunya com una nació, conscient de la seva identitat política, de la seva pluralitat
interna i de la seva interdependència en el marc espanyol i europeu.

Com una societat emprenedora, oberta, diversa, capaç d’assumir i regular el conflicte i de
transcendir-lo cívicament.

Com la suma integrada d’uns territoris singulars, amb vocacions econòmiques i socials ben
definides, conscients del seu protagonisme específic en un país en xarxa.

Com una cultura dinàmica, en mutació constant, receptiva al canvi, en recerca permanent de
l’equilibri entre el vell i el nou, entre les seves matrius diverses pel que fa al seu origen i la
seva llengua.

Sens dubte es tracta d’una Catalunya complexa i polièdrica, com correspon a una societat
avançada.

On ens hem de proposar que no qualli la fragmentació social entre emprenedors, exclosos i
espectadors.

És per tant, un país que no pot ser governat ni amb idees simplistes i ancorades en el
passat, ni amb dirigismes excloents ni amb un intervencionisme desconfiat.
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Catalunya necessita bons projectes, pensats amb rigor i acordats socialment, perquè la llar
comuna del nostre futur sigui sòlida, àmplia i acollidora, amb generosos espais per compartir
amb els veïns i amb vista al món.

Això és el que vol Catalunya. I això és el que em comprometo a fer.

Vaig acabant...

Sóc un home del treball. Un treballador.

Em sento orgullós que sigui així.

Més que un ideòleg o un polític, em sento un treballador de la política.

Un home que ha fet dels valors del treball la seva norma de conducta moral i la seva guia
personal.

Una persona que ha comprovat la relació directe entre l’esforç i els resultats; entre el
sacrifici i l’èxit.

Això és el que vull ara per Catalunya.

Seré el primer treballador per Catalunya i pels catalans i catalanes.

Ningú no treballarà més que jo, els hi asseguro. I el treball té recompensa.

Espero rebre la confiança de la majoria dels parlamentaris de la Cambra.

I sóc conscient també que sense la confiança dels catalans i les catalanes, l’aritmètica
parlamentària no serà suficient.

Jo tinc confiança en mi mateix, en Catalunya i en la seva gent. La que parla i la que escolta.
La que escoltem i la que hem de sentir.

Tinc passió pel que faig. No competiré estèticament, però vull ser dels primers en exemple
ètic.

No competiré en oratòria, però vull ser el primer en dir el que penso i fer el que dic.
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No competiré en promeses, però seré el primer en complir els meus compromisos.

Hi ha una passió dins meu: La passió del servei públic. Sempre ho he fet. És la meva
identitat bàsica: servei, compromís, esforç, lluita, confiança.

Sóc discret però transparent. No crido, però sé dirigir. No gesticulo, però sabré gestionar.
No faig rialles, certament, però sóc feliç de poder servir el meu país.

Sóc reservat, sí; però estic segur, convençut i decidit a fer honor a la trajectòria moral i
política del fil roig del catalanisme polític i dels compromisos cívics que van marcar Macià,
Companys, Irla, Tarradellas, Pujol, Maragall. Són per a mi els meus mestres i referents.
Respecto i admiro l’experiència i la història però no visc condicionat pel passat.

Ara és l’hora de la Catalunya del present i del futur.

Visca Catalunya!

Moltes gràcies.
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