
L’hora de la veritat 
MIQUEL ICETA 

eldebat.cat 3.09.10 

 

Els socialistes estem aprofitant el mes de setembre per explicar l’acció 

del govern presidit per José Montilla els darrers quatre anys. 

 

La feina feta ha estat molta i molt bona: el desplegament de l’Estatut, 

l’acord del finançament, el màxim històric en inversió pública, un especial 

esforç d’augment dels metges, Mossos i mestres al servei dels ciutadans, 

el traspàs de la gestió del servei de rodalies, la inspecció de treball i 

l’expedició del primer permís de treball per als treballadors estrangers, la 

llei d’educació de Catalunya, la llei de salut pública, la llei de serveis 

socials, l’aeroport de Lleida-Alguaire, noves escoles, més places 

d’escoles bressol, nous hospitals i nous centres de salut, els pactes 

nacionals d’habitatge, recerca i innovació, infraestructures, immigració i 

la renovació de l’acord estratègic per la internacionalització, la qualitat 

de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana amb els agents 

socials, un gir radical en la política de l’aigua amb la garantia de 

subministrament a partir de la dessalinització, l’elimació de l’impost de 

successions per al 94% dels contribuents, la llei de barris, l’ampliació de 

la xarxa de metro, la posta en marxa del primer tram del canal Segarra-

Garrigues, més ajuts per l’habitatge, més energia renovable, la Ciutat de 

la justícia, més presons, desplegament de la llei de la dependència… Un 

balanç fantàstic que encara no ha revertit els retards acumulats en 23 

anys de governs de CiU. 

 

Però la campanya girarà sobretot al voltant de propostes de futur en 

matèria d’autogovern, de lluita contra la crisi i de model social. Les 



alternatives són clares: impulsar l’autogovern en el marc espanyol o 

trencar amb el marc constitucional i estatutari; pensar que de la crisi en 

podem sortir sense sacrificis o parlar clar i impulsar les reformes 

necessàries; intentar enganyar amb promeses de rebaixar els impostos al 

mateix temps que es manté la inversió i la qualitat dels serveis públics o 

defensar una fiscalitat equitativa i un esforç solidari per desenvolupar 

l’Estat del benestar. 

 

La campanya serà, en aquest sentit, l’hora de la veritat. 

 

 


