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Vull governar la Catalunya del progrés. Del progrés econòmic i del progrés 

social. Una Catalunya moderna i avançada, una Catalunya justa.   

Una Catalunya a l’alçada de les aspiracions dels seus ciutadans i ciutadanes. 

 Aquesta Catalunya ja l’hem començat a forjar, amb el govern d’esquerres i 

catalanista. Un govern que ha assentat les bases de canvi del país.....(tot i el 

soroll que hi ha hagut amb l’Estatut i el silenci que hi ha hagut sobre les 

polítiques)  

Però encara queda molta feina per fer.   

I ja us ho dic ara: penso posar els meus cinc sentits per a que, després de l’1 de 

novembre, aquest camí que ens queda per recórrer, sigui un camí ple d’èxits.    

Tenim l’equip  

Tenim l’experiència  

Tenim les idees  

Tenim les eines: tenim el nou Estatut  

Tenim el compromís. El meu propi, i el de tot el meu Partit.  

I tenim també la passió per la feina ben feta.   

Estem sobradament preparats, i disposats, i il·lusionats, per a que en els propers 

quatre anys la Catalunya somiada sigui més propera a la Catalunya real.   

Una Catalunya somiada que és una Catalunya amb:  

- Més oportunitats per a tothom 

- Que pensa en el futur dels nostres fills i, alhora, en el present dels nostres 

pares 

- Amb més justícia social 

- Que suma i no resta...que no s’escuda en la coartada exterior 



- Que estima i es fa estimar 

- Amb un govern valent i decidit, que no visqui d’esquenes als seus ciutadans.   

I és justament sobre això, sobre quin  projecte de país proposem, pel que anirem 

a votar el dia 1 de Novembre.   

No anirem a votar, com ha dit Artur Mas, entre aquells que volen que Catalunya 

es comporti com una regió o els que volen que es comporti com una nació.  

En aquestes eleccions, el que hem de decidir –el que vostès han de decidir- és si 

volem un govern format per gent que sempre ha treballat pel bé del país,  

trobant col·laboracions que ens permetin avançar. Sense buscar la confrontació 

i col·laborant per construir una nova Catalunya.  

A vegades ens volen confondre i fer-ho complicat. 

Però tot és ben senzill. 

En aquestes eleccions hi ha tres opcions: 

un Govern de dretes, 

un front nacionalista, 

o un President socialista.  

Un govern socialista que continuï la gran tasca iniciada en aquests tres anys. I 

aquest és el govern que jo vull presidir.   

Un govern que no es presenti a la societat catalana amb falsos dilemes, un 

govern que vol ser jutjat tan sols per les seves accions.  

Vosaltres sabeu que la gestió econòmica i financera d’aquest govern és 

impecable.  

Només cal que recordem com ens varem trobar els comptes públics al 2003, 

amb un dèficit superior als 1.200 milions d’euros. Després de 3 pressupostos 

l’hem reduït en un 90%. I estem convençuts que per l’any 2007 el dèficit el 

deixarem a zero.   

I en termes macroeconòmics: 



-Hem tancat el diferencial negatiu de creixement amb la resta de l’economia 

espanyola des de l’any 2004. 

-El nostre PIB per càpita suposa pràcticament el 110% de la UE dels quinze. 

-L’ocupació ha crescut a un ritme del 14,8%, cosa que representa la creació de 

440.000 llocs de treball entre 2003 i 2006. 

-o... altres dades tan positives com el creixement de la inversió en bens 

d’equipaments, del 10,4% en el primer trimestre del 2006.  

I això és un missatge molt important que s’ha de llegir en clau de 

futur:Catalunya està preparada per fer front als reptes que te plantejats amb 

confiança, perquè la nostra situació de sortida és molt positiva.  

Rigor, transparència i lideratge per prendre les decisions que calen quan calen. 

Això és el que ha caracteritzat la gestió del Conseller d’Economia. Com la de 

l’Acord Estratègic, que tots, fins i tot CiU volen mantenir.  

I aquesta és la recepta que continuarem aplicant....en tots els sectors productius, 

on el Comerç pren un lloc destacat.  

Un sector estratègic que representa a l’entorn del 13,5% del PIB i dóna feina 

quasi al 15% de la població ocupada a Catalunya. Però a més, un sector que juga 

un paper cabdal en garantir la cohesió social.  

En un model de ciutat mediterrània, com les nostres, el comerç les fa vitals, 

convivencials i segures. Constitueix un factor que ens identifica, que forma part 

de la nostra identitat col·lectiva, i per aquest motiu l’hem de preservar.   

Ha arribat el moment de reconèixer aquest paper clau del comerç i per tant, és 

de pura justícia prestigiar la professió i deixar de banda les polítiques clientelars 

que van portar a terme els governs conservadors.   

Durant aquesta legislatura hem donat un gir de 180 graus als instruments 

reguladors del món del comerç.    

Vàrem aprovar, el desembre de 2005, la Llei d’equipaments comercials  i ahir 

mateix el govern va aprovar tres plans claus: 



-El PTSEC 2006-2009 (Pla territorial sectorial d’equipaments comercials), que 

regula les implantacions dels establiments comercials i estableix un creixement 

de 390.236 m2 de superfície comercial. (opcional:  a diferència de l’anterior 

pla, es regula també la implantació juntament amb els establiments de més de 

1000 m2 dels sectors d’electrodomèstics, electrònica de consum, articles 

esportius i lleure i cultura, a més de l’alimentari i no alimentari. L’objectiu és 

garantir als consumidors una oferta diversificada i plural d’equipaments 

comercials, en equilibri amb els diferents formats de distribució)  

-El PDCU (Pla de dinamització del comerç urbà), un conjunt d’actuacions 

adreçades a reforçar el model de comerç urbà i la competitivitat de les empreses 

comercials que rep una dotació de 93,05M€.  

- El decret que regula el desplegament de la Llei d’Equipaments Comercials 

 I és amb aquests instruments que vull dur a terme les nostres propostes 

pels següents quatre anys : 

- Treballar per la dignificació del comerç i dels seus professionals   

- Promoure la formació dels comerciants (amb la creació d’una 

diplomatura universitària de comerç) 

- Fomentar el pacte entre comerciants i consumidors  

- Donar suport a la modernització dels Mercats municipals  

- Enfortir els mercats a l’aire lliure 

- Treballar per a la modernització de les pimes comercials 

- Crear programes d’ajuts específics per al comerç detallista  

- Donar ple suport a la gestió dels eixos comercials urbans  

- Crear un observatori de l’activitat comercial a Catalunya, amb una 

visió territorialitzada  

- Potenciar l’acord entre els agents socials i les administracions per 

tal de buscar fórmules que permetin una distribució més adaptada a la realitat 

en referència als horaris comercials, així com als dies festius 



- I prestar una especial atenció a tots els temes derivats del lloguers del 

locals en el marc de l'aplicació de la llei d'arrendaments urbans.   

És a dir, propostes concretes, adaptades a les necessitats de la gent d’aquest 

país. 

Propostes  efectives, per a la Catalunya real. Una Catalunya més pròspera, més 

justa i amb més ambició.   

Aquesta és la Catalunya a la que jo aspiro.   

I vull que m’ajudeu a fer-la possible.   

Moltes gràcies.  

 


