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Intervenció de José Montilla al míting de sindicalistes  

Barcelona, 25 d’octubre de 2006 

 

Amics i amigues, he de ser sincer. He arribat a aquest acte i us he 

conegut a molts de vosaltres. Es clar, és que entre vosaltres em trobo 

com a casa. 

Jo com molts de vosaltres vaig arribar ben jove a Catalunya. I vaig 

començar a treballar molt jove, als 16 anys, en una empresa d’arts 

gràfiques en el torn de nit. Un torn de dotze hores i ho feia perquè 

pagaven més. 

I no soc l’únic. També el Pepe Álvarez va venir a Catalunya amb 16 

anys a treballar a l’antiga Maquinista Terrestre y Marítima.  

I com el Pepe i jo, molts de vosaltres. Molts que vau arribar a 

aquesta terra amb els vostres pares, altres vau arribar de joves a la 

recerca d’una oportunitat, i molts que vau néixer a Catalunya vau 

tenir que treballar i estudiar per sortir endavant.  

Som els fills i les filles de la cultura de l’esforç. De la cultura del 

treball diari. No som fills del “món de yuppi” on tot ho regalen. No. 

Som fills de l’esforç, de la dedicació, de la superació de cada dia.  

Tot el que som ho hem guanyat a pols. Ningú ens ha regalat 

res. Hem hagut de treballar molt. Hem conegut Catalunya, ens 

hem fet homes i dones en aquesta terra.  

I estimem aquesta terra. Estimem aquesta terra que és de tots 

i totes els que la construïm cada dia. La construïm amb el 

nostre treball, amb la nostra feina, amb el nostre esforç i la 

nostra dedicació.  
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Catalunya és de tots i ningú ens la pot prendre. Catalunya és 

nostra. Dels que treballen dia a dia. I es nostra perquè hem 

contribuït a fer de Catalunya el que avui és. Ningú ens la pot 

prendre.  

Jo vull ser el President dels catalans i catalanes que treballen 

cada dia, dels que lluiten per millorar, dels que suen la 

samarreta per tirar endavant les seves famílies.  

Jo vull ser el President dels catalans i catalanes. Dels que van venir 

de fora i dels que ja hi eren. Però, sobre tot, vull ser el President dels 

que treballen, dels que amb el seu esforç fan d’aquesta terra un lloc 

per viure, per treballar i per conviure.  

I ho serè, si tots vosaltres, com una sola persona doneu 

suport al Partit dels Socialistes de Catalunya, perquè només 

amb un ampli suport al PSC, amb un vot massiu al PSC 

barrarem el pas a la dreta. Barrarem el pas a les polítiques 

neoliberals. Barrarem el pas als qui divideixen els catalans.  

Barrarem el camí als que donen xecs a costa dels drets de 

tots. Barrarem al camí a la dreta. I en aquest país, la dreta té 

noms i cognoms. La dreta és Convergència i Unió i el seu 

tradicional aliat, el Partido Popular. (subiendo el tono) 

No tinc cap dubte, amb vosaltres, amb els que sabeu el que és 

treballar cada dia seré el proper President de la Generalitat de 

Catalunya.  
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Amics, amigues, seré President, n’estic convençut. I  aquest dia, 

creieu-me, Catalunya serà més forta i estarà més cohesionada que 

mai. 

Per defensar amb força Catalunya calen dues coses:  haver lluitat per 

les seves llibertats i estimar el país.  

Jo he fet les dues coses, treballar molt i estimar el meu país, i la seva 

gent. 

Per això fa uns dies al cementiri de Montjuïc, davant la seva 

tomba, vaig dir que m’agradaria seguir l’exemple de 

Companys: ser el President dels treballadors i les 

treballadores ! 

  

Fa anys que em vaig comprometre en la lluita per les llibertats 

democràtiques i nacionals de Catalunya, quan la democràcia encara 

no havia arribat. Molts de vosaltres hi era-ho i ho recordeu-ho.  

 

Altres van preferir esperar temps més fàcils i segurs.  

 

Ja sabeu a qui em refereixo. 

  

Quan jo em vaig començar a dedicar a la política no hi havia 

democràcia i es repartien “garrotades”. 

 

Altres  ho van fer anys més tard, quan es repartien càrrecs.   

 

bé, doncs, em refereixo al mateix d’abans.  
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Per cert, ahir Pedro J. Ramírez, en un programa de televisió, 

va dir que ell també votaria Artur Mas.  

