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EXTRACTES DEL DISCURS DE JOSÉ MONTILLA 
EN ACCEPTAR LA SEVA DESIGNACIÓ COM A 
CANDIDAT SOCIALISTA A LA PRESIDÈNCIA DE 
LA GENERALITAT 
 
15 de juliol de 2006   
 
 

(...) 

 

Conscient del repte personal que implica, convençut 

que conec bé el país, la seva gent, les seves 

mancances i les moltes oportunitats que ens ofereix, 

i determinat a fer de Catalunya un país de primera, 

traient el màxim profit del nostre nou Estatut i del 

potencial de la nostra societat. 
 

I vull dir-vos avui i aquí quin és el meu compromís: 

 

• posaré l’Estatut al servei de la gent, 

• seré el President de l’avenç social,  

• milloraré les condicions de vida i de treball dels 

ciutadans,  

• crearé més oportunitats i les posaré a l’abast de 

tothom.  



 2

 

Perquè amigues i amics, ara és l’hora dels catalans! 

 

Pasqual Maragall ha mencionat la meva experiència 

política i de gestió. I ha dit també que no sóc l’alegria 

de la huerta. I és cert, sobretot segons amb qui es 

faci la comparació. Si la comparació es fa amb 

l’Andreu Buenafuente no hi ha color però si la 

comparació es fa amb José Maria Aznar la cosa 

canvia... Però no patiu, que no em presento a un 

casting televisiu, no aspiro al premi a la persona més 

divertida o al polític millor pentinat, el que jo vull és 

ser President de la Generalitat de Catalunya. I això 

es una cosa ben seriosa. 

 

Vaig anunciar que dedicaria un temps a escoltar, a 

dialogar. Els que em coneixeu sabeu que sempre 

m’ha agradat escoltar les raons de tothom, i 

contrastar els arguments d’uns i d’altres. 

 

He pogut escoltar els neguits, les esperances, les 

prevencions i les aspiracions de molts sectors.  
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He dialogat amb la gent, amb els empresaris i els 

treballadors, amb els universitaris i amb les entitats 

socials, amb alcaldes i dirigents sindicals. 

 

I en tots he trobat un compromís ferm amb el futur 

d’aquest país. Malgrat els problemes i les 

deficiències que tenim com a societat, he vist 

confiança i esperança. 

 

La mateixa confiança que jo tinc en el futur col·lectiu 

dels catalans. 

 

(...) 

 

Correspondré a l’honor i la confiança que em feu de 

la única manera que sé: treballant de valent per 

construir una societat millor. 

 

Avui, aquí, en aquest acte, davant vostre, em 

comprometo a fer avançar Catalunya, a treure el 
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màxim rendiment del nou Estatut, a proporcionar 

feina i oportunitats als set milions de catalans. 

 

Amb l’aprovació del nou Estatut s’obre una nova 

etapa. Hem obtingut un millor reconeixement de la 

nostra realitat nacional, més competències i més 

recursos. 

 

És hora d’aprofitar aquest magnífic capital 

d’oportunitats posant-lo al servei del país real, al 

servei de les persones, al servei dels catalans i les 

catalanes. 

 

La construcció nacional ha estat el pilar principal del 

debat polític català durant els darrers trenta anys.  

 

Ara toca la construcció social.  

 

El centre del nostre projecte no són les institucions o 

els símbols, sinó les persones, totes les persones. 
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Després de 26 anys d’autogovern ha arribat el 

moment d’imaginar el futur, més que de recordar el 

passat. 

 

L’aprovació del nou Estatut ha obert un nou escenari 

polític. Ara ja no és hora de preguntar-nos qui som i 

com ens diem, ja no es l’hora de justificar la nostra 

raó de ser.  

 

Aquesta assignatura ja està aprovada.  

