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Intervenció del Primer Secretari 
a l’acte de Tarragona  

Tarragona, 30 de maig de 2009 

 

 

Bona dia, companys i companyes, 

amics i amigues, 

 

Portem una setmana de campanya. 

 

Una setmana que ha servit per veure clarament què en pensa cada candidat, 

quines són les seves propostes, 

i amb quins aliats compta cadascú a Europa. 

 

Una setmana que ha demostrat que, 

tal i com ja hem dit durant els darrers dies, 

hi ha una Europa social i una altra de dretes. 

 

Una Europa que mira el món amb voluntat d’acord,  

i una altra que mira amb por i reticències la resta de pobles i cultures. 

 

En definitiva,  

una setmana que ha servit per demostrar que el dia 7 ens hi juguem molt. No 

una Copa, com deia perfectament Maria Badia. Molt més que una copa.  

 

Que ens hi juguem el futur d’Europa, 

però també el de Catalunya, 

el de Tarragona, 

i el de les generacions que vindran. 

 

*** 
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Companyes i companys, 

 

En només una setmana Alejo Vidal Quadras ha dit: 

 

- que hem de fer fora els immigrants de Catalunya, 

 

- que el català és una xorrada de la que no s’ha de parlar a Europa, 

 

- o que les ministres de Zapatero són “mosquitas muertas” a les 

institucions europees... 

- I la última perla: és pitjor l’avortament que la pederàstia. Sense recordar 

que hi ha un dret regulat a la llei, que és el de l’avortament, i hi ha un 

delicte penat al codi penal, que és la pederàstia.  

 

Podria continuar, però crec que no cal. 

 

No cal citar més barbaritats per entendre que efectivament,  

l’Alejo és diferent de Maria Badia, 

que Zapatero és diferent de Rajoy,  

Aznar,  

Mayor Oreja  

o Esperanza Aguirre. 

 

Que la dreta és la dreta, i defensa els interessos d’uns pocs com ja ha 

demostrat els darrers anys, quan ha tingut l’oportunitat de governar, i que 

l’esquerra vol i sap defensar els interessos de tots, de la majoria, i de manera 

molt especial de la gent que més ho necessita. De la gent que més necessita 

les polítiques socials, que necessita l’acció positiva dels governs.  

 

Perquè, amigues i amics,  

quan es tracta de decidir el nostre futur,  

no ens la podem jugar, 
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no podem dubtar, 

i hem de votar amb tota la força i el convenciment. 

 

I us demano que transmeteu aquest convenciment  

i que traslladeu la importància de cada vot el dia 7. Sé que ho esteu fent, 

precisament en aquesta campanya de porta a porta, d’aquesta feina arribant 

directament a cada domicili, fent veure la importància d’aquestes eleccions. No 

són unes eleccions poc importants. Són molt importants. I hem d’aconseguir 

derrotar les enquestes, que preveuen que hi haurà una abstència molt elevada.  

 

*** 

 

Només hem de mirar Tarragona per entendre el que estic dient. 

 

La vostra ciutat mira a Europa i a la Mediterrània, i lluita per: 

 

- ser un eix central en el corredor del Mediterrani. Un dirigent deia l’altre 

dia que “d’això del corredor fa 20 anys que en parlem”. Bé. Es van 

dedicar durant els anys que van govern en pacte amb el Partit Popular, 

precisament a parlar, però no a treballar per fer-ho realitat. És ara quan 

s’està desdoblant la via entre Vandellós i Tarragona, d’ample ibèric. És 

ara quan s’està elaborant l’avantprojecte d’alta velocitat d’ample 

internacional entre València i Castelló. És ara que fa tot just unes 

setmanes que s’ha licitat l’estudi informatiu entre Tarrgona i Castelló per 

ample internacional per AVE. Ahir el consell de ministres va licitar 

estació a Reus. És ara que es fa eixamplament d’AP7 i tercer carril. És 

ara que s’estan fent aquestes coses. Ara diuen que ells portaven 20 

anys parlant. Que continuïn parlant, que és el que sap fer la dreta, de 

manera molt especial la dreta nacionalista.  

 

- I nosaltres continuarem treballant per guanyar dia a dia el repte de 

convertir el Port de Tarragona en un dels més importants d’Europa. I ho 
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fem també amb la col·laboració d’Europa, del govern de l’Estat.  

 

- O per organitzar el Jocs del Mediterrani del 2017. Que és un repte de 

Tarragona, del Camp de Tarragona i de Catalunya.  

 

En definitiva, continuarem lluitant colze a colze amb el conjunt del socialisme 

europeu per aconseguir que la vostra ciutat participi del paper essencial que ha 

de tenir Catalunya a la Unió Europea. Perquè aquestes comarques, el nostre 

país, puguin jugar aquest paper.  

 

I us ho agraïm molt sincerament. 

 

Us agraïm aquesta mirada llarga i oberta, 

moderna i compromesa amb el projecte dels socialistes europeus.  

Perquè com deia la nostra candidata, nosaltres som els únics que ens 

presentem a aquestes eleccions amb un programa, el mateix, a tota Europa. 

No hi ha cap força política que pugui dir això. Ni els conservadors de Vidal-

Quadras. Perquè entre ells també a vegades tenen diferències i els costa 

posar-se d’acord en la defensa de determinats interessos molt particulars. Som 

els únics que ens presentem amb un programa, que tindrem una família molt 

ampla al Parlament Europeu, amb un programa sòlid i amb unes propostes 

clarament de futur en suport de les persones que més ho necessiten en aquest 

context de crisi econòmica que estem vivint.  

