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Bon dia companyes i companys, 
 
Benvinguts!!! 
 
Moltes gràcies per estar aquí. 
 
Gràcies per endavant per la bona feina que estic convençut que fareu en la 
vostra tasca de representants del PSC en cada carrer, cada barri, cada poble i 
ciutat de Catalunya. 
 
Avui és un dia important pel nostre partit, 
i em sento orgullós de la resposta massiva que arreu de Catalunya heu donat el 
conjunt de militants. 
 
Avui, com explicava l’Albert Aixalà, ens reunim en 16 assemblees simultànies  
a tot el territori en una mobilització sense precedents en els nostre partit.  
Des de Sant Julià de Ramis a Sabadell,  
des de Tortosa a Roda de Ter,  
des de Tarragona a l’Hospitalet.  
Amb tots els nostres consellers i conselleres  
repartits per Catalunya.  
Amb tots els membres de la comissió executiva implicats.  
Amb milers de persones que com vosaltres transformareu la nostra 
organització en una xarxa electoral activa i propera al territori i als ciutadans.  
 
Heu respòs com s’esperava: 
Amb compromís, 
amb el convenciment que encara podem fer més, 
assumint la responsabilitat de què si treballem plegats podem aconseguir 
arribar a més gent, 
explicar què hem fet per aquest país, pels seus pobles, viles i barris. 
 
El PSC, amigues i amics, té una gran responsabilitat, 
i l’assumeix. 
 
La assumeix des del seu Primer Secretari, 
fins el darrer simpatitzant, 
i avui, les 16 assemblees que estem celebrant arreu de Catalunya en són la 
millor demostració. 
 
Us demano que actueu com a veritables representants del projecte socialista, 
perquè tenim dues obligacions principals: 

 



 
- Explicar tot el que hem fet, 
- I escoltar el que la gent espera i vol de nosaltres. 
 
Amigues i amics, ho ha dit l’alcalde,  
el nostre és un projecte engrescador, 
que a vegades necessita ser més i millor explicat, 
i a vosaltres us encarrego, us encarreguem, personalment que ens ajudeu en 
aquesta tasca.  
 
Estem passant per moments difícils, 
moments de crisi econòmica en els que molta gent està patint les seves 
conseqüències, 
però no ens podem resignar, 
hem fet molt i encara farem més pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
 
Sabeu que el Govern està afrontant la crisi amb totes les eines al seu abast, 
amb un ambiciós conjunt de mesures destinades a: 
 
La inversió en obra pública: amb més inversió que mai, gràcies a l’esforç de la 
Generalitat, l’Estat i els Ajuntaments. 
 
Polítiques de promoció i millora de l’accés a l’habitatge. 
 
Finançament i impuls de l’activitat empresarial, especialment de les petites i 
mitjanes empreses però també amb els autònoms. 
 
Mesures de fiscalitat. 
 
Impuls i adaptació de les actuacions de caràcter estructural, amb l’objectiu de 
transformar el nostre model productiu. Fem que evolucioni cap a activitats amb 
més valor afegit 
 
Austeritat pressupostària... 
 
 
Companys i companyes, en els darrers 6 anys, l’esquerra ha governat el país, 
i ho dic molt clar: l’hem governat bé. 
Hem aconseguit coses inimaginables fins l’any 2003. 
 
Perquè és gràcies als Governs d’esquerres que: 
 
Es va impulsar un nou Estatut d’Autonomia. 
 
Avui comptem amb un nou model de  finançament, el millor que mai hem tingut. 
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Hem desenvolupat la Llei de barris, una de les actuacions més rellevants dels 
governs catalanistes i d’esquerres, amb una inversió de 1.200 M€ i 117 barris 
beneficiats. 
 
Tenim una nova Llei d’Educació, un bon instrument per millorar l’educació. 
 
Tenim una nova Llei de serveis socials, perquè més persones es puguin es 
puguin beneficiar. 
 
6 pactes nacionals que demostren la voluntat de l’esquerra d’arribar a acords 
en els principals temes del país amb la societat civil, amb els partits de 
l’oposició i els agents socials. 
 
Hem fet un important esforç en matèria de justícia. Tenim una nova ciutat de la 
Justícia.  
 
Hem ampliat l’aeroport del Prat amb la nova T1. Una inversió de més de 
1200M€ i que crearà més de 3.000 llocs de treball.  
 
 
Hem obert, per fi, el túnel de Bracons. 
 
Hem desdoblat l’ AP7. 
 
Hem inaugurat la nova dessalinitzadora al Prat i hem pres tot un seguit de 
mesures en matèria de política de l’aigua per combatre la sequera i garantir 
l’abastiment, perquè no es tornin a repetir fets com els de fa dos anys.  
 
El canal Segarra-Garrigues és una realitat, una realitat que suposa una inversió 
de 1.500 milions d’euros i és quelcom més que un projecte de regadiu, és un 
projecte de desenvolupament territorial per una part important del nostre país. 
 
Alcalde, la nova L9 del Metro -la línia més llarga d’Europa-, ara sí que comença 
a ser una realitat. Dintre de pocs dies inaugurarem el primer tram al poble veí 
de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Hem desplegat altres actuacions al territori. Properament inaugurarem 
l’aeroport Lleida-Alguaire, el primer aeroport construït per la Generalitat. 
 
Hem desplegat totalment el cos dels Mossos d’Esquadra. 
 
