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REUNIÓ DELS COMITÈS DE CAMPANYA  

17 de febrer de 2004 

 

INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA 

 

Bon tarda, companys i companyes, 

 

Avui, amb la presentació de la nostra campanya electoral donem un nou pas per a 

afrontar unes eleccions generals  a la que ens presentem amb un objectiu 

ambiciós, clar i, alhora, necessari: derrotar el PP i fer possible el canvi a Espanya.   

 

Avui derrotar el PP és possible, no perquè ho diguem nosaltres o perquè així ho 

confirmin els darrers estudis demoscòpics publicats, sinó perquè ho vol la gent, 

perquè ho vol la majoria dels ciutadans i ciutadanes.  

 

Aquesta voluntat majoritària de la societat catalana és la veritable força del canvi 

que volem fer arribar des de Catalunya al conjunt d’Espanya.  

 

I els socialistes som els que podem fer realitat aquest desig el 14 de març. Perquè 

el vot socialista és la garantia de convertir aquesta voluntat de canvi en un canvi de 

govern.  

 

Cada vot al PSC serà un vot per guanyar al PP, no un vot per castigar-lo 

testimonialment. El millor càstig que pot rebre el PP de Rajoy és la seva derrota.  

 

I el que està en joc és precisament això. El diumenge, 14 de març els ciutadans i 

ciutadanes decidirem si Rajoy encapçala un Govern preocupat únicament pel futur 

personal d’Aznar o si José Luis Rodríguez Zapatero presideix un govern preocupat 

pel present i futur de Catalunya i Espanya.   
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El proper 14 de març, si guanya Rajoy, guanya Aznar. I si guanya Zapatero guanya 

Catalunya.  

 

Aquesta és la veritable i rellevant decisió que té plantejada la societat catalana. I 

aquest és el missatge central de la nostra campanya electoral. 

 

Durant el dies que portem de pre-campanya d’altres forces polítiques catalanes 

han manifestat  la seva preferència per un Govern presidit per Zapatero a Madrid.  

 

La convicció que un Govern presidit per Zapatero és, avui, l’opció millor que té 

Catalunya és àmpliament compartida per una majoria de catalans i catalanes. 

 

A Catalunya, únicament el PP, Duran i Mas aposten per un govern presidit per 

Rajoy. 

 

Però a l’hora de la veritat, els únics vots que garantiran el pas a l’oposició de Rajoy 

y Aznar i faran possible un nou govern presidit per Zapatero seran els vots a les 

candidatures socialistes. Perquè únicament els vots socialistes garanteixen que 

Zapatero tindrà més suport electoral que Rajoy. 

 

En unes eleccions tots els vots són útils per a alguna cosa. En aquestes, els vots 

socialistes ho són per derrotar el PP i canviar el Govern d’Espanya. 

 

Els socialistes catalans som conscients que aquesta campanya electoral i aquestes 

eleccions constitueixen una veritable cruïlla d’una etapa política decisiva, tant per 

Catalunya com per Espanya. 

 

La nova etapa que s’ha obert a Catalunya amb Pasqual Maragall com a President 

necessita la complicitat d’un govern amic a Espanya. D’un govern que aposti  

 

 



 

 
 

Partit dels
Socialistes

de Catalunya
(PSC-PSOE)

 

decididament per l’Espanya plural, pel respecte institucional i pel diàleg com a 

mètode per afrontar els problemes.  

 

Catalunya necessita un Govern central que entengui les seves aspiracions en el 

marc d’un nou projecte de progrés per a Espanya. 

 

A Catalunya ha arribat el canvi. El nostre objectiu el proper 14 de març és que el 

canvi arribi a Espanya. 

 

Vuit anys de govern del PP, amb el suport permanent de CiU, han suposat un 

retrocés en la qualitat democràtica del nostre país, una regressió en les polítiques 

socials, un increment de la pressió fiscal sobre les rendes més baixes, un augment 

de la crispació i la confrontació territorial, i una ruptura irresponsable de la unitat 

europea. 

 

Vuit anys de govern del PP són més que suficients.  

 

Per això afirmem que quatre anys més de govern del PP no són únicament un 

problema per a Catalunya, sinó també un problema per a Espanya. Per això 

afirmem que, avui, el veritable problema d’Espanya és el Partit Popular. 

 

Amb el Govern del PP vuit de cada 10 contractes són temporals. 

 

Amb el Govern del PP hi ha menys estudiants amb beques, menys diners per beca 

i unes beques de menys duració. 

 

Amb el Govern del PP un pacient espera un mitjana de tres mesos per operar-se. 

 

Amb el Govern del PP Espanya és el país de la Unió Europea que menys ajudes 

destina a les famílies. 
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Amb el Govern del PP el preu de l’habitatge ha augmentat en un 111%. 

