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DINAR AMB ELS CANDIDATS I CANDIDATES  DE TERRES DE 
L’EBRE (Móra d’Ebre, 28 d’abril de 2007) 
 
Intervenció de José Montilla 
 
 

Bon dia, companyes i companys 

 

Aquest matí he estat a Ulldecona amb la Núria Ventura i a Roquetes amb 

Mariano Gil i Miquel Castelló -el proper alcalde. Amb tots ells he pogut 

comprovar la fortalesa dels projectes locals que impulsem els socialistes i 

l’empenta dels nostres alcaldes i candidats.  

 

Les terres de l’Ebre estan canviant. Amb pas decidit esteu superant antics 

aïllaments i molts dèficits que s’havien consolidat amb el temps.  

 

Els socialistes volem liderar aquest temps de canvi, de progrés i d’afirmació 

orgullosa d’aquesta terra. 

 

Els ciutadans i les ciutadanes de les Terres de l’Ebre han demostrat llargament 

la seva capacitat de lluita i de treball.  

  

Vosaltres heu estat al seu costat donant forma de projecte polític a les 

reivindicacions i les demandes dels ciutadans. 

 

Aquesta és la tasca històrica del municipalisme socialista: transformar els  

neguits i les il·lusions presents a les ciutats i els pobles en projectes reals de 

progrés. 

 

I en aquesta feina fonamental us puc assegurar que el Govern de Catalunya 

estarà al vostre costat. Perquè treballem amb el convenciment de que “tots els 

racons de Catalunya són Catalunya”.  

 

No ho dubteu, el govern de Catalunya treballa per garantir l’accés a les 

oportunitats de progrés a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, visquin 

allà on visquin. 
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Volem garantir l’accés a serveis públics de qualitat a tot el territori per poder 

donar les mateixes oportunitats a tothom.  

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

 

Fa cinc mesos que es va constituir el nou govern de Catalunya. No és molt 

temps, però ja fa dos mesos que disposem del Pla de Govern. 

 

Un Pla que és coherent amb la voluntat de fer avançar l’Estat del Benestar a tot 

el territori, per assolir una societat més justa i cohesionada. 

 

Un Pla que vol actuar per impulsar una estructura productiva dinàmica i 

competitiva, més equilibrada territorialment i curosa del medi ambient. 

 

Un Pla que vol millorar l’eficàcia dels governs i institucions del país. Perquè 

volem fer avançar la proximitat, la participació i la transparència en l’actuació 

de les administracions. 

 

Un objectiu que necessàriament passa per reforçar el paper dels governs locals i 

per la definició d’una nova organització territorial. 

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

 

Coherentment amb el Pla de Govern, hem elaborat el pressupost 2007 amb una 

clara ambició social: dos de cada tres euros d’increment de la depesa es destina 

a polítiques socials.  

 

Aquest notable esforç per millorar la qualitat dels serveis es tradueix en més 

mestres, més metges i més mossos. 

 

Aquest és un pressupost que manté un alt nivell d’inversió per habitant, a tot el 

territori. Invertim ara, per habitant, un 70 per cent més que a l’any 2003. 

 

Us parlo d’un pressupost que aposta pels ajuntaments incrementant els recursos 

adreçats als governs locals el doble que el conjunt del Pressupost. 
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................................................. 

 

L’acció de govern ja ha agafat velocitat de creuer. 

 

Alhora, el govern ha treballat des del primer dia per  avançar en  el 

desplegament de l’Estatut. 

 

Ja ho sabeu: hem impulsat les tres comissions bilaterals previstes. En cinc 

mesos ja s’han constituït. L’última, la d’infraestructures, ahir divendres. També 

hem creat una comissió parlamentària específica per al seguiment del 

desplegament estatutari i facilitar la participació de les formacions polítiques de 

l’oposició. 