 

Perquè en aquestes eleccions ens hi juguem això: 

 

- Tenir o no tenir un paper important a la unió Europea, 

 

- ser o no protagonistes de l’apassionant repte de construir l’Europa del 

segle XXI, 

 

- Seguir els passos de Felipe González i Mitterrand, o els de Bush i Aznar. 
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Perquè nosaltres volem anar acompanyats de més de 200 eurodiputats 

socialistes a l’hora de fer propostes, 

i que no siguin els populars europeus els que decideixin el nostre futur. 

 

Sabeu també que hi ha qui fa moltes propostes cada dia, per dir alguna cosa. 

Alguns sembla que s’han equivocat d’eleccions. No són municipals, però diuen 

coses que corresponen als ajuntaments o al Parlament de Catalunya o al 

Congrés dels Diputats. Fan propostes que difícilment podran fer en el seu 

moment a Europa. Sense posar-se vermells, i ells ho saben. Però en una 

campanya qualsevol cosa serveix i és el que estan fent aquests candidats. A 

aquests els hem de demanar com les volen portar a terme. Amb quins socis? 

Amb quins vots? Amb quina força compten precisament aquelles propostes 

viables?  

 

Nosaltres ho diem i ho tenim molt clar: 

amb els més de 200 socialistes europeus que ens representaran al Parlament. 

*** 

 

Companys i companyes, 

el projecte de Catalunya és impossible sense una Europa forta, 

i alhora, Europa necessita de la participació decidida de Catalunya en la seva 

construcció. 

 

Per això, en els moments decisius, 

en aquells ens els que cal prendre les decisions importants, 

els socialistes catalans hem fet el que calia, 

dient sí a l’Estatut de Catalunya, 

i sí a la Constitució Europea. 

 

La Maria Badia és l’única candidata que va votar sí les dues vegades. 
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La Maria Badia és l’única que va dir sí a Catalunya i sí a Europa. 

 

Cap altre candidat va votar favorablement els dos textos. 

 

Cap altre candidat ens pot donar lliçons de catalanisme ni d’europeisme. 

 

Cap altre candidat pot dir, com la Maria,  

que quan s’han de prendre les decisions importants, 

ha estat realment a l’alçada de les circumstàncies. 

 

*** 

 

Tots som conscients del que ens ha ajudat Europa per aconseguir ser avui el 

que som. No es tracta de fer el llistat de suports en infraestructures, polítiques 

agràries o polítiques socials.  

 

Però això va ser possible per l’encert d’uns dirigents polítics que van somiar 

una Europa unida i solidària, capaç de defensar els interessos locals sense 

malmetre els generals, entenent que si guanya la part, això contribueix a la 

millora del tot. 

 

Per desgràcia sembla que aquest projecte de fraternitat està avui més feble 

que mai, i nosaltres treballem per recuperar-ho. 

 

En definitiva, amigues i amics, o donem una nova empenta progressista a la 

unitat europea, o correm el risc que els nostres somnis no es facin realitat. 

 

O Europa avança més decididament cap a un major grau d'integració política,   

en el camí de l'Europa federal, o deixarà de ser un factor de progrés pels 

pobles que la integren. 

 

Diguem-ho encara més clar i més fort, o anem cap als Estats Units d'Europa o 
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el projecte europeu haurà estat un somni fracassat. 

 

Necessitem una Europa més potent, més forta. 

 

Però necessitem també una Europa més progressista, més social, orgullosa 

dels seus valors, compromesa amb la justícia, capaç de posar l'economia al 

servei de les persones, capaç de regular els mercats per reduir les desigualtats 

i evitar crisis com la que estem patint en aquests moments a causa dels 

excessos neoliberals. 

 

Amigues i amics, aquestes eleccions són, més que mai, un combat pel nostres 

ideals.  

 

Aquí no està en joc ni el govern de Catalunya ni el govern d'Espanya, està en 

joc el futur d'Europa.  

 

I després de les eleccions tindrem una Europa: 

 

- més forta o més feble.  

- més ambiciosa o més poruga.  

- més d'esquerres o més de dretes. 

 

I, amigues i amics, l'elecció és clara. Feu costat als socialistes europeus, als 

socialistes de tots i cadascun dels països d'Europa.  

 

Als hereus de Willy Brandt, Olof Palme i François Mitterrand, als admiradors de 

Felipe González i Jacques Delors, als que lluiten al servei dels treballadors i 

treballadores del continent per fer una veritable Europa dels ciutadans. 

 

Amigues i amics, són moltes coses les que ens hi juguem.  

 

El 70% de les decisions que ens afecten directament es decideixen a Europa.  
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Sumem forces amb el grup d'esquerres més important del Parlament Europeu. 

 

Maria Badia va dir sí a la Constitució Europea i sí a l'Estatut.  Els altres caps de 

llista van fallar en aquests moments històrics i transcendentals. 

 

Uns van fallar amb l’Estatut, altres amb la Constitució Europea, i alguns en les 

dues ocasions, com el nou candidat de CiU.  

 

Digueu-li sí a la Maria, sí a Catalunya, sí a Europa. 

Voteu als socialistes europeus.  

Per l'Europa social! 

Estic convençut que si fem aquesta feina d’aquí a diumenge, treballant 

decididament amb força i entusiasme com esteu fent en el porta a porta, 

derrotarem les enquestes pel que fa referència a l’abstenció i aconseguirem 

una àmplia victòria socialista a Catalunya. Estic absolutament convençut que 

això comportarà entre d’altres coses el que puguem estar millor representats 

que mai, amb força al Parlament Europeu i per tant que la veu de Catalunya 

estigui present més que mai a Europa. Estic convençut amb la veu que portarà 

la Maria Badia, en Raimon Obiols, la Núria Parlón, la nostra candidatura i les 

nostres propostes.  

 

Endavant i a guanyar! 

 

 