 

Ara és l’hora d’actuar decididament sobre la 

Catalunya real. El nou Estatut amplia els recursos i 

les competències per donar resposta amb eficàcia 

als problemes reals del país, per orientar l’acció de 

govern cap a les persones, el seu benestar i la 

solució dels seus problemes  

 

L’atur, l’habitatge, les condicions laborals, la sanitat, 

la integració de la immigració, l’educació, la 

seguretat... aquests són els temes que preocupen 
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als ciutadans. I a solucionar aquests problemes hem 

de dedicar les nostres energies. 

 

Catalunya té el repte de continuar creant llocs de 

treball, 300.000 en aquests tres darrers anys. I que 

disminueixi la precarietat. 

 

Catalunya té una societat i una economia amb un 

gran potencial. Tenim una tradició industrial i 

comercial de primer ordre. I cal també que es 

mantinguin els compromisos inversors del capital 

estranger.  

 

Tenim un capital humà especialitzat i amb un alt 

nivell formatiu. Tenim una bona base però també 

tenim dèficits en infrastructures, en recerca, en 

innovació, en competitivitat. 

 

El meu govern impulsarà l’eficàcia econòmica i la 

concertació social. Al servei del teixit productiu, al 

costat dels treballadors i els emprenedors. 
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Ampliaré les oportunitats del nostres joves 

investigadors, emprenedors i treballadors que són el 

motor del nostre país. 

 

L’emancipació dels joves serà també una prioritat del 

meu govern que desplegarà polítiques per impulsar 

la creació d’ocupació estable, una bona oferta 

d’habitatge assequible, de propietat o lloguer, i una 

formació continuada i de qualitat. 

 

Vull donar un impuls cap a la modernitat. Vull situar 

Catalunya al nivell dels nostres socis europeus més 

avançats. 

 

Ha arribat l’hora de construir una Catalunya 

orgullosa del seu projecte, la Catalunya de la igualtat 

d’oportunitats, del treball estable, de les 

infrastructures, de la integració de la immigració, de 

l’habitatge accessible, de l’Espanya plural, de la 

cultura, del benestar. De les persones. 
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(...) 

 

El meu projecte comptarà també amb l’experiència 

de bon govern que representem els socialistes.  

 

Bon govern als ajuntaments, en una experiència 

contrastada al llarg dels anys i que és una realitat 

palpable per a 7 de cada 10 catalans   

 

Bon govern a la Generalitat, on en poc més de dos 

anys i mig, a més de l’aprovació de l’Estatut, 

 

• hem sanejat les finances públiques, 

•  hem multiplicat les inversions 

•  i hem treballat en tres eixos: barris segurs, 

escoles dignes i població saludable.  

 

Avui Catalunya té 

• 2400 Mossos d’Esquadra més, 

•  104 escoles més,  

• 4200 nous professors, 

•  500 quilòmetres de carretera més, 
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•  3 nous hospitals, 

•  344 nous metges, 

•  77 noves instal·lacions esportives, 

•  4500 places de formació professional més, 

•  13 noves biblioteques. 

•  I encara en volem més. 

 

I bon govern a Espanya, on els socialistes estem 

ampliant les llibertats, reforçant l’Estat del Benestar, 

impulsant l’economia productiva i treballant amb 

valentia per la pau. 

 

Tenim l’experiència, tenim els instruments –el nou 

Estatut– , i tenim un projecte per a tots els catalans. 

 

Us parlo d’un projecte que té arrels en el passat, 

però que sobretot mira el futur. Un projecte que es 

reconeix en uns valors ben definits que són els meus 

valors.  

 

el valor de la responsabilitat. I de l’esforç diari.  
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vaig aprendre de jove que la democràcia, la llibertat i 

l’autogovern no es regalen. Que només avancen  

amb ciutadans responsables i compromesos . 

 

el valor de la pluralitat.  

 

Una pluralitat que expressa la realitat del país. Una 

pluralitat que ens ha conformat com a poble i ens 

estalvia i ens vacuna contra les identitats excloents. 

