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Intervenció del Primer Secretari i candidat, José Montilla 
Míting a Girona 

Dissabte, 20 de novembre de 2010 
 

 

Companyes i companys, 

 

Molt bon dia, i gràcies per poder-nos trobar en aquest auditori ple de gom a 

gom! 

 

Moltes gràcies per la vostra presència. 

 

Amigues i amics, ens trobem a l’equador de la campanya electoral, tal i com 

han dit els que m’han precedit, la més decisiva dels últims temps. 

 

Totes les campanyes ho són, però aquesta no és com qualsevol altra.  

 

Per això hem de continuar treballant fort, fins a l’últim dia... 

 

Perquè està en joc el futur de Catalunya, i el model de societat que volem, 

perquè no tots volem el mateix país. 

 

Alfredo, muchas gracias por estar de nuevo en Cataluña, apoyándonos. 

 

La semana pasada en Tarragona, hoy en Girona. 

 

Para que luego algunos digan que no salimos del área metropolitana en esta 

campaña… I demà a Lleida. 
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Tú también sabes que estas elecciones son decisivas para el proyecto político  

de todos los socialistas. 

 

Alfredo, mi principal rival es el mismo que no dudó en votar dos veces la 

investidura de Aznar y que no votó en favor de la de Zapatero, ni en 2004 ni en 

2008.  

 

Mi rival también es tu rival, nuestro rival. 

Es el rival de los socialistas y de todos los progresistas,  

 

Que ningú ho posi en dubte, que ningú es confongui.. 

 

Entre Rajoy i Zapatero, els de Convergència sempre han preferit al líder dels 

atacs més brutals a la cohesió social de Catalunya, a la nostra llengua, ara ho 

fan de manera més discreta, perquè fa uns dies van presentar dos recursos 

més al TC, un que fa referència a l’Estatut i la llengua i un altre que fa 

referència a la Llei d’Acollida dels immigrants. 

 

En fi, ja ho veieu: Artur Mas està disposat a tot per tal d’arribar a la Presidència 

de la Generalitat. 

 

Jo, justament el contrari: no estic disposat a trair Catalunya,  pactant amb el PP 

per obtenir la Presidència.  

 

Alfredo, como sabes, por mucho que algunos se esfuercen en esconderlo, los 

gobiernos de derechas y tú lo decías en tu intervención, y los de izquierdas, no 

son lo mismo. 

 

No es lo mismo tener la peor tasa de España en ayudas a la dependencia, 

como tiene el gobierno del PP de Esperanza Aguirre, en Madrid, que tener 

132.000 personas recibiendo ayudas o servicios, gracias a la Ley de la 

Dependencia, como pasa en Cataluña. 
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Ley de la Dependencia que CiU no votó. No lo olvidemos. Porque no la 

querían. 

 

No és el mateix retallar en salut i en atenció primària, que invertir 430€ més en 

salut per persona, com fem nosaltres. 

 

No és el mateix retallar un 22% la inversió educativa, que contractar prop de 

18.000 mestres a Catalunya, com hem fet nosaltres. 

 

Companyes i companys, 

 

No és el mateix un govern de progrés i catalanista del PSC; que un govern de 

retallades com el del PP a Madrid, o com el que proposa Convergència i Unió i  

Artur Mas. 

 

Definitivament, no és el mateix, i estem convençuts que vosaltres ho sabeu... 

 

Amics i amigues, per tot això ens hi juguem molt, i com que els propers anys 

seran decisius, cal parlar clar, com he fet jo. 

 

Davant l’ambigüitat de Convergència,  jo m’he compromès de manera clara 

amb la ciutadania.  

 

Per això, he presentat els meus CINC Compromisos per Catalunya: 

 

PRIMER.  No pactaré amb el PP, en cap circumstància. Ni un pas enrere en 

polítiques socials. Ni un pas enrere en la defensa de la cohesió social, de la 

nostra llengua i del nostre país. 

 

SEGON.  Defensaré l’Estatut, aquest del què Alfredo deia que ningú parla. 

Millor autogovern de la nostra història. Malgrat no ens hagi agradat la 

sentència. Defensem l’Estatut, tot l’Estatut, i res més que l’Estatut. Si ara tenim 

la quota més alta d’autogovern és per l’Estatut, malgrat no ens hagi agradat la 



 
 
 

4

sentència ni el que suposa. No vull cap falsa drecera en el desenvolupament de 

l’autogovern, a diferència d’altres. 

 

TERCER. No convocaré, promouré o toleraré un referèndum il·legal i 

inconstitucional sobre la independència de Catalunya. Això seria una aventura 

que comportaria dividir la societat catalana. 

