
MÍTING A TARRAGONA 
Intervenció de José Montilla. 25 de maig 2007 
 
 
Amigues i amics, 

 

Aquest proper diumenge Tarragona té molt a guanyar. 

 

Aquestes eleccions obriran un futur d’esperança per tots els tarragonins i 

tarragonines. 

 

Aquest proper dilluns aquesta ciutat començarà, per fi, un llarg camí de progrés. 

 

Perquè aquest diumenge Tarragona escollirà un magnífic alcalde.   

Escollirà  en Pep Fèlix!!! 

 

Un alcalde amb força i ambició 

Un alcalde amb noves idees 

Un alcalde proper i amable 

Un bon alcalde  

 

Aquesta és la decisió que hauran de prendre el diumenge els tarragonins i les 

tarragonines. 

I tots els catalans a cada una de les seves ciutats. 

  

Perquè aquest diumenge estan en joc coses molt importants.  

 

Els ciutadans tenen a les seves mans una decisió molt importat....decisiva 

 

pel futur dels pobles i de les ciutats, 

per les famílies, 

per la convivència, 

pel benestar col·lectiu i 

pel progrés de la societat. 
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Sí, els ciutadans i les ciutadanes, tenen la paraula. 

I això als socialistes ens agrada. 

 

Aquest diumenge tots som radicalment iguals perquè tots els vots valen el 

mateix.  

Aquesta és la grandesa de la democràcia.  

I la democràcia per ser forta necessita dels ciutadans.  

Del seu compromís amb la societat. 

I això s’expressa amb el vot. 

Per això es tant important la participació. 

 

 

La democràcia és forta però només ens demana una cosa: que no la banalitzem, 

que mesurem sempre les paraules, el to, curosos amb l’adversari i respectuosos 

amb totes les opinions. 

 

I per això l’actitud del PP és avui tan negativa, tan nociva per a salut del nostre 

sistema democràtic.  

 

No perquè vulguin recuperar el govern d’Espanya o de qualsevol Comunitat 

Autònoma o Ajuntament.  

 

Sinó perquè ho fan a qualsevol preu, sense importar-los res del que fan i del que 

diuen.  

 

Han posat en perill, prou que ho sabem els catalans, la concòrdia entre els 

pobles d’Espanya.  

 

Hem de fer-li saber al PP la resposta dels catalans 

al seu joc brut amb les polítiques d’Estat, 

als seus insults, 

a les seves mentides, 

 

Els hi hem de fer saber de l’única manera que ho entendran, 
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Votant, 

Votant socialista. 

 

Per això cal una mobilització en massa aquest diumenge. 

......................................... 

 

També us vull dir que estic esperançat,  

 

Mireu, aquests dies he visitat varies ciutats de Catalunya. 

A totes elles he trobat gent compromesa amb el seu barri,  

exigent amb els seus drets,  

responsable. 

Bona gent, que vol el millor govern pels seu poble. 

 

Estic convençut que els catalans sabran aprofitar l’oportunitat que tenen aquest 

diumenge. 

 

A Tarragona de manera especial teniu una gran oportunitat. L’oportunitat de fer 

alcalde en Pep Fèlix Ballesteros. 

Segur que no la perdreu!!!! 

 

Entre les moltes alegries que tindrem els socialistes catalans aquesta serà una de 

les més celebrades, una de les més aplaudides.  

 

Estic convençut que el nom de Pep Fèlix Ballesteros s’unirà a la llarga llista 

d’alcaldes i alcaldesses socialistes, com Jordi Hereu, Àngel Ros o Anna Pagans.  

N’estic ben segur! 

 

L’amic Pep Fèlix i tots els companys i companyes que l’acompanyeu a la llista 

heu fet bona feina a la campanya electoral.  

 

Presenteu un programa magnífic,  

pensat des del rigor i la responsabilitat,  



 4

però també des de la il·lusió i l’entusiasme cap a una ciutat que us estimeu amb  

passió.  

 

En el programa per a Tarragona,  

no defenseu un tarragonisme vacu, retòric, enyoradís.  

Sinó un tarragonisme actiu, afirmatiu, proper. 

 

Pep Fèlix té l’ambició que necessita aquesta ciutat per dur endavant grans 

projectes col·lectius en els propers anys.  

 

Projectes que necessiten del vostre entusiasme i de la vostra capacitat. 

 

Com la proposta d’endreçar la façana marítima per guanyar qualitat de vida a la 

ciutat,  

també la voluntat d’organitzar els Jocs del Mediterrani, 

de construir el nou Museu Nacional d’Arqueologia, 

o d’idear un potent centre tecnològic d’innovació cultural.  

 

I la vostra ambició caminà de la mà de la proximitat. 

Proximitat que traspua en Pep Fèlix.  

Proximitat que és una manera entendre la política.  

Que vol dir que la primera prioritat són sempre les persones, els ciutadans i 

ciutadanes als quals servim.  

 

Perquè només des de la proximitat, la política pot donar resposta als problemes 

reals. 

els problemes de la convivència, 

les necessitats de les famílies, 

la qualitat dels serveis públics 

 

Aquests són els nostres objectius.  

Als socialistes només ens interessa parlar de problemes reals i de propostes 

concretes.  

De fets, i no de paraules. 
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Però no tots els partits comparteixen aquesta mateixa actitud. 

