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Intervenció de José Montilla a l’acte d’esports 
Barcelona, 25 d’octubre de 2006 

 

Bon dia, amigues i amics,  

 

Moltes gràcies Sergi Mingote. No dubtis que el dia 1 farem el cim! 

 

Ja queden pocs dies perquè els catalans decideixin el pròxim govern de 

Catalunya. I només hi ha dues opcions: un govern conservador o un govern 

progressista.  

 

Jo vull ser president d’un govern progressista que treballi amb tenacitat per 

respondre a les necessitats dels catalans i les catalanes.   

 

Per això votar les nostres propostes val doble. Primer, perquè és la garantia 

d’un Govern d’esquerres. Un Govern que tindrà com a objectiu millorar la vida 

dels catalans, millorant els serveis públics com el d’educació, de salut o 

seguretat. 

Segon perquè també és garantia d’un Govern sòlid, estable i seriós. Sense 

hipoteques i amb garanties de governar Catalunya durant el proper període. 

 

******** 

 

El nostre lema és “ningú no farà més pels catalans”. I és que el Partit dels 

Socialistes és el partit dels serveis públics. Ningú no invertirà més, per tal de 

millorar-los. I l’esport n’és un bon exemple. 

 

Durant el govern de Pasqual Maragall s’ha incrementat el 51% del pressupost 

de la Secretaria General de l’Esport. 

 

En els darrers 9 anys del govern de CiU la inversió en equipaments 
esportius va ser de 87 milions d’euros.  Del 2003 al 2006 aquesta xifra 
gairebé s’ha doblat i la inversió en equipaments ha estat de 162 milions 
d’euros. 
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Gràcies a aquest augment espectacular de la inversió s’ha pogut elaborar el 

Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya. Els 

principals objectius d’aquest ambiciós pla que continuarem desenvolupant els 

propers anys són: 

 

- Que cada ciutadà disposi d’una piscina a una distància màxima de 20 

quilòmetres. 

 

- Que tots els municipis de més de 2.000 habitants disposin almenys d’un 

pavelló. 

 

- Que tots els municipis de més de 1.000 habitants disposin, almenys d’un 

camp d’esports. 

 

L’aplicació d’aquest pla ha donat lloc a 207 nous equipaments. 

 

A més, s’han creat 5 centres de tecnificació a Amposta, Ripoll, Val d’Aran, 

Puigcerdà i la Seu d’Urgell. 

 

Per fi hem aconseguit una vella aspiració. El Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat ja és 100% propietat de la Generalitat. A més, hem pactat amb 
el Consejo Superior de Deportes una inversió  per a millores de 36 milions 
d’euros. 
 

Els socialistes sempre hem tingut molt clar que qui realment vertebra l’esport 

del nostre país són les federacions i els clubs. Unes federacions i uns clubs que 

molts cops han de fer mans i mànigues per poder assolir els objectius mínims 

que s’havien fixat. 

 

Per això, en els darrers tres anys s’han doblat els ajuts als clubs catalans i 

s’han incrementat en un 50% els ajuts a federacions i a l’esport escolar.  
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El socialistes estem segurs que l’esport és una potent eina que fa possible la 

millora de l’estat del benestar. Creiem que l’esport implica molts beneficis per a 

la salut, per la capacitat d’integració que té, com a  transmissor de valors, com 

a element educatiu, com a creador d’ocupació o com a projecció internacional. 

 

*********** 

 

El govern Maragall ha impulsat nous programes d’esport i escola, amb una 

inversió de 3 milions  €. Enguany hi han participat prop de 500 centres 

educatius i la nostra voluntat és que hi puguin ser totes les escoles. 

 

S’han impulsat programes d’esport i salut amb un increment en aquests tres 

anys de més del 60% del pressupost i amb la participació de 70 municipis i més 

de 75 centres d’Atenció Primària. 

 

Sóc optimista en relació al futur de Catalunya i dels catalans. 

 

La propera setmana els ciutadans tindran la responsabilitat d’escollir qui ha de 

liderar el desenvolupament del nou Estatut i el futur del nostre país. 

 

Catalunya no vol donar un pas enrera. Catalunya no es mereix donar un pas 

enrera. 

 

*********** 

 

En aquest sentit, els socialistes oferim la garantia dels fets que han 

protagonitzat la nostra gestió. 

 

Una gestió que ha demostrat que creu en l’esport. I és per això que 
adquirim el compromís que, en l’organització del nou govern, l’esport hi 
tindrà un paper protagonista. 
 

En aquest nou Govern, per desgràcia, no es podrà dir que jo prediqui amb 

l’exemple. Tot i que és una de les meves grans afeccions, per culpa de la meva 
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carregada agenda les oportunitats que tinc per fer esport són molt poques. Em 

podria comprometre a intentar fer més esport. Però no tinc molt clar que ho 

pogués aconseguir.  

 

En canvi, si sóc el nou President de la Generalitat els 3 compromisos que ara 

us anuncio tingueu l’absoluta certesa que els compliré. I sense haver d’anar al 

notari. 

 

************* 

 

Primer. Implicar i col·laborar amb les entitats, associacions, clubs i 
federacions esportives en el  desenvolupament de les polítiques d’esport. 
 
Segon. Potenciar la transversalitat de l’esport. Per això treballarem de 
manera conjunta amb educació, salut, serveis socials, joventut, turisme, 
gent gran, desenvolupament econòmic i medi ambient. 
 