 

Com en aquells temps, i com en tota la meva trajectòria personal i 

política, avui defenso el  projecte del catalanisme social. Un projecte 

que ve de lluny i que segueix l’estela marcada per Pasqual Maragall i 

el seu govern d’esquerres. 

 

Un Govern que ha posat les bases de la nova Catalunya. D’un país 

orgullós de la seva llengua i la seva cultura, amb una societat 

acollidora i dinàmica, que compta amb una ciutadania activa en la 

lluita per construir un futur millor. 

 

Un Govern que ha impulsat l’aprovació del nou Estatut de Catalunya, 

que ens dota de més competències i de més recursos. Un Estatut que 

reforça el nostre autogovern i alhora que està pensat per servir als 

ciutadans i les ciutadanes.  

 

Amb el potencial del nou Estatut, amb el potencial de la nova 

Catalunya, em comprometo a treballar per assolir tres grans 

objectius: una ocupació de qualitat per tothom, una societat de 

benestar avançada i un país modern competitiu i obert al món. 

 

I justament avui i aquí vull fer el reconeixement de  l’ esforç i les 

aportacions que heu fet els sindicats per tirar endavant aquest nou 

Estatut.   

 

Gràcies a les vostres aportacions  tenim un Estatut que estableix l’ 

àmbit propi de  relacions laborals de Catalunya i que garanteix alhora 

el sistema de benestar, que reconeix els sindicats i les organitzacions 
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empresarials com a veritables protagonistes del diàleg social i els fa 

corresponsables amb el Govern de les decisions estratègiques pel 

país. 

 

I ho podrem fer a partir de les noves competències que ens dóna el 

nou Estatut. I vull centrar-me en una que em sembla especialment 

important. Em refereixo a la inspecció de treball que, a partir d’ara, 

dependrà del Govern de Catalunya. 

 

Perquè per tenir un treball de qualitat calen dues coses: que 

l’economia funcioni i que es compleixin les lleis laborals. 

 

Que l’economia funciona, ja ho estem demostrant.  

 

Amb el Govern d’esquerres hem crescut més que Europa i hem creat 

prop de 350.000 nous llocs de treball a Catalunya. 

 

I per fer complir les normes laborals, amics i amigues, avui i aquí em 

comprometo com a President a exercir a fons la nova competència 

estatutària de la Inspecció de Treball.  

 

En primer lloc incrementant el nombre d’inspectors fins assolir 

els nivells europeus.  Per fer qué?  

 

Per fer que s’acompleixin les lleis laborals. Ni més ni menys! 

 

Això ens ha de permetre reduir un sagnant fenomen de la nostre 

societat: la sinistralitat laboral.  

 

Però també per evitar el frau en la contractació, combatre la 

discriminació salarial de les dones,  evitar que es s’aprofitin de la 

situació de molts immigrants fent-los-hi contractes fraudulents o 
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fent-los treballar sense contracte. Les noves competències 

laborals les utilitzaré, i ho faré en benefici dels treballadors. 

 

Amics i amigues, sempre dic que vull una Catalunya competitiva que 

generi llocs de treball segurs i de qualitat, que sigui capdavantera en 

coneixement i noves tecnologies. Que eviti les deslocalitzacions 

traumàtiques i ens porti noves empreses. 

 

Sóc conscient del patiment de moltes famílies que han vist com 

s’acomiadava gent perquè la seva empresa ha decidit marxar.  

 

Però les solucions són possibles. En un món global, és difícil evitar les 

decisions de les multinacionals, preses a milers de quilòmetres.  

 

Però cal actuar amb decisió.  

Contra les deslocalitzacions, política industrial.  

Contra la fuga d’empreses, portarem noves empreses.  

Aquest és el meu compromís com a futur President de la 

Generalitat.  

  

Entre l’any passat i aquest, mentre es perdien 1.300 llocs de treball 

per les deslocalitzacions, el Govern d’esquerres ha aconseguit portar 

a Catalunya, localitzar a casa nostra,  noves empreses que han creat 

més de 12.000 nous llocs de treball. La nostra recepta funciona. Això 

són fets, no paraules.  

 

Necessitarem l’esforç de tots per fer d’aquest projecte una realitat 

que beneficiï tothom. El diàleg social serà l’eina fonamental que 

utilitzaré per conciliar els interessos d’uns i altres. Agents socials i 

econòmics trobaran en mi un President compromès amb el diàleg i la 

mediació.  
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Perquè, estic convençut d’una cosa. El paper dels sindicats de 

treballadors i treballadores es fonamental pel futur del país. I 

jo comptaré amb els sindicats i fomentaré el diàleg social. 

