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0. INTRODUCCIÓ 

 
Amics i amigues, 
 
Estic content d’adreçar-me avui a tots vosaltres. Veig en aquesta sala amics, companys i persones de 
procedència molt diversa, un fet que valoro especialment.  
 
Molts de vosaltres és la primera vegada que us apropeu a un acte polític i vull donar-vos, de tot cor, 
les gràcies. 
 
Entre vosaltres hi ha persones vingudes dels sindicats, representants de treballadors i treballadores, 
empresaris i empresàries, emprenedors i emprenedores, gent del món de la cultura i la recerca, 
persones d’orígens diferents però que compartim una mateixa il·lusió: fer que torni Catalunya. 
 
Fer millor Catalunya, Fer millor Espanya i Fer millor Europa per fer una societat més justa i més 
pròspera. 
 
Em dirigeixo avui a vosaltres, per a dir-vos de forma clara i ferma, que vull liderar el canvi que 
Catalunya necessita. Vull ser el proper President de la Generalitat. 
 
Els socialistes catalans volem un canvi tranquil, que fixi de nou les prioritats del país en els problemes 
dels catalans i catalanes. 
 
Un canvi de full de ruta, per passar del full de ruta del procés al full de ruta de la recuperació econòmica 
i social a Catalunya, al full de ruta de la transició ecològica i de la nova revolució industrial. 
 
Un full de ruta de prosperitat econòmica, de creació de llocs de treball ben pagats; un full de ruta de 
suport als qui aixequen la persiana cada dia. 
 
Des del primer dia he dit que els problemes dels catalans i catalanes seran els meus problemes i els 
del meu govern. 
 
Per això em presento avui aquí, davant de vostès, per dir-vos que aquest canvi és possible. 
 
A aquest país no li falten idees, energia o talent. Aquesta sala d’avui n’és un exemple.  
 
Catalunya ho té tot per a què li vagi bé. Però a Catalunya li sobren anys de mal govern, d’enfrontament 
i de divisió que ens han empobrit econòmica i culturalment. 
 
Mirant enrere, un se n’adona que Catalunya ha perdut una dècada amb batalles internes, dividint a 
famílies i amics, enfrontant-nos amb la resta de territoris d’Espanya i perjudicant l’economia.  
 
Hem perdut una dècada en un moment que el món experimentava grans canvis que marcaran el futur  
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del nostre temps, on calia assentar les bases d’una recerca capdavantera, de la transició energètica i 
d’una política industrial 4.0 que assegurés llocs de treball avui per a demà. 
 
Mentrestant, els nostres competidors al món, les grans ciutats o les grans regions que competeixen 
amb nosaltres, han fet, majoritàriament, els deures. 
 
Catalunya s’ha dedicat a agafar el camí contrari, el de tancar-se en si mateixa en comptes d’obrir-se 
al món, d’aïllar-se en comptes de teixir aliances amb la resta de territoris d’Espanya i d’Europa, 
d’expulsar talent en comptes d’incorporar-lo i d’acollir-lo vingui d’on vingui o parli el que parli.  
 
Catalunya fa deu anys que ha agafat el camí equivocat i ara ens toca redreçar-lo. 
 
Els deu anys del procés han estat deu anys d’una dècada perduda de Catalunya. 
 
El descobriment de la vacuna per fer front a la Covid-19 en un temps rècord, una de les fites més 
importants en la història recent de la humanitat, ens mostra que el món camina en una altra direcció.  
 
Les vacunes han arribat gràcies a la combinació de talent local i global. Han estat fruit del treball de 
fills d’immigrants turcs a Alemanya o d’una científica hongaresa que va migrar fa anys als Estats Units; 
persones que van trobar territoris que els acollien i els donaven oportunitats. 
 
Per raons òbvies, he seguit molt de prop les investigacions per poder aconseguir aquestes vacunes. 
I vull que els propers grans avenços en la història de la humanitat neixin d’una universitat, d’un centre 
de recerca o d’una empresa de Catalunya. 
 
Vull que les noves vacunes que el món necessitarà, les grans innovacions per combatre el canvi 
climàtic o la nova tecnologia per fer créixer la nostra indústria, neixin als nostres centres tecnològics, 
als nostres centres de Formació Professional, a les nostres fàbriques i les nostres startups; del talent 
d’aquí i del talent que hem acollit, amb accents i colors diferents que ens fan més rics. 
 
En els temps que corren, no ens podem permetre el luxe d'una política frívola, d'una política d'agitació, 
d’una política de retòrica buida. Necessitem més que mai de la política, de la política que s'escriu en 
majúscules, la que entén la seva importància i assumeix el que això comporta amb totes les seves 
conseqüències. 
 
Tenim la necessitat d'un Govern de la Generalitat que sigui útil, de nou, per als ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya. El moment és massa greu i la Generalitat és massa important com per 
deixar-la en mans de persones que no es prenen seriosament les seves responsabilitats com a 
governants. 
 
Jo avui els proposo que torni Catalunya. Avui els vull explicar quin és el meu compromís. 
 
Creo que los que nos postulamos ante la ciudadanía tenemos la obligación de explicar nuestros 
proyectos con total transparencia.  
 
Y creo que al Gobierno de Cataluña le sobra gesticulación y le faltan proyectos e ideas.  
 
Empezó como el gobierno de los mejores y hemos terminado con el peor de los gobiernos. 
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Por eso, hoy quiero compartir con ustedes mi hoja de ruta para que vuelva Cataluña. Basada en tres 
objetivos y un reto. 
 
El primer objetivo, la reconstrucción Sanitaria. 
 
En segundo lugar, la reconstrucción Económica 
 
Y tercero, la reconstrucción Social. 
 
