
Montilla improvisa mítings al carrer per combatre 

l'abstenció 
• El candidat del PSC demana al públic a Cornellà que no faci cas de 

les enquestes 

• Felipe González serà el ganxo del primer gran acte socialista, 

dijous, a Badalona 

NEUS TOMÀS / Barcelona 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 28 de octubre del 2010 

 

Si un dia d'aquests vostè passeja pel carrer i es troba un senyor clavat al 

president de la Generalitat, José Montilla, enfilat en una caixa de cartró 

explicant les bondats del PSC, no es pensi que és l'actor Sergi Mas 

gravant una paròdia. Segurament serà Montilla protagonitzant un nou 

format de campanya: «el míting llampec». Va començar ahir i, emulant 

l'speakers' corner del Hyde Park londinenc, es va plantar al mercat de 

Sant Ildefons de Cornellà (tampoc era qüestió d'arriscar gaire el primer 

dia ). Les xarxes socials Facebook i Twitter van ser les que van començar 

a difondre l'improvisat míting del candidat socialista. 

zoom Montilla, durant l'acte que va protagonitzar ahir al mercat de Sant 

Ildefons de Cornellà. 

 

Com si fos Karl Marx o Vladímir Lenin en el famós parc anglès, Barack 

Obama en l'última campanya nord-americana o Rosa Díez al Retiro 

madrileny -amb èxit notable-, Montilla es va barrejar entre les parades del 

mercat de la ciutat que el va portar a l'èxit. Es tracta de trepitjar carrer, 

d'escoltar la gent i de convèncer tants ciutadans com pugui que els 

convé recolzar el PSC perquè ell repeteixi com a president. I a més, com 

afegeixen els socialistes, és molt més barat que els actes als pavellons. 



 

Normalment els oradors, famosos o no, que utilitzen els speakers' 

corners sovint polemitzen sobre qualsevol tema amb els transeünts. A 

Cornellà, malgrat que no hi havia periodistes, part del públic que es va 

acostar a escoltar el líder socialista enarborava pancartes del PSC amb el 

lema President Montilla. Vaja, o els va convèncer molt ràpidament o 

algunes (la majoria eren dones) ja estaven preparades per rebre el seu 

exalcalde, fora que tinguin per costum anar al mercat amb pancartes. 

 

«SENSE PROTOCOL» / Montilla va pronunciar un discurs de 10 minuts en 

què va recomanar al públic que no faci cas de les enquestes que el donen 

com a perdedor i va recordar que el vot només és propietat d'un mateix. 

Per convèncer els assistents que el dia 28-N han de recolzar el PSC, va 

subratllar l'«ambigüitat» dels projectes del seu rival, Artur Mas. Després 

del míting, va baixar de la caixa, va deixar el micròfon i va dedicar 

gairebé una hora a xerrrar amb els ciutadans que se li van acostar. El 

portaveu del partit, Miquel Iceta, va subratllar que aquest nou format 

d'acte busca «un contacte directe amb la ciutadania sense protocol ni 

escenari rígid». 

 

Aquests mítings innovadors es combinaran amb els tradicionals. Per 

començar, el PSC ha organitzat per dijous de la pròxima setmana un acte 

multitudinari amb l'expresident del Govern Felipe González, que segueix 

sent un dels convidats que més triomfen entre la militància socialista. 

Serà al barri de Llefià de Badalona, una ciutat on el PP ha fonamentat tot 

el seu missatge a denunciar la immigració il·legal i vincular els gitanos 

romanesos amb la delinqüència. 

 


