
ENTREVISTA A MONTSERRAT TURA 

«Remuntar és difícil, però ho aconseguirem» 
NEUS TOMÀS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 3 de octubre del 2010 

 

Montserrat Tura és d'aquells polítics que cauen millor al carrer que en 

alguns despatxos del PSC. Ella ho sap i el seu partit també però, més 

enllà de renyines tots dos miren de guanyar les eleccions. 

 

-¿Per què pensa que Montilla l'ha escollit com a número dos? 

-Potser perquè en totes les funcions que he exercit en nom del partit i 

amb suport del+s ciutadans he demostrat la lleialtat al PSC i la voluntat 

de servei als ciutadans. 

 

-En la seva conversa amb Montilla ell li va demanar que no canviï. I vostè, 

¿li va reclamar alguna cosa al seu candidat? 

-Li vaig dir que el fet d'anar de número dos no podia comportar trencar 

amb la meva coherència vital, amb la meva manera d'entendre la política, 

que és oberta, i la meva agosarada llibertat d'expressió al si del partit. 

 

-¿És cert que vostè va avisar que només estava disposada a anar a la 

llista si ocupava el número dos? 

-No és cert. Vaig dir que aniria a la llista al lloc que fos i que en aquests 

moments difícils faria campanya fins a l'últim poble. 

 

 

 

 



-S'ha interpretat que Montilla pretén compensar l'anomenat sector més 

catalanista... 

-M'agradaria que la meva presència fos el reflex de la diversitat del país i 

que ajudés que sectors progressistes i catalanistes s'adonessin que 

l'única força d'aquest tipus que hi ha a Catalunya és el PSC 

 

-¿Pensa que el PSC ha actuat en alguna ocasió de manera submisa 

respecte al PSOE? 

-Vull que el PSC i tots els seus militants actuïn sempre com diuen els 

nostres estatuts. Un partit sobirà amb òrgans de direcció únics i que la 

nostra relació amb el PSOE és fraternal i de coincidència amb el projecte 

social però en cap cas de submissió. 

 

-Digui'm un motiu per votar José Montilla. 

-La crisi ha provocat molts problemes socials i no podrem sortir-ne amb 

partits que no anteposin la justícia social. I aquesta prioritat només la 

tenim els socialistes. 

 

-La Generalitat no para de repetir que ha fet moltes coses. Si és així, 

¿per què el PSC no aixeca el cap? 

-Perquè l'obligació dels governs és fer coses però el que hem d'afegir és 

que si no haguéssim fet tant, tenint en compte els canvis demogràfics, 

socials i sobretot la crisi, avui no existirien aquests serveis de qualitat, 

més necessaris que mai. Aquest és el nostre mèrit. 

 

-¿El PSC encara és a temps de remuntar? 

-És difícil, però ho aconseguirem. 

 

 



-¿Com ho faran? 

-Les persones que pateixen més directament la crisi i que ara estan 

desmotivades han d'entendre que la manera de sortir d'aquesta situació 

no és quedant-se a casa sinó recolzant l'única força progressista que pot 

garantir-los una sortida a aquesta situació. 

 

-Vostè que va ser consellera d'Interior, ¿com explica que l'actual número 

dos d'aquest departament, Joan Boada, estigués manifestant-se el dia de 

la vaga general i que ningú de la Generalitat l'hagi desautoritzat? 

-La presència de la segona autoritat del departament d'Interior en una 

manifestació mentre en una altra hi havia greus incidents és del tot 

inexplicable. 

 

-És la primera persona del Govern català que el desautoritza. 

-(...) 

 