Y un reto: Pasar página del procés para que vuelva Cataluña de la mano de un buen gobierno. 
 
Porque estos objetivos solo serán posibles si abrimos una nueva etapa centrada en la gestión y la 
colaboración institucional, y no en la agitación, como ha ocurrido hasta ahora.  
 
Se trata de priorizar, se trata así de decidir dónde concentramos nuestros esfuerzos.  
 
Y les puedo garantizar que conmigo ustedes tendrán un Gobierno centrado en unir a los catalanes 
alrededor de objetivos compartidos, un gobierno que buscará la complicidad y la concordia entre 
todos, no la confrontación, no el enfrentamiento.  
 
Un gobierno que recupere la fuerza, el prestigio y el liderazgo que Cataluña y sus ciudadanos 
merecemos. 
 
1. Primer objetivo: reforzar la sanidad. 
 
La prioridad más inmediata de mi presidencia será la lucha contra la Covid-19.   
 
Lo primero, en estos momentos, es proteger las vidas; es el deber de cualquier gobierno decente.  
 
Hablamos de las vidas de nuestros compatriotas, especialmente de los más vulnerables.  
 
De nuestros padres y nuestras madres, de nuestros abuelos y abuelas que tanto han dado por 
nosotros. 
 
Tenemos que doblegar de una vez por todas al virus y para hacerlo es fundamental, entre otras 
cuestiones, acelerar el proceso de vacunación, para conseguir un nivel de inmunización que nos 
permita ir recuperando, poco a poco, la normalidad. 
 
Si algo hemos aprendido de esta crisis sanitaria, es que proteger nuestro sistema público de salud es 
el único camino para una recuperación económica duradera. No quieran enfrentar salud y economía, 
no se confrontan, van de la mano.  
 
Una economía fuerte y resiliente necesita y necesitará de un sistema público de salud fuerte. Por ello, 
cuando dejemos atrás la pandemia, nos quedará la tarea pendiente de reforzar la sanidad pública en 
Cataluña.   
 
Hoy les quiero anunciar que una de mis primeras medidas, si cuento con el apoyo de los ciudadanos 
y ciudadanas, será aprobar un Plan Nacional para la reconstrucción del sistema sanitario en Cataluña.   
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Debemos sentirnos muy orgullosos de nuestro sistema nacional de salud y de los grandes 
profesionales que lo componen. Es la joya de la corona de nuestro estado de bienestar. En gran parte,  
 
nuestra excelencia como país es un reflejo de la excelencia de nuestra sanidad.  
 
Pero no vamos a lograrlo solo con buenas palabras. Si queremos un sistema sanitario capaz de 
cuidarnos, debemos empezar por cuidarlo más, tras años de recortes. 
 
Empezando por incrementar la inversión en sanidad del Estado, que hemos multiplicado por diez en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Pero también en las propias comunidades 
autónomas.  
 
La Sanidad es una de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y en Cataluña ha 
sufrido especialmente el maltrato cuando no la dejadez de los sucesivos gobiernos que hemos tenido 
desde 2010. El resultado está a la vista: el sistema de salud de Cataluña necesita ser reforzado.  
 
En esta década perdida, Cataluña ha recortado camas de hospital, no ha cuidado como toca a sus 
profesionales sanitarios, a médicos, enfermeras y el resto de trabajadores;  ni se han atendido las 
necesidades de la atención primaria.  
 
Hemos visto municipios que veían cerrar sus centros de urgencias y pacientes que se derivaban 
constantemente a otros hospitales. En 10 años se ha debilitado el sistema de salud y ahora hemos 
visto lo necesario que era. 
 
Ha sido un honor para mí haber estado al frente del Ministerio de Sanidad en estos momentos, una 
cartera que siempre estará vinculada en nuestros recuerdos a la figura de Ernest Lluch, que nos 
recordó que socialismo y sanidad pública y universal van de la mano.  
 
Y como President, la sanidad seguirá siendo mi primera tarea, a través del plan que les he anunciado 
para la reconstrucción y el fortalecimiento de nuestra sanidad pública.   
 
Nuestra apuesta será la de una sanidad integrada en cada barrio, en la que todos los ciudadanos y 
ciudadanas tengan el derecho de ser atendidos en su Centro de Atención Primaria en un plazo máximo 
de 48 horas.  
 
Acordaremos con los municipios nuevos espacios para tener unos Centros de Atención Primaria 
dignos, porque la primaria ha sido la gran olvidada del sistema de salud en Cataluña. Y abordaremos 
las ampliaciones de hospitales como el Hospital del Mar, el Vall Hebrón o el Clínic en Barcelona por 
citar algunos ejemplos.  
 
Recuperaremos los servicios de urgencias que se cerraron en los municipios rurales para garantizar 
el derecho a la población a vivir con igualdad de oportunidades en todo el territorio; ampliaremos la 
salud mental y reforzaremos el vínculo entre la universidad, la ciencia y los hospitales para que, como 
les decía, en el futuro las próximas vacunas nazcan aquí. 
 
Y todo esto, quiero hacerlo contando con los profesionales, con los colegios profesionales, con 
médicos, enfermeras, con los gestores públicos y con la industria sanitaria y farmacéutica, que es un 
polo de investigación y creación de riqueza para Cataluña y el conjunto de España.  
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En definitiva, quiero que Cataluña tenga el mejor sistema de salud del sur de Europa. 

 

2. SEGON OBJECTIU: LA RECONSTRUCCIÓ DE L’ECONOMIA CATALANA 

 
El meu segon compromís serà la reconstrucció de l’economia catalana. 
 
Els proposo que en 4 anys corregim el rumb i recuperem el terreny que hem retrocedit durant la dècada 
perduda del procés. 
 