Per parlar de pressupostos, hem augmentat en 15M€ les beques menjadors, de 
les que ja es beneficien 59.000 nens i nenes, i hem incrementat les ajudes al 
transport escolar. 
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Hem incrementat de manera substancial els recursos destinats especialment 
per l’any que ve al Plans Locals d’Ocupació i hem aprovat, fa poques 
setmanes, un Pla d’Ocupació Juvenil. 
 
Hem fet una aposta clara pel que fa a ajuts al lloguer d’habitatge. 
 
Hem aprovat una nova Llei de Salut Pública, pionera a Espanya. 
 
Ja hem acordat el traspàs de rodalies, que serà una realitat l’any que ve. 
 
Hem augmentat un 81% el nombre de places de llars d’infants. 
 
Perquè estem desplegant amb rigor i ambició l’Estatut. 
 
El defensarem fins a les darreres conseqüències. Amb intel·ligència i amb 
força. Amb habilitat i determinació. Ja ho esteu veient. 
 
Amigues i amics,  podria continuar, 
és cert que resta molt per fer,  
i ho farem, 
però podem estar orgullosos de la tasca feta, 
hem d’estar orgullosos i l’hem d’explicar cada dia, a cada persona, a cada 
conversa, a cada reunió. 
 
Però ha arribat l’hora de la veritat,  
d’aquí a un any hi hauran eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
Vull parlar-vos clar. 
Crec que és important saber on som i què volem. 
No ens enganyem. Ja sabeu que sóc dels que crec que les enquestes 
decisives són les de les urnes. Però parlem clar: 
Les enquestes diuen que els socialistes anem segons. 
 
Que els nostres adversaris estan més ben situats a la posició de sortida.  
Que encara no tenim la confiança majoritària del poble de Catalunya. 
Que si es fessin les eleccions demà, potser no les guanyaríem. 
 
Però, amics i amigues, ni les eleccions són ara, ni la cursa ha acabat, 
bé ni tant sols ha començat. 
 
Els que creuen que ja està tot decidit, no ens coneixen, 
no coneixen la nostra capacitat mobilitzadora. 
 
Els que creuen que només volem sumar,  
no coneixen la nostra ambició i la nostra determinació de victòria. 
Els que diuen que la distància ja és massa important, no coneixen la nostra 
capacitat combativa i competitiva. 
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Els que pensen que ja està tot fet, no saben que la darrera decisió la tenen els 
ciutadans. 
 
Fins i tot, els que creuen que el meu oponent té més possibilitats, encara no 
han vist del que sóc capaç, del que som capaços nosaltres. 
 
No donem res per fet o decidit. Ni renúncies ni resignació anticipades. Tot el 
contrari!  
 
Anem segons, sí; potser no som els favorits, d’acord; però anem a presentar 
una batalla política com mai hem fet, amb unes ganes i una confiança en les 
nostres idees i en les nostres possibilitats extraordinàries.  
 
Convençuts que som el partit de la majoria dels ciutadans de Catalunya.  
 
Ho hem vist en moltes eleccions. Els vots i els votants hi són, només cal trobar 
els arguments i les motivacions per tornar-los a recuperar. 
 
Farem història. Volem fer història. Vull que el PSC sigui el principal partit  
del Parlament de Catalunya. No ens resignarem a guanyar només un tipus 
d’eleccions i no les del Parlament.  
 
Volem trencar tòpics i motllos, vull que els que ens fan confiança per governar 
Espanya i la majoria dels seus municipis entenguin que governar Catalunya  
és part de la mateixa acció transformadora. 
 
Que el Govern de Catalunya interessa als ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
Que és aquí on decideixen la majoria de les coses quotidianes rellevants per 
les seves vides: des de l’educació, a la sanitat, des de les polítiques d’ocupació 
o els serveis socials. Des de les infraestructures a altres temes rellevants per 
les vides dels ciutadans de Catalunya. 
 
No volem que una part de Catalunya calli i atorgi. 
Jo vull una Catalunya coral, amb totes les seves veus i expressions, amb tots 
els seus matisos. Volem que Catalunya parli..., però tota ella! 
 
Volem ser la veu de la Catalunya popular, catalanista, de la majoria social i 
progressista de la nostra societat.  
 
El desafiament és fantàstic. I les dificultats màximes. 
Però el PSC és un partit de gent amb coratge. O no? 
Ens queden quasi bé 50 setmanes. Són com 50 voltes en un circuit o en un 
pista, pels que sigueu aficionats a la fòrmula 1. Ara els veiem lluny..., bé, no 
tant! Però els atraparem. I tant que els atraparem! 
 
A cada volta, a cada setmana, reduirem la distància,  
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ens esforçarem de valent, portarem un bon ritme  
i ho donarem tot  en els darrers metres. 
 
Mentre uns ja saluden i celebren la seva suposada victòria, hi ha alguns que ja 
ho fan, nosaltres continuarem treballant fins el darrer segon. 
I us dic una cosa: guanyarem en el darrer segon, en el darrer metre, en l’instant 
decisiu. 
 
No m’imagino una victòria més emotiva i més intensa. Ni més divertida. 
Tenim 50 voltes per davant. Tenim el millor equip. Tenim els millors resultats 
d’acció de govern. I jo estaré en forma! No ho dubteu! 
 
No serà fàcil, però és possible, tot està per decidir, hi ha partit, i s’ha de jugar. 
 
Cada persona compta, cada acció compta, cada dia d’aquí a les properes 
eleccions compta. 
 
Compto i comptem amb tots vosaltres, compto i confio en tots i cadascun dels 
ciutadans de Catalunya, i a ells els hi demano que confiïn en nosaltres. 
 
Visca Catalunya, visca el PSC! 
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