 

QUART. Lideraré la lluita contra la crisi, fent les reformes necessàries per 

garantir la recuperació econòmica, sense fer un pas enrere en polítiques 

socials. 

 

Si volem sortir enfortits de la crisi, cal treballar dur i amb les idees clares. I 

calen més reformes, a nosaltres no ens agrada enredar la gent des de 

l’esquerra, per guanyar competitivitat sense recular en benestar, com proposa 

la dreta.   

 

I PER FER AIXÒ POSSIBLE, AQUESTA ÉS LA MEVA GARANTIA: 

 

CINQUÈ. Faré un Govern socialista, d’esquerres, progressista i catalanista, per 

garantir la governabilitat i el futur de Catalunya. 

 

Companys, Catalunya no parteix de zero.  

 

Ens els darrers anys hem treballat de valent, i avui tenim un país sòlid i 

preparat: un país que ha fet un gran pas endavant. 

 

Ja no és aquella Catalunya conformista i immòbil dels 23 anys de 

Convergència i Unió.  

 

Som un país dinàmic i modern; això sí, que passa per un moment difícil. Però 

som un país preparat per continuar avançant. 

  

Mireu, la crisi és dura i serà dura encara, però el pitjor ja ha passat...  
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i ha estat amb un Govern de progrés que hem aguantat i millorat les 

prestacions socials, al temps que hem fet les reformes que calia. 

 

No com altres. Artur Mas, per exemple, que elogiava Irlanda com a model a 

seguir... I mireu com està aquest país.  

 

¿És el model que pensen traslladar a Catalunya? 

 

¿És la Catalunya de futur que ens proposen, la de la fallida? 

 

Mireu, malgrat les dificultats, i malgrat el que molts diguin, a casa nostra, la 

recuperació econòmica ja es nota... 

 

No tot són males notícies. En termes d’ocupació, Catalunya ha creat la meitat 

de l’ocupació d’Espanya en els darrers trimestres, i gairebé el 90% de tota la 

del sector privat. 

 

I diaris de prestigi com el Financial Times reconeixen Catalunya com una de les 

regions més potents d’Europa.  

Aquesta setmana la consellera de Treball informava que ja es creen més 

empreses de les que es tanquen. 

 

I quan tenim bones notícies, també les hem de dir i sentir-nos orgullosos de la 

feina ben feta! 

 

Companyes i companys, i és que, en els darrers anys, hem fet molta feina: 

 

5: hem contractat 5 mestres nous al dia; això no ho havia fet mai els governs de 

CiU.  

4: hem multiplicat per 4 els ajuts escolars perquè garantim el dret a l’educació 

per a tothom 

3: hem fet 3 places de residència cada dia; 

2: hem construït 2 escoles a la setmana; 

Tot això ho hem fet pensant en el nostre país, en un sol país, en Catalunya!  
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Mireu, aquestes xifres, i especialment en un context de crisi i de caiguda dels 

ingressos, no són només quatre números: són polítiques reals amb efectes 

reals sobre les persones, que estic molt orgullós d’haver impulsat.  

 

Segurament tot és millorable, i per descomptat que no ens resignem davant la 

situació de crisi en què es troben moltes famílies i empreses, però la tasca de 

govern ha estat útil i pensada per ajudar la ciutadania. 

 

Tingueu-ho clar: som la garantia de progrés que el país necessita, i ho hem 

demostrat amb fets. També en aquesta ciutat i a les comarques gironines. Amb 

fets que han permès millorar el dia a dia de la gent.  

 

Mireu, us podria parlar de moltes de les coses que hem fet aquí, Quim Nadal 

ha citat algunes d’elles: 

• com de les millores en els serveis sanitaris, que fan que, avui, només un 

4% dels malalts gironins s’hagin de desplaçar a Barcelona per ser 

tractats.    

També us podria parlar de les millores en les infraestructures,  

• que han ajudat a acostar territoris que tradicionalment tenien bones vies 

que els connectessin amb Barcelona, però la Garrotxa i la comarca 

d’Osona vivien d’esquenes. 

 

L’accés a la Costa Brava patia moltes dificultats i ara gràcies a les 

infraestructures que ha impulsat Quim Nadal, un bon alcalde, un excel·lent 

conseller, i ara un excel·lent candidat.  

També podria parlar-vos de la quantitat de barris que hem millorat a Salt, a 

Figueres, a Roses, a l’Escala, a Palamós i a d’altres municipis gironins... 