 

I el valor de l’honestedat 

 

Sabeu que quan parlo, parlo clar, i m’agrada que 

paraules i fets vagin de la mà. Sóc un home de 

poques paraules, però sóc un home de paraula. 

 

Vull un govern per a Catalunya que estigui al costat 

de les persones, i que doni resposta als neguits dels 

catalans.  

 

Tenim un projecte per a Catalunya i no cal omplir-se 

la boca amb la paraula nació. Perquè la nació és la 
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casa, l’escola, el barri, l’empresa. La nació són les 

persones i les seves oportunitats de futur. 

 

Per això 

Ara és l’hora dels catalans!  

Ara és l’hora dels ciutadans! 

 

El meu projecte és un compromís permanent amb la 

justícia social i profundament respectuós de les 

llibertats i drets dels ciutadans. 

 

Un projecte compromès amb el ple desplegament de 

totes les potencialitats del nou Estatut. 

 

Un projecte integrador fonamentat en el patriotisme 

de drets i deures. 

 

Un projecte de progrés de la societat que reivindica 

la cohesió social com a valor irrenunciable. On la 

dignitat i la seguretat dels barris esdevé peça clau de 

la convivència. 
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Un projecte que defensa una escola de qualitat i que 

confia en la formació com a primer i fonamental pas 

per equilibrar les oportunitats socials i econòmiques. 

 

Un projecte compromès en la defensa de l’Estat del 

Benestar i la universalització dels serveis socials i 

l’atenció a les persones que no es poden valdre per 

elles mateixes. 

 

Un projecte compromès amb el dinamisme 

econòmic, amb la millora de la productivitat i la 

competitivitat.  

 

Un projecte que promou la recerca i la innovació 

com a peces clau per al progrés econòmic a mig i 

llarg termini, i on les universitats tenen un paper clau 

per a garantir una forta transferència de 

coneixements i d’innovació cap al sistema productiu. 

 

El meu és, també, un projecte que reivindica la 

seguretat com l’altra cara de la moneda de la 

llibertat. 
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Un projecte compromès amb la funció emancipadora 

i pedagògica de la cultura. 

 

Un projecte catalanista que impulsa el federalisme a 

Espanya i que es reconeix amb naturalitat en 

l’Espanya plural, rica i diversa. A la que demanem 

respecte i un tracte just. 

 

Un projecte per a Catalunya que també reivindica 

l’espai europeu com a àmbit natural d’acció.  

 

Aquest és el projecte al que em comprometo 

personalment. 

 

Aquest és el projecte per al que demano el vostre 

suport. 

 

Aquest és el projecte que ofereixo als nostres 

compatriotes, als nostres conciutadans.  
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Un projecte per governar Catalunya que han 

encapçalat abans Joan Reventós, Raimon Obiols, 

Quim Nadal i el President Maragall 

 

Un projecte que pugui fer realitat un somni. Un 

somni que no és només meu. Un somni que hem 

compartit tots els socialistes. Un somni que va donar 

peu a la pròpia existència del PSC. Un somni pel 

que van treballar molts que avui no ens poden 

acompanyar com Ernest Lluch o Antonio Santiburcio. 

El somni de Pep Jai, Marta Mata, Ramon Fernández 

Jurado, Joaquim Jou, Maria Aurèlia Capmany, 

Alexandre Cirici, Paco Ramos, Enric Adroher, el pare 

Llimona, Felip Lorda, Josep Pallach, Josep Rovira o 

Xavier Soto. 

 

El somni d’una Catalunya que no et demana d’on 

vens, sinó a on vols anar. 

 

Una Catalunya on imperi la justícia social.  
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Una Catalunya de ciutadans lliures i cultes, exigents 

amb els seus drets i complidors amb els seus 

deures.  

 

Un Catalunya orgullosa de la seva identitat i de la 

seva cultura. 

 

Una Catalunya que digui alt i fort: 

 

Ara és l’hora dels catalans! 

 

Per això, companyes i companys, amigues i amics, 

 

Visca Catalunya ! 

 

 

 

 

 

 


