
INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA EN L'ACTE POLÍTIC CELEBRAT AL 

PAVELLÓ DE LA MAR BELLA (Barcelona, 24.04.10) 

 

Molt bon dia amics i amigues. 

 

Gràcies Manuela... 

Gràcies Alcalde, gràcies Jordi,... Ja saps que pots comptar amb mi, has 

comptat amb el Govern de Catalunya aquest quatre anys. I saps que 

comptem amb tu i comptem amb Barcelona, per continuar treballant 

junts en el terreny de la salut i de les infraestructures. Abans de l’estiu 

tornarem a posar noves estacions de metro en marxa, a Badalona, a 

Barcelona, a la línia 2 i a la línia 9, inaugurarem més en aquest període 

que en 23 anys. Això és apostar per Barcelona i pels pobles de 

Catalunya. Això és fer país. 

 

Sabem que tenim un nou equip de campanya. I algunes coses es veu que 

es contagien. No m’havien avisat. Gràcies pel vídeo. 

 

A Pinós, fa dos dissabtes, us parlava amb el cor i des de el cor de 

Catalunya..., 

 

La setmana passada us agraïa, de tot cor, el vostre suport, la vostra 

confiança, a l’escollir-me candidat a la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya... 

 

I avui, el cor em batega més fort que mai després d’escoltar totes les 

intervencions, i de veure aquest pavelló ple de gom a gom, ple de 

socialistes, de persones amb il·lusió, amb empenta, amb ganes de lluitar 

per una victòria que estic segur que aconseguirem! 



 

Fa tot just una setmana us deia que estava en plena forma, disposat a 

lluitar cada pam de terreny... I com voleu que no estigui en plena forma, 

veient la força i les ganes que teniu tots vosaltres... 

 

Amics i amigues, 

El pessimisme és contagiós, però l’optimisme, ho és més encara. 

Amics i amigues, les derrotes comencen en el cap i les victòries... també. 

 

Com voleu que no estigui en plena forma sentint... les intervencions de la 

Pilar, que ens ha posat deures, com ha de ser, amb la seva aposta per la 

Catalunya social en la que estem treballant. Perquè era un compromís, 

fent dels serveis socials un dret per a tothom. Estem desplegant la Llei 

de la Dependència. Queda feina a fer. Tu feies al·lusió a coses que 

queden per fer i a moltes altres. Tot i que hem dotat de més recursos les 

polítiques socials. Un govern socialista és que les polítiques socials 

estiguin al centre de l’acció de Govern. I això és al que jo em 

comprometo. 

 

Del César, que parla de la Catalunya oberta i emprenedora, com ho ha 

estat ell, de la Catalunya que aposta per la formació, per la qualificació. 

Per la formació de la gent jove, d’una manera especial. Sense aposta per 

la recerca no hi ha futur, també perquè les empreses s’internacionalitzin. 

 

Del Matías, que parla de la Catalunya progressista, de la Catalunya de 

progrés que necessitem. Perquè es puguin continuar fent polítiques al 

servei de les persones que més ho necessiten i dels treballadors. 

Nosaltres hem estat un govern compromès, de moltes empreses petites 

i mitjanes que no són conegudes, defensem el nostre teixit productiu, les 



empreses, fent-ho amb el diàleg social, que és imprescindible per sumar 

esforços. Amb la col·laboració que hem mantingut amb sindicats i 

empresaris. 

 

Després d’escoltar-los, em sento amb més força que mai. Les seves 

paraules i els seus testimonis m’omplen de raons per lluitar en aquesta 

campanya. Que se que serà difícil. 

 

*** 

 

Amigues i amics, 

ben aviat els ciutadans i ciutadanes de Catalunya hauran de triar un nou 

Parlament. Un nou Parlament del que en sortirà un nou President i un nou 

Govern. 

 

Al final, la tria és senzilla... Hem de triar si volem tenir un President 

catalanista i federalista, o bé tenir un President nacionalista i sobiranista 

que tingui com a objectiu últim la independència, encara que ho amagui 

quan li convé. Hem de triar entre tenir un govern de centreesquerra, o 

un govern de dretes. 