Si volem que Catalunya torni, ha de tornar la Catalunya locomotora econòmica d’Espanya i del sud 
d’Europa. 
 
Els ho diré ras i curt: Vull que Catalunya torni a ser la primera comunitat autònoma d’Espanya 
en Producte Interior Brut. Vull que recuperem la nostra ambició col·lectiva. 
 
Com a President, l’àrea econòmic sempre serà una àrea fonamental. Per redreçar Catalunya i pel bon 
funcionament del Govern.  
 
Per aquest raó, vull anunciar la persona que dirigirà aquest àrea al meu Govern. 
 
Aquesta persona la coneixeu bé aquí i també la coneixen bé a Madrid. Pel seu tarannà i el seu talent.  
 
Per la seva experiència i la seva solvència. 
 
Aquesta persona és Maurici Lucena, actual president d’Aena, un professional de l’economia i un 
acreditat gestor empresarial.  
 
Comptaré amb Maurici per fer de Vicepresident Econòmic i Conseller d’Economia i Hisenda. 
 
No podria estar millor acompanyat per fer la feina que ens toca. 
 
Vull crear les condicions perquè les empreses que van marxar tornin. 
 
Vull crear les oportunitats perquè el nostre talent creatiu es quedi a casa nostra i siguem porta 
d’entrada del talent del món. 
 
Vull que Catalunya lideri la creació de llocs de treball de qualitat i les exportacions d’Espanya. 
 
I els puc assegurar que tenim molta feina per fer. 
 
Aquest partit de la reconstrucció econòmica es juga en dues parts, a curt termini, mitjançant un Pla de 
Xoc; i l’altra a llarg i mitjà termini, fent les reformes que calen a la nostra economia. 
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A curt termini ens tocarà bolcar-nos en dos objectius prioritaris: 
 
 

1. Salvar el màxim nombre d’empreses possibles. 
2. Protegir el màxim nombre de llocs de treball. 

 
I vull dirigir-me especialment a quatre sectors greument afectats per la situació que vivim. El turisme, 
la restauració, el comerç i l’oci nocturn. 
 
En primer lloc, tindran un govern que els escoltarà. Com a President em reuniré amb aquells sectors 
que més han pagat les conseqüències de la Covid-19. No els deixaré a l’estacada, no els abandonaré.  
 
El sector del Turisme, comptarà amb un pla de rellançament de la promoció turística de Catalunya.  
 
El rellançarem amb una promoció de la marca Catalunya i de la marca Barcelona a nivell internacional 
i també al conjunt d’Espanya. Volem que persones de tot el país, de Madrid, Galícia o Andalusia tornin 
a visitar-nos i recuperar el terreny que hem perdut en els darrers anys, com a destí amable al conjunt 
de l’estat. 
 
M’implicaré personalment per a reprendre les connexions internacionals dels Aeroports de Barcelona, 
Girona i Reus, i en el reimpuls a la Fira de Barcelona, per seguir sent capdavanters al món en 
l’organització de congressos i esdeveniments.  
 
Seré un President actiu amb una potent agenda econòmica a l’exterior. Utilitzaré la nostra marca i la 
fortalesa de les nostres institucions per captar inversions a l’exterior i no adhesions polítiques; per 
acompanyar a les nostres empreses i no per fer propaganda que desprestigiï el nostre país. 
 
Vull que, en un any, les nostres infraestructures estiguin funcionant de nou a ple rendiment i Catalunya 
es torni a mostrar a Espanya i al món com una societat oberta i segura. 
 
Als sectors del comerç i la restauració i de l’oci nocturn, la meva prioritat serà restablir la normalitat en 
els horaris d’obertura a mesura que el procés de vacunació i la situació epidemiològica ens permeti 
anar  observant el final de la pandèmia. 
 
Per ajudar-los, elaborarem un paquet d’ajudes no només per contribuir a la reobertura dels comerços 
i restaurants i espais d’oci nocturn afectats per la pandèmia, sinó també per afavorir a la seva 
modernització i digitalització.  
 
Però com els he dit, aquesta reconstrucció serà un partit que es jugarà en dos temps.  
 
També a mig i a llarg termini, per recuperar en 4 anys el temps perdut en els darrers 10 i per posicionar 
Catalunya al capdavant d’Espanya i Europa. Per fer-ho possible, els anuncio que el meu govern 
dedicarà mil millons per a la reactivació de la economia de Catalunya i la Creació d’un Consorci per a 
la Industrialització i la Reactivació de l’Economia Catalana. 
 
Serà un espai d’aliances público–privades, que comptarà amb la participació del món local, i que 
coordinarà la gestió dels Fons Europeus per a la Reconstrucció a Catalunya. 
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I per assolir aquesta reconstrucció econòmica, m’agradaria compartir amb vostès alguns compromisos 
que ens han de permetre assentar-nos en l’economia del futur.  
 

2.1. UN COMPROMÍS PER A UNA REVOLUCIÓ DEL TALENT. 

 
A llarg termini, els proposo que Catalunya faci una aposta en primer lloc pel talent. Una aposta pel 
talent és una aposta per l’educació, les universitats, els centres de recerca  i per la formació 
professional.  
 
Volem centres educatius d’excel·lència arreu del territori, que garanteixin la igualtat d’oportunitats de 
tots els catalans amb independència del seu codi postal.  
 
Com els he dit, vull que Catalunya lideri els grans canvis avui s’estan produint al món.  
 
Per fer-ho, hem d’evolucionar per dir-ho d’alguna manera “from bricks, to brains”, de la pedra als 
cervells, perquè el nostre temps estarà marcat per la capacitat de generar, retenir i acollir el talent. 
 