Us podria parlar de molts centres d’atenció primària, dels professionals que 

s’han contractat, i tot això gràcies a la consellera Marina Geli, la millor 

consellera que ha tingut aquest país en les darreres dècades.  
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Però avui us vull parlar del Santa Caterina.  

Sou els primers catalans en tenir, en un sol edifici, tots els serveis que 

l’Administració de la Generalitat ofereix al ciutadà. També en aquest edifici 

farem un nou auditori i una comissaria dels Mossos. 

Alguns han dit que no s’ho val, que és una tonteria, però sovint els ciutadans es 

queixen del temps que perden fent gestions, anant amunt i avall...  

I sovint tenen raó! Per això hem facilitat la gestió centralitzada de tots els 

tràmits. 

 

Amigues i amics, 

però hi ha una cosa fonamental: mai hem deixat de banda el territori.  

Al contrari: hem millorat l’espai natural i l’àmbit urbà, per un desenvolupament 

socioeconòmic de qualitat. Perquè en aquest sentit, les comarques gironines 

sou l’enveja de Catalunya, i ho sabeu! I en Quim Nadal hi té molt a veure. 

I això ho hem fet sense oblidar-nos dels que viviu aquí... millorant els serveis i 

la qualitat de vida de les persones.  

 

I és que els socialistes hem fet a Girona i a les seves comarques el que ningú 

hauria fet...  

 

Mentre que, amigues i amics, els de Convergència, els que ara ens volen donar 

lliçons de modernitat i de catalanisme, són els que durant 23 anys van 

desatendre les necessitats dels municipis, i els van donar l’esquena. Als 

municipis governats pels socialistes, però també pels governats per CiU. 

L’esquena al món municipal. Nosaltres hem sumat esforços i hem governat 

sense sectarismes. Ells, ho tornarien a fer, treballar d’esquenes als municipis.   

Mireu: per tot això, per fer-ho possible, i per evitar que CiU faci passos enrere 

en el camí de progrés que hem impulsat, necessitem una victòria clara. 
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I el risc d’una victòria de Convergència i Unió és doble. Suposaria fer marxa 

enrere en les polítiques socials. I també suposaria una gran incertesa sobre les 

relacions de Catalunya amb la resta d’Espanya. 

 

¿Podem confiar en algú a qui li és igual pactar amb Esquerra Republicana que 

amb el PP? 

 

¿O algú que, quan és obligat a donar explicacions davant la justícia per 

presumptes irregularitats comeses pel seu partit, es dedica a acusar la Fiscalia 

d’entrar en companya? 

 

Mireu, hem de dir prou excuses. 

 

Prou de protegir-se amb la senyera..., enlloc de donar comptes de què han fet 

amb el Palau. 

 

Prou d’amagar-se darrera de Catalunya quan, el que cal, és donar respostes 

clares.  

 

Per això dic que el candidat de CiU no és de fiar. 

 

El Sr. Mas està fent la campanya de la incògnita, de la sospita, la indefinició i la 

del muts i a la gàbia.  

 

Incògnites: no sabem amb qui pactarà. 

 

Indefinicions: no sabem res de les seves propostes. I la que coneixem, la de la 

retallada de treballadors públics i d’impostos, no ens ha dit a qui afectaria i 

quins serveis retallaria pel fet de rebre menys ingressos. 

 

Sospites: encara estem esperant que doni explicacions clares i transparents 

sobre la sospita fonamentada del Ministeri Públic, i les greus acusacions que 

afecten al finançament irregular de CiU en el cas Millet-Palau... 
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Sospita que només ell pot aclarir... i que seria gravíssim que arribés el dia 28 

de novembre sense esvair...  

 

Sospita, també, de què farà si, finalment, la Justícia confirmés l’acusació del 

Fiscal i es demostrés que, en contra del que ell diu, sí que es van cometre 

irregularitats...  

 

Deixaria de ser diputat, si és així?  

 

Tenim dret a saber-ho. Els ciutadans tenen dret a saber-ho. 

 

Però amigues i amics, el que deia: Artur Mas no és de fiar. 

 

Com sempre, s’amaga. Tampoc contesta la meva oferta de dos debats cara a 

cara.  

 

Però a 8 dies de les eleccions, encara continuo esperant una resposta. SÍ o 

NO. 

 

Perquè Catalunya es mereix contrastar les dues propostes possibles pel futur 

de Catalunya. 

 

Companyes i companys, 

 

Aquests dies estem fent una campanya constructiva, explicant qui som, el que 

hem fet, el que volem fer, i qui són els nostres rivals. 