 

Jo continuaré defensant fins el darrer dia la continuïtat dels socialistes al 

capdavant del Govern de Catalunya. Perquè seguim creient en el 

catalanisme social. 

 

Perquè segueixo creient. 

 

Vull continuar fent de Catalunya un país encara millor, un país del que 

ens en podem sentir orgullosos tots. Fa gairebé quatre anys que sóc el 



president de Catalunya, i us puc assegurar que tinc la força, les ganes, 

l’experiència i la il·lusió per tornar-ho a ser. 

 

Amb aquest objectiu penso lluitar, i vull que m’acompanyeu, perquè tot 

sol no podré guanyar, i amb tots vosaltres tinc moltes possibilitats de 

fer-ho. Moltes. 

 

Al llarg de la meva vida sempre he lluitat per allò que he cregut que valia 

la pena, i aquesta campanya no serà una excepció. I vull que us sentiu 

orgullosos d’aquests set anys de Governs d’esquerres, perquè valen la 

pena, molt. 

Hem fet més que mai, mai com ara. 

 

Ho deia l’altre dia, però no em cansaré de repetir-ho, alguns exemples 

són suficients per veure la magnitud de la tasca feta: 

 

- Hem solucionat el problema de l’aigua. Plogui o no plogui, aquesta gran 

zona central de Catalunya no tindrà problemes d’aigua. Des de Manresa 

fins aquesta platja. Des del Penedès fins al nord del Maresme i a les 

comarques de Girona. 

 

- Més mestres, més mossos, més metges, més escoles, més centres de 

salut que mai. També l’educació, la salut i la seguretat han estat a l’eix 

central d’aquest país. 

 

- Hem fet acords de país: l’acord estratègic, la llei d’educació, els pactes 

nacionals d’habitatge, d’immigració, de recerca i d’infraestructures. Amb 

aquesta voluntat de sumar i no restar. 

 



- Hem fet que els serveis socials siguin un dret per a tothom, com ho són 

l’educació, la salut i les pensions. 

 

- Estem construint l’escola del segle XXI. I construint un centenar 

d’escoles noves cada any o grans reformes. 

 

- Estem fent de la Recerca el motor econòmic per sortir enfortits de la 

crisi. 

 

- Aquest Govern és el que ha fet la major inversió a Catalunya dels 

darrers 30 anys. En educació i en salut, sí, però també en seguretat i en 

infraestructures. En inversió hidràulica, en jutjats, instal·lacions per 

eliminar residus. Estem transformant el país i dotant-lo de les 

infraestructures i els equipaments que requereix. 

 

- I estem desplegant amb fermesa i determinació l’Estatut. El nostre 

Estatut. 

 

Perquè el que necessita Catalunya és precisament això, desplegament de 

l’Estatut amb fermesa i determinació, i menys discursos patriòtics buits. 

 

Fets que acompanyin les paraules, i no retòrica sense contingut. No 

volem més retòrica de qui l’any 99 va decidir governar amb el suport 

d’Aznar a canvi de no tocar l’Estatut. No accepto més lliçons de qui va 

anar a Madrid a negociar la Presidència de la Generalitat. 

 

El mateix que s’omple la boca amb el dret a decidir dels catalans, va ser 

capaç de tractar de negociar la Presidència de Catalunya a la Moncloa. 

 



*** 

 

Amics i amigues, 

 

Demà diumenge se celebraran algunes consultes populars en diversos 

municipis de Catalunya. Res a dir, tot el nostre respecte, encara que no 

és la nostra opció, ni la nostra proposta pel futur de Catalunya. 

 

No em preocupen les consultes. Representen el sentiment i l’opinió 

d’altres ciutadans que surten i s’expressen democràticament. Surten i 

voten. Això no em preocupa..., ho respecto. Em preocupa els que 

s’amaguen i enganyen o no són conseqüents... 

 

Avui sabem què fa en Mas? I demà, què farà? 

 

Demà, Artur Mas, no anirà a donar suport a cap consulta... tot i que se’n 

mor de ganes... Ha decidit amagar-se i envia, de moment, a Felip Puig i a 

l’Oriol Pujol en representació seva... 

