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INICI DE CAMPANYA  

27 de febrer de 2004 

 

INTERVENCIÓ DE JOSÉ MONTILLA 

 

Bon nit, amics i amigues, 

 

Avui, a Igualada, els socialistes catalans iniciem la nostra campanya 

electoral. I ho fem amb un objectiu ambiciós, clar i, alhora, més 

necessari que mai: derrotar el PP i fer realitat el canvi a Espanya.   

 

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

President de la Generalitat necessita la complicitat d’un govern amic a 

Espanya, d’un govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero que 

aposti per l’Espanya plural, per la regeneració democràtica, pel progrés 

social i econòmic i per una política exterior autònoma i europea. 

 

La  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 proper 

14 de març.  

 

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.  

 

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. 
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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.   

 

Cal tenir-ho clar. 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 c atalana.  

 

Som conscients que aquesta campanya electoral i aquestes eleccions 

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

Catalunya com per Espanya. 

 

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.  

 

 

 



 

 
 

 

Partit dels
Socialistes

de Catalunya
(PSC-PSOE)

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. 

 

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 el candidat del “dedazo”. 

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. 

 

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 no la que  ens vol imposat el PP. 

 

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. 

 

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

informació lliure, plural i amb un acció pública transparent. 

 

Un govern que solucioni problemes, no que ajudi a crear-los.  
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Des d’ara fins  les 24 hores del divendres 12 de març, els socialistes catalans 

desenvoluparem una campanya per a explicar les nostres propostes, la nostra 

alternativa, i fer balanç de la gestió dels governs de Rajoy i Aznar. 

 

Amics, amigues, ni el nerv is, 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 dues properes setmanes. 

 

Treballarem plegats, amb il·lusió i ambició per  derrotar el PP!  

  

Per obrir una nova etapa de progrés amb un Govern presidit per José Luis 

Rodríguez Zapatero! 

 

Per governar Espanya d’una altra manera! 

 

Catalunya ho necessita i l’Espanya plural i progressista també! 

 

A treballar i a guanyar! 

 

 

  