 

I estic segur que ho seguirem fent, com tantes vegades. I que obtindrem un bon 

resultat. 

 

La meva oferta als catalans i catalanes és clara.  

 

I per fer-la realitat, és pel que vull una segona legislatura. Una més i prou. 
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Quatre anys més per mantenir el rumb de l’Estatut i la cohesió social.  

 

Quatre anys més per a fer, amb un govern compacte, reduït i sòlid, el que 

encara queda per fer.  

En especial, un Govern concentrat en una lluita frontal i obsessiva contra la 

crisi i l’atur. 

 

Quatre anys més per a obrir camins de futur per a la majoria dels catalans i 

catalanes, que no volen ni invents, ni falses dreceres, ni aventures, ni passos 

enrere. 

 

No com el candidat de CiU, que proposa estar 12 anys com a President de la 

Generalitat si és elegit...  

 

Segurament el que pretén jubilar-se en el càrrec.  

Jo no crec que això sigui bo pel país. 

 

Companyes i companys,  

 

Jo no em presentaré a les eleccions amb incògnites.  

Tot serà clar. Tothom coneixerà Què vull fer? Com? Quan? I també amb qui. 

 

Em presento a aquestes eleccions amb la feina feta: he complert més del 90% 

del meu programa.  

 

Parlant clar: Ja coneixeu les meves cinc propostes:  

No al PP, no al referèndum, Estatut-Estatut-Estatut, prioritat màxima: la lluita 

contra crisi i un govern socialista, sense hipoteques.  

 

Amb les idees clares: Una legislatura més; I amb les mans obertes:  

Els ciutadans avui mateix coneixeran el meu patrimoni. 

 

Però no em conformo amb això, perquè no es tracta que ho faci un o altre 

candidat, que sigui un fet aïllat o anecdòtic. 
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M’interessa que sigui un pas endavant que comprometi també a totes les forces 

polítiques.  

 

Com bé saben, en el meu cas, no és un gest ni una mesura electoral, ni poc 

meditada... fa mesos que en el PSC estem treballant en UN CONTRACTE DE 

SERVEI PÚBLIC que impulsi la regeneració política basada en la transparència 

i les bones pràctiques. 

 

 
El Contracte de Servei Públic ha de comprendre tres grans àrees d’actuació. 

 

Primer:  Compromisos de transparència econòmica personal 

Els diputats i càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la 

Generalitat donaran compte, des de l’inici fins al final del seu mandat, de les 

seves activitats, dels seus béns i interessos. Aquesta informació serà 

accessible per la ciutadania. 

 

La informació continguda en aquestes declaracions haurà de permetre 

contrastar el compliment de la normativa sobre retribucions. 

 

Els diputats i càrrecs electes i els alts càrrecs no podran tenir interessos no 

declarats a l’estranger i aquells que incorrin en frau fiscal hauran d’abandonar 

la seva responsabilitat.  

 

 

Segon: Compromisos de qualitat en l’exercici de la funció 

Els diputats i càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la 

Generalitat es comprometran a treballar pel compliment del programa de 

govern o, en el cas dels parlamentaris de l’oposició, pel compliment del seu 

programa electoral. 
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En aquest sentit els càrrecs electes i els alts càrrecs retran comptes de la seva 

tasca compareixent al Parlament per evidenciar el grau de consecució dels 

objectius previstos. 

 

Igualment s’atendran amb diligència les demandes que els hi dirigeixin els 

ciutadans i les ciutadanes, i es farà pública i fàcilment consultable a la xarxa 

l’agenda oficial d’activitats de cada alt càrrec o càrrec electe. 

 

Tercer: Compromisos d’exemplaritat en l’activitat política i pública 

Els càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat es 

comprometran explícitament a observar el principi d’austeritat en el seu 

comportament. Les despeses de transport o les protocol·làries es limitaran 

exclusivament a situacions estrictament lligades a l’exercici institucional del 

càrrec. 

 

Amb aquesta finalitat es proposarà l’elaboració d’un codi ètic o de conducta 

pels càrrecs electes i els alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat.  

 

Per a fer possible aquest Contracte de Servei Públic, pel que fa referència al 

Govern de la Generalitat, presentarem les iniciatives legislatives adients a l’inici 

d’aquesta legislatura, amb l’objectiu de que sigui aplicable a tothom en l’àmbit 

de la Generalitat. Serem els primers en impulsar aquestes mesures i en aplicar-

les. 

 

 

Amigues i amics 

 

Vull comentar-vos una cosa que no deixa de preocupar-me: l’abstenció. 