Tercer. Potenciar l’esport com a eina d’integració i convivència, en 
especial dins dels centres escolars. 
 

Per dur a terme aquests compromisos, en el nostre programa es recullen una 

sèrie de propostes:  

 

- Continuar invertint en la construcció  i la remodelació d’instal·lacions 

esportives. 

 

- Impulsar un pla estratègic de l’esport català amb clubs, federacions, consells 

esportius, entitats esportives, entitats municipalistes i altres entitats, per tal de 

desenvolupar un nou model esportiu des de tots els vessants amb la finalitat 

d’adaptar l’esport català a les noves realitats. 

 

- Continuar donant suport als clubs i les federacions esportives catalanes per 

potenciar l’esport federat, tant des de l’àmbit competitiu com educatiu. 
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- Garantir una pòlissa d’assegurança de tots els esportistes fins als 16 
anys. 
 

- Donar un nou impuls al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat perquè 

esdevingui un dels principals referents en l’àmbit català, espanyol i europeu. A 

més, continuarem potenciant l’obertura d’altres centres de tecnificació per fer-

los més pròxims al territori. Ho farem en funció dels esports més propis o 

arrelats en aquests territoris. 

 

- Crear la Taula de l’Esport, com un òrgan consultiu i d’assessorament  de 

personalitats que estan o han estat vinculades a  l’esport,  per tal d’aprofitar-ne 

llur experiència i coneixements des de tots els vessants. 

 

************ 

 

Volem que l’esport es converteixi en un mitjà important per a la millora de la 

salut. Per això es duran a terme les següents mesures:  

 

- Associar les nostres polítiques esportives a un “Pla de salut global” per al 

conjunt de la població. 

 

- Desenvolupar, en col·laboració amb el departament de Salut i els municipis, 

un pla de salut i esport específic per a gent gran perquè mitjançant la pràctica 

esportiva es millori la qualitat de vida i el benestar d’aquest col·lectiu. 

 

- Desenvolupar un programa especial per dotar les entitats, clubs i federacions 

esportives de discapacitats dels instruments necessaris per a la pràctica 

esportiva de qualitat. Lluitarem per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i 

per a l’adaptació del material de les instal·lacions esportives públiques. 

Igualment, els donarem suport per a l’elaboració de programes de 

sensibilització per potenciar l’esport com un element d’integració i de cohesió 

social. 
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A més del binomi esport i salut, el Govern que jo us proposo potenciarà 

l’associació entre educació i esport.  

 

D’aquesta manera impulsarem, conjuntament amb el departament d’Educació, 

la inclusió de pavellons esportius en totes les noves construccions i 

remodelacions escolars. 

 

També continuarem fomentant l’esport com a creador d’ocupació. Una 

ocupació estable que genera també riquesa al país. 

 

I finalment impulsarem un gran acord amb els agents esportius per tal 

d’eradicar la violència i el racisme en la pràctica esportiva. 

 

Capítol a part mereix la projecció internacional de l’esport català.  

 

Jo us vull dir ben clar una cosa. Jo recolzo el reconeixement de les 
seleccions esportives catalanes. 
 
No tingueu cap dubte, donaré suport a les federacions i a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya com a autèntics protagonistes del 
reconeixement internacional de les seleccions catalanes.  
 
Ara bé, no faré demagògia. Són les federacions les que han de tenir tot el 
protagonisme i els organismes internacionals de l’esport són els que 
tenen la  darrera paraula. 
 

Per recolzar aquesta projecció de l’esport català, potenciaré un programa en 

què els gran clubs i els grans esportistes del país, participants habituals en les 

competicions internacionals, exerceixin  d’ambaixadors de Catalunya. 

 
Aquest és el meu programa en relació a l’esport. 
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Per dur a terme totes aquestes propostes Catalunya necessita un govern fort, 

amb un programa de govern ambiciós, i un lideratge capaç de superar tots els 

reptes que el país té plantejats.  

 

*********** 

 

Encara queden 7 dies per a les eleccions, i per sort els candidats no tenim 
carnet per punts en aquesta cursa. 

 
Mireu, si els candidats tinguessin carnet per punts, Artur Mas ja no seria 
candidat. 
 
Hauria esgotat els 12 punts. 
 
 
Hauria perdut tres punts per la seva 
 

• prepotència 

• per la seva supèrbia 

• pel  joc brut del DVD  

• i per les seves mentides 
 
Hauria perdut tres més per  
 

• confondre Catalunya amb CiU 

• per dividir els catalans 

• i per la seva mala gestió al capdavant de la Generalitat 
 
Tres més per  
 

• les falses promeses de xecs sense fons 

• per les ocurrències  

• i per anar al notari 
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I tres més per  
 

• votar contra els 300.000 catalans que es beneficiaran de la llei de la 
dependència 

• per anar a Doñana amb el seu amic Mariano 

• i per no acceptar que Zapatero respecti la voluntat dels catalans el 
proper 1 de novembre 

 

************ 

 

Amics i amigues, nosaltres volem una administració eficaç, capaç 
d’invertir més i millor.  
 

Vull ser el president del nou govern de Catalunya.  
 
Vull lluitar per la Catalunya social. 
 
************* 
 
Vull governar Catalunya al servei dels catalans.   
 

I per fer-ho, espero poder comptar amb tot el vostre suport.  
 
Amb el vostre ajut farem el cim! 
 
Moltes gràcies. 