Només amb un pacte constant entre treballadors i 

emprenedors el país tirarà endavant. 

 

Per això des del meu Govern, amb el vostre suport i el dels 

empresaris, continuarem impulsant l’Acord Estratègic. Aquest és el 

gran pacte que ens ha de suposar tenir una economia més dinàmica i 

competitiva, en una societat més justa i cohesionada. 

 

El diàleg i l’acord seran la marca del meu Govern. I d’aquesta manera 

encarem  un repte col·lectiu molt important, el de tenir una formació 

professional de qualitat.  

 

Junts, empresaris, treballadors i Govern a través del Pacte Nacional 

de la Formació Professional, que proposem al nostre programa, farem 

possible que en 4 anys més de 500.000 treballadors es formin o es 

reciclin.  

 

Per garantir els seus llocs de treball, per garantir la seva 

competència com a treballadors. Perquè quan parlem de 

competitivitat la dreta només ho fa pensant en les empreses, 

nosaltres també ho fem pensant en les persones i, per tant, el 

Govern ha de donar les màximes facilitats perquè la gent 

estigui preparada, formada i es pugui adaptar als canvis. 

 

Amics  i amigues, en les properes eleccions ens hi juguem això, que 

sigui la dreta o l’esquerra la que governi Catalunya els propers anys. 

Hi ha diferències, i moltes. Tot i que sovint ells diguin que són només 

diferències d’accent o de matís. 
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El nostre projecte de catalanisme social reconeix i estén els drets. 

Drets per a les persones, totes les persones. Drets pels treballadors i 

les treballadores. Drets per les dones, drets pels joves i drets per la 

gent gran. És el nostre model.  

Nosaltres no anem repartint xecs. No és el nostre estil. Sabeu per 

què?  

Perquè els xecs tal com es donen es treuen.  

Pregunteu els sinó els joves quan van veure com el senyor Mas 

retirava el xec del 5% d’ajut directe a la compra d’un habitatge. El va 

donar l’any 1995 i el va retirar l’any 1996. El resultat? Va retallar en 

24 Milions d’Euros els ajuts directes per la compra del primer 

habitatge. 

Compareu els seus xecs amb els nostres drets. 

Per facilitar l’accés a l’habitatge nosaltres hem posat ja en marxa un 

pla per destinar sòl per fer 100.000 habitatges, a més de 40 ciutats 

de Catalunya. 50.000 seran protegits. D’aquesta manera farem 

efectiu el dret a l’habitatge assequible. Fets i no paraules. Drets i no 

xecs. 

Pregunteu també als pensionistes, quan  van veure que l’any 1999, 

tot just abans de les eleccions els donaven 1 paga per compensar el 

diferencial del cost de la vida per un màxim de 8.000 ptes per els qui 

rebien pensions no contributives.  

Sabeu que van fer 7 mesos desprès?   

CiU va votar amb el PP al Parlament de Catalunya en contra d’una 

petició de pujada de les pensions més baixes quan el senyor Mas era 

conseller d’economia i el senyor Aznar President del Govern. 
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Compareu els seus xecs amb els nostres drets. 

Nosaltres hem començat ja ha dignificar les pensions més baixes. 

Abans de 3 anys cap pensionista cobrarà menys de 500 € al 

mes a Catalunya. 

I més de 250.000 persones veuran reconegut el seu dret a 

viure amb dignitat.  

Això, son fets i no paraules. Drets i no xecs. 

Amics i amigues, aquesta és la diferència entre la dreta i l’esquerra. 

Entre els que pensem que els ciutadans són subjectes de drets que el 

Govern ha de fer complir, i els que pensen en els ciutadans com a 

clients que reben xecs com si fossin almoines de posar i treure. 

El socialistes som els què evitarem que Catalunya torni enrera. Ho 

sabeu. 

No volem un nou pacte de dretes. Un pacte com el del 95 i el del 99 

entre CiU i PP. El pacte de la regressió social.  

La nostra opció és la millor opció per Catalunya: un president 

socialista! 

Un president que sigui la garantia d’un govern fort i estable 

d’esquerres. Un president que treballi per mantenir el país unit.  

Per això votar socialista és doblement útil. Perquè tindrem govern 

d’esquerres i perquè tindrem un govern fort. 

I això només ho aconseguirem amb una àmplia victòria.  No 

s’ha de perdre cap vot, perquè només votant PSC, només 

votant socialista derrotarem la dreta, derrotarem 

Convergència i Unió. 
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Jo em comprometo que seré un president que treballaré per aquesta 

Catalunya forta que tots volem i necessitem. Vull ser el President dels 

treballadors. 