 

Totes les enquestes ens diuen que la participació en les eleccions del 28 de 

novembre serà molt baixa. Hi ha qui pronostica que no votarà ni la meitat de 

l’electorat: que vol dir que molta gent que coneixeu no anirà a votar o que, a 

hores d’ara, no sap a qui votar.  
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Més d’un milió i mig de catalans no sap què votarà. Tot és possible, tot està 

obert. 

 

Per això vull que ens adrecem tots directament al màxim nombre de ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya aquests dies i demanem la seva ajuda, el seu 

compromís. 

 

El míting d’avui és un míting important, però també ho és el que podeu fer 

cadascú de vosaltres, amb els vostres veïns, els vostres amics, els vostres 

companys de feina. Amigues i amics, ja sabeu què passa quan la majoria no va 

a votar: que guanya la dreta. 

 

Però estic convençut que aquesta vegada això no passarà. 

 

Només us diré una cosa: 

Allà on vaig veig que fa dies que ha començat la reacció dels socialistes. 

 

Avui a Girona, ahir a L’Hospitalet, però també a Terrassa, a Mataró, a Santa 

Coloma, a Viladecans, a Tarragona, a Sabadell, a Barcelona! A tots els llocs on 

he anat. A tot arreu. 

 

Noto que anem a més. 

Que la reacció socialista i progressista és un fet i una realitat. 

 

No necessitem enquestes per saber que tot és possible.  

I que farem possible el que és necessari. 

 

Per això el nostre ànim va pujant. ` 

 

Amigues i amics,  

hem d’anar tots a votar per no fer passos enrere. 

 

Som majoria els que volem progrés, la justícia social i l’autogovern.  

 



 
 
 

14

I vull que la Catalunya silenciosa  

parli i decideixi. 

 

No volem un país d’esquerres, amb un Govern de dretes, això no!  

Estic convençut que això no passarà.  

 

Per això, aquests dies us necessito més que mai, perquè des de el Govern 

podrem lluitar contra la crisi, que és la nostra preocupació principal. 

 

Un govern, garantia de progrés, que tingui com a prioritat màxima lluitar contra 

la crisi.  

 

Sóc i seré un President que facilita els acords que uneixen el país.  

 

Con deia Alfredo sóc una persona pràctica, orientat a l’acord, i que facilita el 

consens.  

 

Aquesta és la meva principal fortalesa i això és, crec, el que més li convé a 

Catalunya en aquests moments. 

 

Estas elecciones son muy importantes y trascendentales. 

 

Decidirán el futuro de toda una generación. 

 

Elecciones difíciles, pero decisiones simples y claras: 

 

O salimos de la crisis por la izquierda... O por la derecha. Esta es la decisión. 

 

El repte que us proposo és possible i necessari. 

 

No estem sols... La majoria silenciosa s’ha posat en marxa 

I estic convençut que parlarà alt i fort el proper dia 28. 

 

Avui aquí, us convoco a aquest combat. 
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Si ets socialista, com jo, et convoco. 

Si ets progressista, et convoquem. 

Si ets catalanista, com jo, esteu convocats. 

Si ets d’esquerres, com jo, et convoco... 

 

Us convoco a omplir de gom a gom, el proper dia 25... el Palau Sant Jordi de 

Barcelona!!!!!! Això segur que ho aconseguirem. 

 

El 25 omplirem el Palau i el 28 omplirem les urnes de vots per a fer possible el 

Govern socialista que Catalunya necessita. 

 

Esteu convocats, no falleu.   

 

Amb vosaltres podré guanyar aquest combat.  

Amb tots vosaltres, junts, el podem guanyar i el guanyarem. 

 

Sou la meva garantia... i jo sóc la vostra garantia de progrés: 

garantia que sortim units de la crisi, garantia que no deixarem enrere els que 

més pateixen la crisi, garantia d'un futur millor, d'una Catalunya millor. 

Som garantia de progrés. 

 

I compto amb tots vosaltres. 

 

Ara a Catalunya li convé un Govern socialista i d’esquerres, un govern 

catalanista i progressista. La garantia de progrés que representa el PSC. 

 

Amb vosaltres serà possible, amb vosaltres estic convençut que guanyarem 

aquest combat. 

Aprofiteu el temps d’aquí al 28, a continuar la campanya, en els mítings que 

vosaltres podeu fer, fent arribar als veïns, als companys de feina, el que hem 

fet, les propostes que tenim, tractant de convèncer-les el repte tan important 

que tenim. 
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Visca Catalunya i visca el PSC! 

 

A treballar per la victòria!! Moltes gràcies. 

 

Visca Girona. 