 

Hem posat damunt la taula els principals traspassos pendents. Hem obert 

diverses ponències per fer-los possibles aviat i estem treballant per establir els 

criteris de traspàs. La setmana passada es va produir el primer traspàs. La 

Generalitat ja té competència en matèries com els notaris. 

 

Hem afirmat la nostra voluntat d’assumir serveis claus, com les rodalies de 

Renfe i la imprescindible participació de la Generalitat en la gestió de l’Aeroport 

del Prat.  

 

Hem impulsat la Llei de l’Agència Tributària Catalana, peça clau del règim de 

finançament previst a l’Estatut.  

 

Sempre que ha calgut hem defensat davant de l’Estat, el nostre àmbit 

competencial. I ho fem amb naturalitat i amb la convicció de treballar sempre 

per defensar els interessos dels catalans. 

 

D’altra banda, el govern d’Espanya ha impulsat la reforma de Lleis Orgàniques 

fonamentals en el sentit que preveu l’Estatut. Com la llei reguladora del CGPJ i 

la del Tribunal Constitucional. 
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En resum, Catalunya i el seu govern avancen amb peu ferm en 

l’aplicació de l’Estatut. Sortejant les dificultats, naturalment, com 

sempre succeeix a la política. 

 

La malenconia i el derrotisme no tenen cap sentit en aquests 

moments. La política i els polítics han d’estar a l’alçada del 

dinamisme i l’empenta del país.  

 

¿Per què serveixen tantes elucubracions sobre plans B?. Quan el que 

es tracta, aquí i ara, és d’executar el pla A: l’Estatut.  

 

Això ens exigeix intel·ligència, capacitat de seducció, i treball, molt treball. Ara 

cal valentia i optimisme. Cal mirar al futur, no al passat. Cal mirar endavant 

amb decisió, amb optimisme.  

 

Avui estem on estem i cal defensar el que va aprovar la majoria del poble de 

Catalunya, fent servir tots els mitjans institucionals i polítics perquè  les 

previsions del nou Estatut es facin realitat. 

 

Seguint en cada moment els camins i procediments més adients. 

 

Com feu cada dia als ajuntaments, a les empreses, a les famílies. Enfrontant les 

dificultats i mirant sempre endavant. 

 

CiU va desplegar durant vint-i-tres anys l’Estatut de Sau i encara no va acabar 

totes les seves previsions –per exemple la llei electoral -. ¿Que no van aprendre 

res d’aquell procés? 

 

No entenc la impaciència del Sr. Mas. Encara entenc menys  les 

actituds sincopades de CiU, que els porten del derrotisme al 

sobiranisme radical. 

 

No renunciarem al nou Estatut. Que no comptin amb els socialistes.  
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En primer lloc, per respecte a la voluntat del poble de Catalunya.  

 

I en segon lloc, perquè crec profundament en les possibilitats de la política, 

quan sap liderar els interessos i els sentiments de la gent. 

 

Per tant, hem de fugir del derrotisme, de la frustració i del pessimisme. El poble 

de Catalunya ha de tirar endavant, i tirarà endavant perquè tenim un govern 

que sap on va, sap el qué vol i utilitzarà totes les eines al seu abast per 

aconseguir-ho.  

 

No som un govern que es rendeix davant d’un problema, no som un 

govern que es lamenta i no som un govern que mira el passat per 

actuar. Mira al futur, mira pels ciutadans i mira pel país.  

 

Aquests criteris sempre m’han guiat en la política. 

 

Ho vaig aprendre a l’ajuntament. Com molts de vosaltres. Quan vàrem arribar 

als consistoris, al 1979, ens trobàrem uns ajuntaments dèbils, uns barris sense 

equipaments i un urbanisme caòtic.  

 

Vint-i-vuit anys després les administracions locals, són administracions 

modernes, obertes als ciutadans. Hem recuperat la dignitat de l’espai públic i 

hem impulsat una extensa xarxa d’equipaments públics. 