 

El PP subordina aquestes eleccions a un únic objectiu: tombar el govern de José 

Luís Rodríguez Zapatero. 

 

Volen acabar amb el govern  

que ens va treure de la guerra de l’Iraq,  

que ha pujat les pensions i el salari mínim,  

que a fet avançar la igualtat d’homes i dones,  

que ha ampliat els dret ciutadans,  

i que ha reforçat l’Estat del Benestar amb la llei de la dependència,  

 

Un govern que ha mirat a Catalunya amb comprensió i no amb recel, 

que ha portat el català a Europa, 

que ens ha retornat els paper de Salamanca 

i que ha recolzat l’ Estatut de Catalunya. 

 

Això és el que rebutja el PP. 

I el seu combat l’han basat en l’enfrontament permanent, la provocació, la 

demagògia i la crispació. 

 

Permeteu-me només un exemple. 

Aquests dies, l’Aznar ha tornat a tornat a parlar. 

No sé si abans o desprès de visitar algun celler... 

ha dit que els qui no votin al PP aquest diumenge estaran recolzant a ETA.  

 

No mereix gaire comentari.  

El veritablement preocupant es que mentre diuen aquestes bajanades  no parlen 

dels problemes i les necessitats reals de les ciutats i els ciutadans. 

 

Be....el PP també ens ha dit aquesta campanya una altra cosa. 

Que s’ofereixen a pactar amb CiU. 

Quina sorpresa!!!  Oi, Pep Fèlix? 
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Què us he d’explicar a vosaltres a Tarragona? 

 

CiU naturalment no renega. Es deixa estimar. 

Diuen que miren a totes bandes. 

Però la veritat jo els veig una mica guenyos.... 

exactament cap a la dreta. 

 

No sé si aquest cop hauran de canviar d’hotel, i fer-ho d’amagat a una pensió,  

però el que és segur és que CiU haurà de despatxar al seu notari. 

 

Si el PP afronta aquestes eleccions com unes primàries, CiU hi veu només la 

segona volta de les eleccions autonòmiques.  

 

El fet d’estar novament a l’oposició al Parlament de Catalunya els ha conduït a 

una etapa de confusió interna i nerviosisme electoral.  

 

Impulsats per les urgències que li generen les tensions internes, CiU s’ha aferrat 

als resultats d’aquestes eleccions. 

Unes eleccions municipals que per primer cop descobreixen com a prioritàries.   

 

Però arriben massa tard. 

El problema de CiU es que mai l’ han importat gaire els ajuntaments.  

Quan governaven a la Generalitat la prepotència era la seva actitud  habitual 

amb els ajuntaments.  

Els governs locals eren un entrebanc en l’exercici del seu poder. 

De fet ignoraven fins i tot els ajuntaments on governaven. Ho sabeu prou bé 

aquí a Tarragona. 

 

En els ajuntaments, la federació de Convergència i Unió no ha fet bé els deures i 

ara els esperen temps difícils.  

 

S’han instal·lat en la gesticulació i la grandiloqüència. Han perdut centralitat 

política 
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De fet veuen només en els governs locals un instrument de les seves futures 

batalles polítiques contra el govern de Catalunya. 

 

¿Però on són les seves propostes per governar els reptes reals de les ciutats i els 

pobles del nostre país? 

 

Ara CiU diu que defensaran l’autogovern de Catalunya des dels governs locals.  

 

Encara que no sigui creïble, m’agrada escoltar aquesta fervent conversió al 

municipalisme,  

després de tants anys de voler ignorar-los, de menysprear els ajuntaments. 

 

Però jo vull donar a CiU un consell: als ajuntaments han d’anar a atendre els 

problemes reals de la convivència i la cohesió social. 

 

I si volen, de veritat, defensar l’autogovern de Catalunya i les nostres 

institucions, han de començar per respectar-les, i fer costat al govern a les 

qüestions fonamentals.  

 

Però per ser creïbles, a CiU han de canviar moltes coses. 

 

Per exemple haurien de començar, per dignitat i coherència, exigint al PP la 

retirada del recurs a l’Estatut com a condició prèvia a cap pacte municipal,  

també a Tarragona,  

o en un hipotètic govern d’Espanya. 

 

Confio que algun dia, d’una vegada CiU es clarifiqui, i tornin a la responsabilitat 

política. 

El país ho necessita. 

.......................... 

Vaig acabant, 

Com us deia al començament la participació és fonamental aquest proper 

diumenge. 

Fonamental per la democràcia. 
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Fonamental pels ajuntaments. 

Fonamentals per la convivència. 

Fonamental per les famílies i la cohesió social. 

 
 
Repeteixo!! 

Aquest diumenge cal anar a votar perquè ens juguem el futur dels nostres 

municipis, el benestar de la gent.  

Ni més, ni menys. 

 

I, especialment aquí, a Tarragona.  

Perquè esteu en una cruïlla històrica.  

Perquè podem guanyar i volem guanyar.  

I perquè en Pep Fèlix Ballesteros serà el millor alcalde d’aquesta ciutat. 

Ho podeu fer realitat. 

Està a les vostres mans,  

en els vostres vots. 

 

A votar,  

A votar i a guanyar, 

Per Tarragona!!!! 

Per Catalunya!!! 

Endavant, i a guanyar! 