  

Amb el Govern del PP els Tribunals de Justícia acumulen dos milions de causes 

pendents. 

 

Amb el Govern del PP únicament 2 de cada 100 persones majors reben ajuda 

domiciliària. 

 

Amb el Govern del PP s’han duplicat les morts per violència de gènere. 

 

Amb el Govern del PP els creadors i els artistes han vist amenaçada la seva 

llibertat d’expressió. 

 

Amb el Govern del PP més del 75% del joves viuen amb els seus pares perquè no 

poden pagar un lloguer o comprar un pis. 

 

Amb el Govern del PP hi ha menys consens, menys diàleg i entesa, més 

enfrontaments i més crispació entre territoris i entre institucions. 

 

Rajoy és responsable d’aquesta gestió de govern. És el candidat de la precarietat, 

de la inseguretat ciutadana, dels habitatges inaccessibles, de les mentires de la 

guerra, de la indolència del Prestige. És un candidat al servei d’Aznar i dels seus 

interessos personals, no un candidat al servei del país. Un candidat que té com a 

objectiu preservar l’herència d’Aznar, no solucionar els problemes actuals de la 

nostra societat. 

 

El candidat de la dreta espanyola, sense idees, sense conviccions, sense voluntat, 

es nega a un debat cara a cara amb el nostre candidat, José Luis Rodríguez 

Zapatero, i fuig davant qualsevol pregunta d’un periodista o d’un ciutadà. 
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Sincerament, pensàvem que la dreta espanyola havia escollit Don Mariano Rajoy 

com a candidat a la Presidència del Govern i ens hem trobat que han escollit a 

“Marianito el Rajao”. 

 

Si el candidat de la dreta espanyola vol tornar a ser el que potser alguna vegada 

havia estat, que doni la cara, que demostri la seva solvència i les seves idees 

davant els ciutadans i ciutadanes en un debat democràtic amb Zapatero. 

 

I si no ho fa, que no ens intentin enganyar-nos amb estratègies electorals. 

Senzillament, el candidat del PP no està a l’alçada no ja de la responsabilitat de 

President de Govern, sinó de la de candidat que ha de poder mirar als ulls dels 

ciutadans i ciutadanes als quals demana el vot. 

  

Una victòria clara del PSC sobre el PP el proper 14 de març convertirà Catalunya 

en decisiva per a fer realitat el canvi a Espanya. Per a fer realitat un nou Govern, 

presidit pel José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Un nou govern que acabi amb la submissió de la nostra política exterior a 

l’administració Bush i que torni a apostar per Europa. 

 

Un nou govern que entengui que l’Espanya plural, moderna, culta i tolerant és la 

veritable Espanya i que la que ens vol imposar el PP és l’antiEspanya. 

 

Un nou govern que impulsi una política social activa basada en la solidaritat, que 

garanteixi l’existència de serveis públics de qualitat, que protegeixi els més febles i 

que sigui bel·ligerant contra l’exclusió i la marginació social. 

 

Un govern que garanteixi un major i millor creixement econòmic, basat en 

l’augment de la productivitat, així com en una fiscalitat justa, tant socialment com 

territorialment. 
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Un govern responsable davant la societat i el Parlament, compromès amb una 

informació lliure, plural i amb un acció pública transparent.  

 

La campanya electoral que volem desenvolupar serà un campanya orientada a 

aquest objectiu. Serà, a més, una campanya per a fer balanç de la gestió dels 

governs de Rajoy i Aznar i per a explicar els nostres projectes. 

 

La proposta del socialistes a la societat catalana neix amb la voluntat d’esdevenir 

un instrument en mans dels ciutadans i ciutadanes per tal d’acabar amb la 

temptació absolutista del PP i iniciar una nova etapa en què el Govern tingui com a 

objectiu donar solucions als problemes de la ciutadania i oportunitats per a les 

seves aspiracions. 

 

Volem un govern que solucioni problemes, no que ajudi a crear-los.  

 

Per això ens presentem amb el compromís de donar un nou impuls modernitzador 

al nostre país. 

 

Un nou impuls modernitzador que es concreta en tres objectius ambiciosos: fer 

realitat la Catalunya plena, l’Espanya plural i l’Europa federal; treballar per un país 

socialment avançat, apostant, alhora, per la competitivitat i la cohesió social; i 

renovar el compromís cívic amb la democràcia. 

 

En definitiva, el que volem és obrir un nova etapa modernitzadora al nostre país a 

través d’un projecte obert atractiu, il·lusionant, dialogant i compartit.   

 

Ni el nervis, ni les males maneres, ni els insults d’una dreta espanyola que aspira al 

poder absolut, canviarà els objectius, els continguts i l’estil dels nostre treball 

durant les properes setmanes. 

 

Aquest és el nostre compromís amb els catalans i catalanes.  
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