 

Per fer-ho ha calgut ambició, perseverança i un projecte polític coherent que 

sabés aglutinar la voluntat majoritària dels ciutadans. 

 

Els socialistes hem liderat la transformació de molts pobles i ciutats. Ara estem 

en condicions de liderar el catalanisme social i assolir els objectius d’autogovern 

que ens ofereix el nou marc estatutari. 

 

Els socialistes tenim l’ambició i tenim el projecte per impulsar un autogovern 

fort a Catalunya, en el marc d’una Espanya que es reconegui en la seva 

diversitat.  
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La Catalunya forta i afirmada que volem és perfectament compatible amb 

l’Espanya plural que defensem. 

 

Tenim un projecte nacional i social a l’alçada de l’ambició col·lectiva dels 

catalans i les catalanes. 

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

 

Els ajuntaments són el millor exemple de la capacitat del projecte socialista per 

aglutinar voluntats ciutadanes entorn a un projecte compartit de convivència. 

 

En quasi tres dècades hem avançat en molts aspectes i hem superat velles 

desigualtats i injustícies. 

 

Però les realitats demogràfiques, socials, econòmiques i culturals dels pobles i 

les ciutats s’estan transformant acceleradament. 

 

Ara hem d’afrontar noves realitats que requereixen noves idees, noves respostes. 

 

Unes respostes que s’han d’adequar a les realitats  específiques de cada poble i 

cada ciutat.  

 

Així construïm els socialistes els nostres projectes municipals. Ben arrelats als 

fets i les realitats de cada lloc. 

 

I a tot arreu, el nostre projecte municipal actua guiat per  tres eixos 

fonamentals: la cohesió social, la convivència i el progrés econòmic. 

 

La cohesió social és per a nosaltres el ciment de la societat. Són les polítiques 

que garanteixen que les oportunitats es reparteixin amb equitat. 

 

Per això, la cohesió s’expressa a través de les polítiques educatives. Aquestes són 

la base de la igualtat d’oportunitats i d’una ocupació de qualitat. 
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En aquest sentit el govern de la Generalitat té previst un gran esforç inversor en 

equipaments escolars durant el mandat. Com per exemple en els nous CEIP’s de 

Gandesa, Roquetes, Perelló, Amposta o Sant Carles de la Ràpita. 

 

La cohesió social també es fonamenta en un sanitat pública de qualitat. I en 

aquest sentit, el pressupost d’aquest any preveu un ampli esforç per l’ampliació 

de recursos humans i d’inversió en equipaments sanitaris.  

 

El més emblemàtic serà el futur nou Hospital de Tortosa. 

 

La cohesió també es promou des de les actuacions inversores en equipaments 

per a la gent gran. Com per exemple a la futura residència de Flix, ja 

contemplada en el pressupost d’aquest any. 

 

El segon eix de les nostres polítiques és el de la convivència, el civisme i la 

seguretat.  

 

La convivència es reforça en primer lloc amb la millora de la qualitat dels espais 

públics. Una política que des de la passada legislatura compta amb el suport de 

la Generalitat a través de la Llei de Barris. Amb projectes com el del casc antic 

de Tortosa. 

 

La convivència també cal treballar-la des de l’acollida i la integració de la 

immigració. En aquesta matèria els ajuntaments són protagonistes. 

 

Abordar-ho requereix la cooperació de les diferents administracions i de 

consens polític. Per això la immigració és un dels quatre grans Pactes Nacionals 

que hem ofert a totes les forces polítiques i també a les forces sindicals i socials. 

 

El tercer eix del projecte municipal és la promoció d’un creixement econòmic 

sostenible que ofereixi oportunitats als ciutadans i que doni bases sòlides a les 

polítiques redistributives. 
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Aquest és un àmbit on esdevé fonamental la iniciativa local i la capacitat de 

cooperació entre les administracions. 