 

2.2. UN COMPROMÍS AMB LA CIÈNCIA, LA INDUSTRIA  I EMPRENEDORIA 

 
Per a fer aquesta aposta pel talent, donaré un impuls clar a la Ciència. No m’estic d’agrair la feina 
d’algú com Andreu Mas Colell per assentar les bases del sistema de recerca de Catalunya. 
 
Farem una aposta per la transferència tecnològica dels centres de recerca a la indústria, i impulsarem 
la capitalitat digital de Barcelona perquè acompanyi la transformació econòmica de tot el país amb el 
Mobile World Congress com a punta de llança. 
 
Vull aprofitar la potència dels centres de recerca com l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), el 
SuperComputing Center o el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), i molts d’altres, per 
generar un ecosistema emprenedor de la mà del capital risc que permeti créixer a les startups del 
nostre país. 
 
I recuperarem una necessària política industrial. Catalunya ha de tornar a ser motor de la nova 
indústria verda a Espanya, apostant per la mobilitat sostenible, l’energia i la tecnologia. 
 
Per això, també treballarem de la mà del Govern d’Espanya per finalitzar les infraestructures que han 
de donar sortida a la nostra capacitat exportadora. 
 

2.2. UN COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA FP 

 
Esta revolución del talento de la que les hablo, no es posible sin recursos. Y por ello, me comprometo 
a dedicar el 6% del PIB a políticas de educación y conocimiento. 
 
Esto debería servir para bajar las ratios de profesor por alumno, permitiendo una enseñanza más 
personalizada.  
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En paralelo, modernizaremos la formación profesional para alcanzar un modelo de FP dual.  
 
E impulsaremos la universalización de las escuelas infantiles para que todos los niños menores de 
tres años tengan una plaza en condiciones. 
 
Sabemos, según nos explican los mayores expertos, que algunas de las brechas educativas más 
importantes se abren en los primeros años de vida.  Por eso es tan importante que todos los niños y 
niñas catalanas tengan acceso a educación de calidad desde sus primeros momentos.  
 
Esta será una política para combatir las desigualdades y será una de las grandes políticas feministas 
de mi gobierno, porque les digo sin tapujos que el mío, será un gobierno feminista. 
 
Hoy hay todavía demasiadas jóvenes en nuestro país escogiendo entre su maternidad o su carrera 
profesional, porque hemos sido incapaces de ofrecerles una protección social que les permita 
desarrollar ambas cosas sin renunciar a nada. 
 
Y debo decirles que impulsaremos la educación infantil con los Ayuntamientos y cumpliendo con las 
sentencias judiciales que obligan a la Generalitat a pagar por estos centros.  
 

2.3. UN COMPROMÍS AMB L’ANGLÈS – UNA SOCIETAT TRILINGÜE 

 
La consecución todos estos objetivos está fuertemente ligada a la apuesta por educación, la lucha 
contra las desigualdades y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
 
Los catalanes y las catalanas tenemos un gran fortuna, que es la de contar con más de una lengua: 
el catalán y el castellano. Nos enriquece mucho vivir en una sociedad plenamente bilingüe.   
 
En su momento, la inmersión lingüística fue una gran apuesta para la convivencia y para que 
funcionara en nuestro país el ascensor social; para asegurar que los hijos de la inmigración llegada a 
Cataluña desde otros lugares de España tuviesen las mismas oportunidades. 
 
Ahora hay una nueva brecha social, que tiene que ver con el dominio del inglés, un requisito 
indispensable para acceder a un puesto de trabajo en un país con vocación global. No podemos 
permitir que el aprendizaje de esta tercera lengua sea el patrimonio exclusivamente de aquellos con 
mayores recursos económicos y que queden expulsados quienes no los tienen.  
 
Por eso, me propongo que cualquier catalán o catalana, sea cual sea su procedencia, tenga un 
dominio del inglés cuando acabe la ESO en cualquier instituto de nuestro país. 
 
Queremos una sociedad plenamente trilingüe. Con jóvenes con espíritu crítico, abierto al mundo, y 
tolerante. Personas que sepan valorar y vivir la diversidad. Personas conocedoras de sus raíces, su 
cultura y sus tradiciones, pero también capaces de integrar nuevos logros y conocimientos.  
 

2.4. UN COMPROMÍS PER UNA AGENDA D’INFRAESTRUCTURES PER CATALUNYA QUE 

VERTEBRI EL TERRITORI.  
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Toca posar l’èmfasi en els nostres brains, per fer una revolució del talent, sóc molt conscient que no 
podem ni hem d'oblidar les nostres infraestructures.  
 
Sóc de la convicció que el millor aliat que pot tenir Catalunya és el Govern d'Espanya.  
 
I vull traslladar la meva convicció que Catalunya necessita un president de la Generalita que pugui fer 
tàndem amb el govern de Pedro Sánchez.  
 
Tenim l'exemple del ministre i amic José Luis Ábalos, bon coneixedor de Catalunya, qui està donant 
un impuls definitiu a les nostres infraestructures, no només al corredor Mediterrani, sinó també als 
accessos ferroviaris a port, l'Estació de la Sagrera o la millora de les Rodalies.  
 
Perquè Catalunya torni a ser la primera comunitat en termes de PIB, necessitem el compromís i la 
inversió de l’Estat. Les inversions que ja ha compromès el Govern de Pedro Sánchez i que continuaré 
reclamant en el futur.  
 
Catalunya ha de rebre un nivell d’inversions adequat al seu pes i a la seva rellevància en el conjunt 
de l’Estat.  I no tinguin dubtes que, per damunt de tot, seré un President exigent. Repeteixo, exigent. 
I capaç de garantir el tracte just que Catalunya necessita i mereix.  
 
