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Ben aviat els ciutadans i ciutadanes de Catalunya hauran d'elegir un nou 

Parlament del que en sortirà un nou President i un nou Govern. Al final, 

l'elecció és senzilla: tenir un President catalanista i federalista o bé tenir 

un President nacionalista i sobiranista que tingui com a objectiu últim la 

independència; tenir un govern de centreesquerra o un govern de centre 

dreta. És obvi que nosaltres defensem la continuïtat del president 

Montilla. Perquè seguim creient. No volem ni falses dreceres, ni 

sorpreses, ni invents, ni passes enrere. Confiem en el president Montilla i 

en l'equip que l'envolta. No podem jutjar la capacitat de l'equip d'Artur 

Mas senzillament perquè no en té (o si el té l'amaga). 

 

Lluitarem per la victòria perquè seguim creient en el catalanisme social. 

Un projecte que es basa en cinc principis: 

 

• Catalanisme com a sentiment cívic transversal i integrador 

• Federalisme com a mecanisme d’entesa entre tots els pobles 

d’Espanya i d’Europa 

• Justícia social com a principi inspirador de les polítiques públiques 

• Vocació majoritària 

• Esperit reformista 

 

Lluitarem per la victòria perquè seguim creient que el balanç de la feina 

feta pel govern de la Generalitat aquests darrers quatre anys és molt 

positiu: 

 



• Desenvolupament de l’Estatut 

• Nou finançament 

• El més important esforç inversor de la història 

• Més mestres, més mossos, més metges, més escoles, més centres 

de salut que mai 

• Acords de país: acord estratègic, llei d’educació, pactes nacionals 

d’habitatge, immigració, recerca i infraestructures 

 

Lluitarem per la victòria perquè seguim creient que el nostre projecte és 

el que garanteix millor el progrés de Catalunya i la seva gent a través de 

cinc grans objectius: 

 

• Lluitar contra la crisi, crear llocs de treball i impulsar un canvi de 

model econòmic 

• Mantenir el sistema de protecció social 

• Desplegar l’autogovern i impulsar l’Espanya plural i l’evolució 

federal de l’Estat 

• Preparar el futur: infraestructures, educació, recerca 

• Assegurar la unitat civil dels catalans 

 

Quan se'ns demana perquè confiem en el president Montilla, la resposta 

és senzilla: és el millor candidat que es presenta a les eleccions, té el 

millor equip, defensa els valors que comparteixen la majoria dels 

catalans, presenta un bon balanç de gestió i té el millor projecte de futur 

per a Catalunya. La resposta és senzilla: confiem en el president Montilla 

perquè seguim creient en tot això. 

 

 