Escolteu, Catalunya, la majoria dels catalans i catalanes no vol tornar 

enrera i nosaltres, els socialistes, som la garantia de tirar endavant, 

de no tornar enrera. 

Per continuar endavant, Catalunya necessita un programa ambiciós 

com el nostre, el catalanisme social. Vull fer la Catalunya social. 

Preocupada per les persones, pel seu futur i pel seu benestar. 

Per això he pres un seguit de compromisos. Uns compromisos 

que tothom sap que compliré. És un avantatge que tenim la 

gent que som rigorosos amb la nostra feina: ens estalviem 

molts diners perquè no anem a cal notari.  

El notari de veritat, el que compte, el que jo valoro, sou 

vosaltres ! 

M’he compromès a aconseguir llibres escolars gratuïts en quatre 

anys.  

M’he compromès a triplicar les beques de menjador.  

M’he compromès a fer realitat la conciliació de la vida laboral i 

personal. 

M’he compromès a fer de la nostra societat una societat trilingüe.  

M’he compromès a reduir el fracàs escolar.  

M’he compromès a millorar la sanitat amb millors prestacions, 

especialment per la gent que menys té.   
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M’he compromès a lluitar per aconseguir una economia dinàmica, 

competitiva, amb més ocupació i de millor qualitat.   

M’he compromès a defensar la nostra llengua i la nostra cultura.  

M’he compromès en definitiva per tirar endavant el meu país, 

Catalunya. 

Són els meus compromisos. Compromisos que compliré. 

Compromisos que faré realitat amb el suport i l’entusiasme de 

tots vosaltres.  

Ja sé que a vosaltres no us he de convèncer de res. Ja sabeu què es 

el què convé a Catalunya.  Per això us demano que ho expliqueu a la 

vostra fàbrica, a l’oficina,  al vostre barri, a la vostra escala o al 

mercat. 

Estas elecciones nos afectan a todos, afectan a nuestra vida 

cotidiana.  

Ya sabemos que hay muchos de nuestros conciudadanos que creen 

que estas no son las suyas.  

Pero yo os pido que les recordéis que cada día más sus derechos, los 

servicios que reciben, son gestionados por el Govern de Catalunya.  

Cuando vamos en el metro o en el autobús, cuando llevamos a los 

niños al colegio, cuando acudimos  al ambulatorio o visitamos a un 

pariente al hospital, cuando necesitamos la ayuda de un Mosso o 

cuando vamos a un juzgado, cuando queremos reciclarnos en el 

trabajo, o cuando queremos cambiar de trabajo, cuando vamos a la 

universidad o cuando echamos en falta un buen transporte público 

para ir al polígono... 
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Todo eso depende del Govern de Catalunya, todo eso depende de 

nosotros.  

Y en nuestras manos está que se gobierne y se gestionen los 

servicios públicos pensando en todos, pensando en los más 

desfavorecidos, pensando en la Catalunya real o que se haga 

pensando en una Catalunya irreal,  antigua e injusta. 

Por eso pido el voto, el apoyo de los que creen en la cultura 

del esfuerzo. De los que saben que nadie regala nada. De los 

que saben que para mejorar en la vida hay que esforzarse.  

Pido estos votos, estos apoyos, en todos los rincones del país. 

Y los pido de forma masiva. Sin perder ningún voto.  

Pido el voto para los socialistas porque es el que nos garantiza 

la Catalunya del futuro, la Catalunya de todos y todas.  

Y este es un voto útil. Es un voto para hacer un gobierno 

fuerte. Es un voto de futuro. Es un voto que puede derrotar a 

la derecha, un voto que derrotará a Convergència i Unió.  

Cuento con vosotros! 

Us demano que expliqueu a tothom que els socialistes  volem una 

societat en la que tothom tingui les mateixes oportunitats, que 

treballarem pel futur dels nostres fills i pel present dels nostres pares, 

que defensarem el país amb fermesa i capacitat de diàleg, fugint de 

la confrontació i el victimisme, que prendrem les decisions correctes 

encara que siguin impopulars si són pel bé dels catalans i les 

catalanes. 

Guanyarem les eleccions i presidirem la Generalitat de Catalunya i 

guanyarem el futur no tingueu cap dubte.  
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La Catalunya social, la Catalunya dels ciutadans, la Catalunya del joc 

net.   

Aquesta és la nostra Catalunya, amigues i amics.   

Visca Catalunya! 

 

Moltes gràcies. 