Però també em proposo de fer els deures portes endins: vull recuperar el temps perdut i culminar el 
pla d'infraestructures de Catalunya que depèn la Generalitat: finalitzar la Línia 9 i ampliar la xarxa de 
Metro de l'àrea metropolitana de Barcelona, els serveis ferroviaris i també les nostres carreteres; tot 
això ens ha de permetre vertebrar el país de Barcelona als Pirineus, d’Alcanar a Girona i de Lleida a 
Figueres.  
 
Vull recuperar l'agenda de transformació territorial que van assumir els Governs de Pasqual Maragall 
i José Montilla, i mobilitzar en 4 anys la màxima quantitat de recursos per fer la feina que no s’ha fet 
en aquests darrers 10 anys.  
Vull fer-ho perquè vull un territori connectat, cohesionat i un territori d'oportunitats, a la Catalunya 
urbana i la Catalunya rural, més enllà de la retòrica buida de tots aquests anys. 
El món post Covid posa de manifest que la sobirania d’un territori es basarà en la seva capacitat de 
connectar-se, no en la seva capacitat de desconnectar-se. 
 
Una connectivitat que ha de ser: 
 

• Interna, amb infraestructures ferroviàries i viàries adequades.  

 

• Internacional, amb un Aeroport que desacomplexadament vol ser un hub internacional.  

 

• I digital, per connectar-nos instantàniament amb el món. Per això em proposo desplegar 
en els propers 4 anys la xarxa 5G a tots els racons del territori català. 

 
 
 
 



#PresidentIlla 
 

11 

 

 

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
socialistes.cat 

Casal Socialista Joan Reventós 
C. Pallars 191 
08005 Barcelona 
Tel 93 495 54 18 

 

2.5. UN COMPROMÍS AMB BARCELONA I LA REGIÓ METROPOLITANA 

 
Vull que el Govern de Catalunya tingui una agenda pròpia per a la Barcelona metropolitana.  
 
De vegades, sembla que encara no haguem deixat enrere els anys en què la Generalitat tractava 
d'ocultar la potència de Barcelona i la projecció de la seva marca a nivell internacional.  
 
Jo vull potenciar-la i posar-la al servei de tot el país. I per això ens cal una agenda comuna 
d'infraestructures per als 4 milions de catalans i catalanes que viuen a la regió metropolitana de 
Barcelona.  
 
Vull rellançar les infraestructures i la promoció exterior perquè estic convençut que Barcelona és el 
millor actiu de Catalunya, un actiu de tot el país; i avui, més que mai, faig meva una cita de Pasqual 
Maragall:  “El que és bo per a Barcelona és bo per a Catalunya i és bo per a Espanya”.  
 
 

2.6. UN COMPROMISO CON UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA CON BARRIOS DIGNOS Y 

VIVIENDA 

 
Además de mejorar nuestras infraestructuras, también me propongo afrontar otro de los grades 
desafíos que tenemos como sociedad: el cambio climático. Que además, nos ofrece la oportunidad 
de crear nuevos empleos verdes, de alto valor añadido, en sectores como la rehabilitación, la energía 
o la producción de materiales que se fabriquen en nuestras empresas. 
 
Un desafío que también nos permite mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas.  
 
Por eso, quiero anunciarles otro de mis compromisos: un nuevo plan de barrios para rehabilitar 50.000 
viviendas en Cataluña, para hacerlas mas eficientes energéticamente y mejorar su accesibilidad. Esto 
supondrá un beneficio directo para miles de familias, y también requerirá de mucho trabajo cualificado.  
 
Y también quiero que, junto al Institut Català de Finances, creemos un fondo de inversión para la 
energía solar que nos permita triplicar en 5 años la potencia instalada en las viviendas de la mano de 
la industria local. 
 
Esa es la transición ecológica en la que creo, con un marcado compromiso social y la implicación de 
nuestro tejido industrial, que nos permita cambiar nuestro modelo productivo a través de un auténtico 
Green New Deal para la próxima generación. 
 
También quiero superar aquellos discursos sobre la vivienda que la han convertido en un mantra pero 
que luego presentan un pobre, pobrísimo balance. En materia de vivienda hay que hablar menos y 
construir y rehabilitar más.  
 
Por ello, también me comprometo a facilitar el acceso a la propiedad compartida a 40.000 jóvenes y 
a promover 4.000 viviendas de alquiler social y accesible para ellos. 
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En definitiva, lo que propongo es volver a poner encima de la mesa una nueva Ley de Barrios, 
trabajando codo con codo con los alcaldes y alcaldesas, sin hacer distingos en función de su color 
político, porque mi gobierno será un gobierno municipalista y para todos. 
 

2.7. UN COMPROMISO CON EL TRABAJO DIGNO 

 
Como socialistas, la dignidad del trabajo siempre será la piedra angular de nuestro proyecto. Nuestro 
empeño será la creación de más empleo, en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible.  
 
Es la mejor manera de garantizar un futuro a nuestras familias y  reactivar la vida económica en 
nuestros barrios. Y para lograrlo, tenemos que utilizar la inversión pública para impulsar y movilizar al 
máximo la inversión privada. 
 
La recuperación económica no es solo una oportunidad para crear más puestos de trabajo, sino 
también para conseguir trabajos más dignos.  
 
En los momentos más difíciles de esta pandemia, hemos podido  comprobar que, además de contar 
con unos excelentes y entregados profesionales sanitarios, estamos rodeados de trabajadores 
esenciales. Desde los agricultores que producen nuestra comida, a los camioneros que lo transportan, 
a los cajeros y las cajeras que trabajan sin cesar o el personal de limpieza, que cumplió una función 
esencial. O los millones de personas, mayoritariamente mujeres, que se dedican a labores de 
cuidados, a acompañar a nuestra gente mayor y nuestros niños y niñas, realizando una labor 
imprescindible. 
 
