
Montilla hi posa el coll per remuntar el vol 
• El president de la Generalitat, a la recerca del vot del jubilat, destaca 

que el Govern «ha fet moltes coses» 

NEUS TOMÀS 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 21.03.10 

 

Per si en queda cap dubte, el president de la Generalitat i primer 

secretari del PSC, José Montilla, va demostrar ahir una altra vegada que 

és home de poques arengues i que confia que la seva sobrietat al final 

calarà en un electorat cada dia més descregut amb la política. Per sort 

per al líder socialista, el públic era de casa i amb més mítings al sarró que 

algun conseller. Aplicant un dels manaments del catecisme del PSC, el 

que defensa la fe cega en el comandament i la moral de victòria, Montilla 

ha començat pels jubilats, un dels col·lectius on més fidels té la causa 

socialista i, també, un dels que més temps té per buscar els vots que les 

enquestes neguen al PSC. 

 

Davant de 3.000 pensionistes, molts d’ells viudes, reunits a la Fira de 

Barcelona, el líder socialista va apel·lar a l’esperit d’esforç i sacrifici 

d’una generació que n’ha vist de tots els colors. Als que, com va 

recordar Montilla, van lluitar per la llibertat en aquest país, els va agrair la 

seva valentia i de passada els va animar a difondre l’obra de Govern del 

tripartit. «Heu de ser conscients que hem fet moltes coses», va 

proclamar. I, per si no n’eren –cosa més que probable tenint en compte 

que Montilla mateix ha reconegut aquesta setmana que el tripartit no ha 

triomfat en els temes de comunicació–, els va fer un breu resum de les 

coses que realment interessaven al públic: complements en les pensions 

per a 69.000 catalans, més subvencions a les associacions de jubilats, 



matrícules gratuïtes a la universitat, descomptes tant en museus com en 

teatres… i més places en residències i centres de dia. 

 

La llista va ser suportable perquè als presents no calia convèncer-los de 

res. Venien de casa més que satisfets. És més, per si Montilla dubtava o 

simplement necessitava una mica d’afecte, l’hi van demostrar amb 

petons i manyagueries durant més de 10 minuts, eterns per a càmeres i 

fotògrafs, i no menys llargs per al servei de seguretat del cap del 

Govern. Del que es tractava és que ara els entregats pensionistes 

socialistes ho expliquin. «Quan expliqueu al bar i al supermercat tot el 

que fem, Montilla, aquesta vegada sí, guanyarà per majoria absoluta», va 

proclamar la diputada al Congrés Isabel López-Chamosa. La mateixa que 

va augurar que, si tots els socialistes donen un cop de mà, al final 

s’aconseguirà que «les enquestes saltin totes juntes». 

 

Breu i prudent 

Montilla, més prudent, no va parlar de sondejos i encara menys de 

majories absolutes. Es va limitar a expressar el seu desig de repetir en el 

càrrec –«Vull continuar treballant per a vosaltres»– i va insistir que el PSC 

és el partit que més present té els que estan patint de prop la crisi. «Els 

vostres fills i néts», va recordar als assistents. 

 

El discurs del líder socialista va ser breu perquè sabia que la majoria ja 

estava pensant en el dinar. I és que, encara que l’escenografia era la d’un 

míting, amb els autobusos arribats de diferents federacions, la música 

pròpia de les campanyes electorals i les primeres roses roges, ahir en 

comptes d’entrepans hi havia càtering, taules amb estovalles i fins i tot 

cambrers amb esmòquing. La crisi a la família socialista també s’ha 

notat, però de moment no l’ha ofegat.  