 

Mas, vol i dol 

Mas, ara diu que si es fa una consulta independentista a Barcelona aniria 

a votar... doncs bé, jo li dic que no s’amagui. I que digui clarament el que 

vol. I que faci una campanya per tot Catalunya demanant la 

independència si aquestes són les seves conviccions. 

Jo vull claredat. 

Ell, la independència. 

Nosaltres, l’Estatut. 

 



Jo, en canvi, no m’amago de res: Ni del que sóc, ni del que penso, ni del 

que faig. Aquesta és la diferència. Jo sóc fiable, fins i tot previsible, a 

vegades fins i tot es podria dir que segurament massa previsible: Dic el 

que penso, faig el que dic, i penso el que faig. 

 

Ofereixo als catalans i catalanes un compromís clar i transparent, sense 

amagar-me, sense ambigüitats, sense por, sense vergonya, sense mitges 

veritats, ni mitges mentides... 

 

Els ciutadans volen que parlem clar i català, sense paranys, sense jocs de 

mans. Cada dia tinc més clar que és, precisament, claredat el que volen 

els ciutadans: 

Claredat, 

Transparència, 

Fiabilitat, 

Credibilitat, 

Seguretat, 

Nosaltres som la Catalunya segura! 

 

I ho farem amb 

Rigor, 

Tenacitat, 

Treball, 

Esforç, 

Creativitat, 

Som la Catalunya de la justícia social! 

 

I més que mai, seguim creient 

 



Segueixo creient en: 

• Solidaritat 

• Justícia 

• Progrés 

• Llibertat 

Som la Catalunya que sap on va! Aquestes són les meves paraules. 

Aquest és el meu compromís: Convertir aquestes paraules, en fets. 

 

Sabem el que som 

Sabem el que volem 

Sabem com anar-hi i per què 

Sabem que Catalunya, el nostre país, no vol 

ni falses dreceres, 

ni sorpreses, 

ni invents, 

ni passes enrere. 

Més que mai, 

Segueixo creient en l’Estatut! 

Tots nosaltres volem grans avingudes, camins amples i oberts per a la 

majoria del país! Amics i amigues, i nosaltres, a diferència d’altres, no 

tenim més bandera que la senyera, l’Estatut i Catalunya! 

 

*** 

 

Sabeu que aquests dies s’està parlant molt de la futura sentència del 

Tribunal Constitucional. 

 

Amb tot el respecte institucional, he volgut transmetre als catalans i a la 

resta de pobles d’Espanya que potser havia arribat el moment de dir que 



ni Catalunya ni Espanya han de suportar una nova fase de desgast i 

descrèdit d’una de les institucions més rellevants del nostre sistema 

polític. 

 

I que el TC hauria de reflexionar sobre si, amb la seva composició actual, 

està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que serien 

desitjables. Sóc conscient que la situació anòmala del TC, pel que fa a la 

seva composició i el bloqueig de la seva renovació, té com a principal 

responsable al PP. 

 

I sóc jo, el president de Catalunya, qui té l’obligació de demanar la 

immediata renovació dels membres que han esgotat el seu mandat, i de 

fer-ho pel bé de Catalunya, també pel bé d’Espanya, i pel bé de la pròpia 

institució. Perquè en democràcia les lleis són les regles del joc i s’han de 

respectar, complir, i fer-les complir. I en un Estat de Dret, el que no és 

normal, és haver d’exigir el compliment de les lleis. Per tant, senyor 

Rajoy, li vull dir una cosa: Jo no vull canviar les regles del joc, el que vull 

és que es compleixin. 

 

*** 

 

Amigues i amics, no podem donar força a qui divideix, sinó a qui suma, i 

no volem un país que enfronta les persones en funció de si són 

nacionalistes o no. Ni tampoc volem que Catalunya estigui presidida per 

qui amaga sistemàticament les seves intencions. Jo soc el que soc, 

penso el que penso, i vull que la gent, abans de votar ho sàpiga. No em 

vull amagar. 

 

Ho puc dir amb tot l’orgull... 



Soc català i catalanista, com la majoria dels nostres conciutadans. 

Sóc espanyol i federalista, com la majoria de catalans i catalanes. 

Sóc europeu i europeista, com la majoria dels ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya. 

Sóc progressista i de persona de centreesquerra, com la majoria dels 

treballadors i treballadores, com la majoria de la gent del país. 