La pandemia ha sido toda una lección de humildad en muchos sentidos. Y nos ha hecho valorar la  
 
aportación de muchas personas y profesionales, que no siempre trabajan en las mejores condiciones. 
 
Suele ocurrir que los que más contribuyen a la sociedad son los que menos reconocimiento exigen, 
porque lo hacen desde la generosidad.  
 
A todas estas personas no simplemente les debemos nuestra gratitud; nuestra obligación es 
garantizarles a todos la dignidad de condiciones que se merecen. Por eso asumo el compromiso de 
una nueva agenda de trabajo para Cataluña en el marco del diálogo social. Porque desde donde mejor 
se avanza, es desde el acuerdo y la coordinación. 
 
Les anunció que en los seis primeros meses de mi gobierno, lanzaré una agenda para el buen trabajo, 
el empleo de calidad y las nuevas oportunidades, que tendrá entre sus ejes la mejora de cualificación 
profesional, un plan para los cuidados a las personas y la creación de empleo verde. En paralelo, 
reactivaré el consejo de trabajo autónomo, para atender mejor a las necesidades a este sector tan 
relevante de nuestra economía 
 
Y todo ello, quiero hacerlo de la mano de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, a 
quienes quiero agradecer su trabajo constante, especialmente en estos momentos de dificultad.  
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Y quisiera hacer una mención especial del empleo joven. Trabajar en buenas condiciones es 
indispensable para tener un plan de vida. Por ello mi gobierno invertirá en políticas activas de empleo; 
no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque aquí la administración tiene que 
desempeñar un papel fundamental.  
 
Nuestros jóvenes sufrieron con especial intensidad los efectos de la última crisis económica, con 
niveles de desempleo y precariedad insoportables; y cuando estaban levantando cabeza, la crisis de 
Covid19 amenaza con llevarse por delante nuevamente sus proyectos de futuro.  
 
No lo vamos a consentir. Vamos a trabajar sin descanso para que salgan adelante. Los jóvenes y 
todas aquellas personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral. Porque nos jugamos 
mucho en ello. 
 
No habrá un futuro mejor para Cataluña hasta que no hayamos garantizado que cada uno de nuestros 
jóvenes pueda desarrollar todo y potencial y construirse un futuro, accediendo a la formación, a un 
empleo digno o la vivienda.  
 

3. RECONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 
Vull dir-los, amb el cor a la mà i les conviccions fermes, que aquesta reconstrucció econòmica ha de 
servir per fer de Catalunya una societat millor. 
 
Ens els darrers anys les desigualtats han augmentat a Catalunya i seguim tenint una esperança de 
vida diferent en funció del codi postal d’allà on naixem o vivim. 
 
Com a socialdemòcrata, crec que l’autèntic patriotisme és aquell en el que ens podem reconèixer en 
la mesura en què formem part d’un país decent; un país que fa millors a les persones que hi convivim, 
just i solidari. 
 
 
Aquest patriotisme cívic és el que em fa posar l’èmfasi en algunes de les assignatures pendents que 
tenim com a país. 
 
Els he parlat extensament de salut, habitatge o educació però vull que el país faci passes més enllà. 
 

3.1. UN COMPROMÍS AMB LA DEPENDENCIA 

 
Mi noveno compromiso tiene que ver con una asignatura pendiente desde hace demasiado tiempo, 
que es fundamental para la consolidación de nuestro Estado de bienestar.  
 
Me comprometo un impulso definitivo a nuestro modelo de atención a la dependencia, de curas y de 
residencias. 
 
Daremos prioridad a que las personas puedan vivir en su entorno con los servicios y los apoyos 
necesarios, acabando con las listas de espera para la atención domiciliaria social y sanitaria.  
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También simplificaremos los trámites para reconocer la dependencia y la discapacidad. Todo ello a 
través de un plan de choque para que se remedien los déficits existentes en el menor plazo de tiempo 
posible. 
 
Como los cuidados no siempre son posibles en casa, crearemos 5.000 plazas nuevas de residencia 
y 5.000 de centros de día. Es necesario revisar a fondo el modelo de residencias para asegurar una 
atención de calidad y revertir las privatizaciones.  
 
Al igual que la calidad de un país se mide en cómo trata a sus niños y niñas, también debe evaluarse 
en función de cómo cuida de su gente mayor y de los más vulnerables.  
 
Nos parece fundamental, por un principio de decencia y como pilar de nuestro pacto social, que tras 
largas vidas contribuyendo, nosotros contribuyamos a que nuestros mayores vivan sus últimos últimos 
años en las mejores condiciones posibles y con la dignidad garantizada. Y aquí también nos 
ocuparemos de los empleados, porque invertir en la dignidad de las personas que cuidan es la mejor 
forma de invertir en la dignidad de las personas cuidadas. 
 

3.2. UN COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT 

 
La seguretat és, des del meu punt de vista, una política social, amb una actuació basada en la 
prevenció i la proximitat. 
 
I en aquest punt, seré clar: vull barris i pobles segurs, perquè és la garantia de l’exercici de les llibertats 
i els drets de tots i totes a l’espai públic. I vull posar fi a la inseguretat que patim a alguns indrets de 
Catalunya, a ciutats, barris de treballadors o a pobles de muntanya.  
 
El retorn de les polítiques de seguretat serà una prioritat del meu govern. I per això ampliarem la 
plantilla del cos de Mossos Esquadra i farem una aposta per la proximitat i les tasques de seguretat 
ciutadana, acompanyant a les policies locals. 
 