 

Per exemple, a l’àmbit agrícola tenen una importància fonamental les 

actuacions previstes en el Pla de regadius. A les Terres de l’Ebre el Pla té dues 

actuacions emblemàtiques: els regs de la Terra Alta, que afecten a gairebé  tots 

els municipis de la comarca; i el reg Xerta-Sénia. 

 

Pel que respecta a la promoció de l’activitat industrial i logística, a les Terres de 

l’Ebre tenen una importància cabdal tres grans polígons: el més important el de 

la Catalunya-Sud (a Tortosa i Aldea); i el polígon supramunicipal Camposines (a 

la Fatarella) i el de Molló (a Mora la Nova i Tivissa). 

 

Però el desenvolupament econòmic, en el segle XXI, ha de ser sostenible i 

respectuós del medi ambient. I això aquí significa un compromís permanent 

amb el riu Ebre. 

 

Un compromís que va ser honorat, cal recordar-ho pel govern de José Luis 

Rodríguez Zapatero quan va derogar el Pla Hidrològic Nacional. 

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

 

Cohesió, convivència i progrés econòmic són els tres eixos que configuren els 

projectes municipals del PSC. 

 

Uns projectes generats en el contacte directe i pròxim amb els ciutadans. 

Escoltant les seves preocupacions i recollint les seves propostes. 

 

Resta ja menys d’un mes per a la celebració de les eleccions municipals. 

 

Vosaltres, els candidats, sou els protagonistes.  

 

El PSC ha fet un notable avenç en la seva implantació de candidatures a tota 

Catalunya. 
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Els socialistes de les Terres del Ebre heu donat un salt endavant encara més 

important. 

 

Heu presentat 13 llistes noves, entre elles les de Benissanet amb l’Ignasi Barber; 

Miravet, amb Joaquim Marsal; i Horta de Sant Joan, amb Juan Navarro. 

 

Ara, ja estem presents a 50 dels 52 municipis de les Terres de l’Ebre.  

 

Aquesta realitat és la primera manifestació de la fortalesa del nostre projecte.  

 

També hem estat capaços de fer una notable renovació de candidats.  

 

I per fer realitat aquesta major implantació territorial ha tingut un paper molt 

rellevant l’acord amb la Unió pel Progrés de la Terra Alta (UPTA). 

 

Tenim les idees, tenim més i millors candidats, i les polítiques de progrés del 

Govern de l’Estat i de la Generalitat reforcen els eixos del nostre projecte local. 

 

Estem en les millors condicions per donar un nou pas endavant. 

 

El municipalisme forma part de les nostres senyes d’identitats des de la 

recuperació de la democràcia. 

 

Nosaltres creiem en aquestes eleccions perquè els governs locals són peça clau i 

imprescindible per construir la societat més justa i lliure que volem. 

 

Per al PP, com ja sabeu, aquestes eleccions formen part de la seva cega carrera 

per intentar arribar a la Moncloa. Amb una estratègia guiada, com sabeu, per la 

crispació i la mentida. 

 

Per a CiU estem al davant d’una estranya segona volta de les eleccions 

autonòmiques.  
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No sabem quina ànima domina a CiU: si el sobiranisme radical que 

defensen al Parlament, o el pactisme acomodatici que ofereixen a les 

eleccions municipals o en un futur govern de l’Estat. 

 

Per això, ara més que mai els socialistes tenim la responsabilitat de 

dirigir el catalanisme responsable i el reformisme social que són 

majoritaris en el país. 

 

Perquè tenim les persones i el projecte per fer-ho. 

 

Perquè les eleccions municipals són fonamentals. 

 

I per tant, no deixem escapar l’oportunitat de construir el futur de progrés, 

llibertat i benestar que desitgem. 

 

Per això, us demano que doneu suport a tots els nostres candidats. 

 

Que treballeu fort aquestes properes quatre setmanes.  

El futur està per escriure. 

El futur està a les vostres mans. 

A treballar i a guanyar. 

Moltes gràcies  

 