 

Sóc socialista, i vull una Catalunya amb més justícia social. Encara el país 

necessita més justícia social. 

 

*** 

 

El meu, el nostre projecte es basa en cinc principis bàsics: 

 

El catalanisme, com a sentiment cívic transversal i integrador. 

 

El federalisme, com a mecanisme d’entesa entre tots els pobles 

d’Espanya i d’Europa. 

 

La justícia social, que ha de ser el principi inspirador de les polítiques 

públiques. 

 

El treballar en aquesta indispensable unitat civil i de país. La vocació 

majoritària per la que han treballat els governs d’esquerres i el PSC des 

de la seva fundació. 

 

I esperit reformista, transformador, renovador al servei d’una Catalunya 

de les idees i del coneixement! 

 



I lluitarem per la victòria perquè seguim creient que el nostre projecte és 

el que garanteix millor el progrés de Catalunya i la seva gent. I ho farem 

centrant-nos en cinc grans objectius: 

 

Lluitar contra la crisi, crear llocs de treball i impulsar un canvi del nostre 

model econòmic, perquè sigui més sostenible, amb menys precarietat en 

l’ocupació, i més valor afegit. 

 

Mantenir el sistema de protecció social. Alguns el volen retocar o el volen 

desmuntar d’una manera més o menys clara. 

 

Desplegar l’autogovern i impulsar l’Espanya plural i l’evolució federal de 

l’Estat. 

 

Continuar lluitant per preparar el futur: en temes bàsics com 

infraestructures, que n’hem fet moltes però encara en queden moltes 

per fer, educació i recerca. 

 

Assegurar la unitat civil dels catalans. No deixarem que ningú la posi en 

perill. Absolutament ningú. Ni els de casa ni els de fora. 

 

*** 

 

Amics i amigues 

En aquestes eleccions, més que mai, no escollirem només un Parlament, 

un Govern i un President. Escollirem un model de país. Un futur per 

Catalunya. I un horitzó per a les futures generacions. 

 



Aquesta és la importància d’aquestes eleccions. No sabrem només qui 

guanya, ni quin és el partit majoritari... Sinó quina Catalunya configurem! 

Quin serà el futur de Catalunya! 

 

Mireu, Mas i jo som diferents. Molt. Molt diferents. Però les nostres 

diferències personals i polítiques no són res al costat de les diferències 

que tenim sobre el model de país. 

 

Jo no vull carrerons sense sortida 

No vull camins solitaris, tampoc 

No vull excursions no se sap a on sense mapes, ni brúixola. 

No vull viatges , sense viatgers... 

Sense tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 

Jo vull un país unit i cohesionat. No independent i dividit 

 

Sabeu una cosa? El futur és massa important per a deixar-lo en mans de 

polítics imprevisibles o poc coherents. Així de clar. No és fiable algú 

capaç de pactar i governar amb el PP o amb ERC, indistintament... Jo no 

vull la Presidència, ni acords, ni pactes amb el PP... Aquesta és la 

diferència. La Presidència no és una subhasta, és un compromís de país i 

un compromís cívic. I el PP és incompatible amb el meu compromís, és 

absolutament incompatible amb el nostre compromís... 

 

*** 

 

Amics i amigues, 

Crec que tenim el millor equip –on és l’equip del Mas?-, defensem els 

valors que comparteixen la majoria dels catalans, presentem un bon 



balanç de gestió, que cal explicar-lo millor certament. Cal que ho 

expliquem tots, és un compromís de tots. I, el que és més important, 

tenim el millor projecte de futur per a Catalunya. 

 

Tenim l’obligació de lluitar cada dia, cada vot d’aquí a que les eleccions 

es convoquin i es celebrin, carrer a carrer, a cada barri. Estic disposat a 

treballar encara més dur, dia i nit, i us demano que m’acompanyeu i que 

m’ajudeu. Soc conscient que aquesta batalla no la guanyaré sol, no ho 

aconseguiré sol, però estic convençut que junts som imparables. Som i 

serem imparables. 

 

Amics i amigues, a treballar fort i a guanyar! Fins el dia de la victòria! 

 

Visca Catalunya! 

 

Moltes gràcies.  