 
 
Aquesta aposta dels socialistes per la seguretat i la convivència ja l’estem visualitzant en aquests 
moments. Es una de les grans aportacions que estem fent a Barcelona, on liderats per Jaume Collboni 
i Albert Batlle, s’estan convocant 1.000 noves places d’agents de Guardia Urbana i on la percepció 
d’inseguretat ha baixat 16 punts en un any d’un gir copernicà a les polítiques de seguretat.  
 

3.3. UN COMPROMÍS AMB LA CULTURA 

 
No puc estar-me de parlar d’un dels grans elements cohesionadors de la societat catalana i de la 
necessitat de reforçar les polítiques culturals.  
 
En primer lloc, la cultura ha de servir per apropar-nos, per fer-nos més lliures, més tolerants i més 
diversos. En cap cas concebo la cultura com una arma al servei de l’enfrontament entre compatriotes. 
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Per això aposto per un suport decidit a la cultura de base, a la cultura popular que cohesiona pobles i 
ciutats.  
 
Un suport a les indústries culturals, que són motor de la nostra economia i que han portat Catalunya 
arreu del món. No puc estar de recordar a Juan Grijalbo, López La Madrid o Carmen Balcells. 
Persones que, juntament amb d’altres, van situar Catalunya i Barcelona com una de les grans capitals 
mundials del llibre, com un pont amb Iberoamèrica que voldria recuperar. 
 
El meu primer viatge internacional fora d’Europa serà a l’America Llatina per a reforçar i recuperar la 
capitalitat editorial de Catalunya, també en llengua castellana, i per projectar la nostra cultura creada 
a Catalunya. 
 
Cultura també per al foment de la nostra llengua catalana i les nostres tradicions, que s’arrelen a la 
nostra història i que ens expliquen al món tal com som. Jo sempre he vist en el català i la nostra cultura 
un fenomen per cohesionar i no dividir. Una oportunitat per sumar. 
 
Però també cultura amb vocació internacional, la de les grans institucions que es veuen reconegudes 
amb el conveni de co-capitalitat cultural que ha recuperat el govern de Pedro Sánchez  i que porta 
l’inequívoc segell dels socialistes catalans. 
 
Unes grans institucions que ens projecten al món i que volem que continuïn sent referents, juntament 
amb els grans esdeveniments i festivals con el de Perelada, Temporada Alta, el Grec, el Sonar, el 
Primavera Sound i moltes d’altres que es celebren al territori, que connecten una generació global 
amb casa nostra. 
 

3.4. UN GOBIERNO Y UNA ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA.  

 
Para hacer todo esto, es necesario que pasemos página de lo que hemos vivido en estos últimos diez 
años. Hemos de pasar página. Tenemos que dar un giro de 180 grados en las prioridades para atender 
aquello que verdaderamente importa y que afecta al día a día de los catalanes y catalanas.  
 
Necesitamos un Gobierno que piense en el conjunto del país y sus necesidades. 
 
Por ello, en vez de crear empleos para activistas, mi gobierno creará empleo para gente en el paro.  
 
En lugar de gastar dinero en supuestas embajadas inútiles, dedicaremos nuestros esfuerzos para 
canalizar bien los fondos europeos.  
 
En lugar de crear organismos paralelos a nuestras instituciones, mejoraremos nuestros hospitales y 
nuestras escuelas.  
 
Y en lugar de gesticular, nos dedicaremos a gestionar.  
 
Porque gobernar es liderar, priorizar y decidir; y ahora toca decidir diferente y mejor. 
 
Y para ello, necesitamos recuperar las instituciones, para ponerlas al servicio del país, y no al servicio 
de ninguna causa. 
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Los ciudadanos y ciudadanas se merecen unas instituciones públicas impecables que se dediquen a 
hacer su trabajo y no a la agitación. Esto se consigue a través de la neutralidad política de las 
instituciones.  
 
Cuando una parte instrumentaliza para sus propios fines algo que nos pertenece a todos, que 
pertenece al colectivo, hace un flaco favor al interés general.  
 
Por eso, dignificaremos de nuevo nuestras instituciones, porque entendemos que es un requisito 
indispensable para que sirvan para dignificar la vida de las personas. 
 
El gobierno reformista que me propongo encabezar impulsará un Pacto Nacional por la Reforma de 
la Administración Local y los Servicios Públicos. Y también impulsaremos una Ley de Digitalización 
de la Administración y otra de la Función Pública. Necesitamos una administración moderna y a la 
altura de los grandes desafíos que tiene la sociedad catalana, y no nos podemos quedar por más 
tiempo de brazos cruzados. 
 
Nuestro propósito es regenerar la gestión pública, eliminando cualquier sombra de duda y cualquier 
tipo de corrupción en todas sus dimensiones.  
 
Para ello, también quiero anunciarles que crearemos un programa de evaluación de políticas públicas 
desde la Presidencia de la Generalitat, porque las buenas políticas se someten al escrutinio para 
poder ser mejoradas. 
 
E incorporaremos la perspectiva de género en todas nuestras políticas públicas, empezando por la 
composición de un gobierno paritario en todos los niveles. Porque para los socialistas, un buen 
gobierno también quiere decir gobierno feminista. 
 
En definitiva, nuestro propósito es mejorar la administración para que cumpla su función, y para que 
sea más ágil y más útil a los ciudadanos.  
 
También en lo que concierne a la administración de Justicia, donde apostaremos por la digitalización  
 
y el cero papel, con el objetivo de acercar la justicia a las personas y reforzar la confianza de la 
ciudadanía en este servicio público, que es básico y esencial. 
 
 
 

4. EL RETO: LA CATALUÑA QUE QUEREMOS – PASAR PÁGINA DEL PROCÉS Y UN BUEN 

GOBIERNO. 

 

4.1. UN COMPROMÍS PER A RECUPERAR ELS CONSENSOS 

 
Moltes d’aquestes reformes i els canvis que necessita avui Catalunya requereixen de grans acords i 
d’estabilitat.  
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De la meva experiència com alcalde, com a gestor municipal i també com a Ministre de Sanitat he 
après moltes coses. Però m’han ensenyat una cosa bàsica: saber escoltar, i intentar trobar els punts 
en comú  per arribar a acords. 
 
Si mirem bé la història recent del nostre país, de Catalunya, veurem que sempre hem avançat de la 
mà del diàleg, la negociació i els acords. Tots aquests elements ens han fet millors i més forts. 
Començant per aquells pactes, aquelles aliances, que hem sabut articular entre els catalans i les 
catalanes. Mai hem s’ha aconseguit res, ni aconseguirem res, des de la imposició i tampoc dividint el 
país. 
 
És hora de recuperar tot allò que ens ha permès avançar. I per això, vull expressar el meu compromís 
per recuperar els consensos en la política catalana. Per aconseguir un país més serè, més unit al 
voltant de grans objectius i més pròsper. Deixant enrere tensions i les divisions dels darrers anys. 
 
És hora de passar pàgina dels moments històrics per començar, ara sí, a escriure una nova història 
protagonitzada per la recuperació del progrés econòmic i social, la desaparició de les trinxeres i el 
retrobament de tots i els catalans i catalanes.  
No serà possible començar a superar el conflicte que hem viscut aquests darrers anys fins que siguem 
capaços de construir i compartir amplis consensos al voltant de les grans polítiques i prioritats del 
país.   
 
Per això, cal refer els pactes i reconstruir i els ponts. Hem d’avançar en la reconciliació recuperant el 
respecte i el reconeixement de l’altre, del què pensa diferentde nosaltres. Eradicant la idea dels bons 
i els mals catalans. 
 
Amb aquest objectiu, us anuncio que impulsaré un Acord pel Retrobament, per refer els pactes i els 
consensos bàsics entre els catalans i catalanes. Perquè només mitjançant el diàleg podem superar la 
paràlisi, avançar en el nostre autogovern i tornar a posar en marxa aquest país. 
 
Sense oblidar una premissa: el sistemes polítics i les societats es mantenen forts quan hi ha lleialtat 
institucional i respecte a la llei; quan s'aconsegueix la confiança dels uns en els altres i no es trenquen 
aquells llaços subtils i invisibles dels que parlava Tocqueville.  
 
Molts d'aquests llaços s'han trencat en els darrers anys i soc conscient que costarà algun temps refer-
los. Però tinc una confiança immensa en la capacitat del nostre poble, de tota la seva ciutadania, per 
tornar a trobar el camí de la concòrdia.  
 
Fins i tot en els pitjors moments, he cregut sempre fermament que finalment l'acord guanyaria a 
l'enfrontament perquè, més enllà de les discrepàncies, la política no és dividir, sinó suma, diàleg i, 
quan és possible, acord.  
I aquesta tradició del pactisme, tan arrelada en el catalanisme i que lluny de la submissió i de la 
protesta estèril pretén arribar a acords estables i beneficiosos, és ara més necessària que mai a 
Catalunya, a casa nostra. 
 
És l'hora de superar els enfrontaments. La via de l'acord és l'única eficient i legítima per renovar les 
nostres regles de convivència i evitar la fractura social.  
 
En definitiva, es tracta de reprendre la política, de recuperar el camí del diàleg, la negociació i el pacte.  
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Ni l'immobilisme ni la unilateralitat ens ha portat enlloc. 
 
I avui, més que mai, seguim pensant que l'avenç en clau federal segueix sent la via més viable 
políticament, més beneficiosa econòmicament i més justa socialment per Espanya i Catalunya.  
 
La via més adequada als nostres temps i al nostre context europeu.  
 
Perquè el federalisme és la fórmula que millor s’adapta a un món com l'actual, d'interdependències i 
de sobiranies compartides. La millor manera de compaginar la diversitat, la unió i la fraternitat. 
 

5. PODEM FER REALITAT ELS MILLOR ANYS DE CATALUNYA  

És per tot això amics i amigues, que vull acabar, dirigint-me a vosaltres amb un clam d’esperança i 
demanant-vos la vostra ajuda. 
 
Un clam d’esperança perquè estic convençut que els millors anys de Catalunya estan per arribar. 
 
La Catalunya de la propera dècada, la Catalunya del 2030 pot reconduir la dècada perduda del procés. 
 
La Catalunya de la propera dècada pot ser la de la igualtat real entre homes i dones, la de les polítiques 
que enforteixin la nostra sanitat, la nostra educació i que donin oportunitats als joves; la de la 
recuperació econòmica i el benestar social, la dècada d’unes polítiques ecologistes que garanteixin 
transició ecològica i nous llocs de treball a casa nostra. 
 
La Catalunya de la propera dècada pot ser la d’un país cohesionat del camp a la ciutat, amb 
connectivitat digital i física que permeti vertebrar pobles i ciutats.  
 
I sobre tot, la Catalunya de la propera dècada pot ser també la de la concòrdia i el retrobament.  
Però tot això només serà possible si passem pàgina d’aquests deu anys i tenim un bon govern. Un 
govern que sí, vull encapçalar.  
 
Avui els he exposat el meu full de ruta i em presento davant de vostès amb la convicció, que ara sí és  
 
fer que torni Catalunya. 
 
I vull fer-los una confessió: jo no em presento per treure un bon resultat i prou, o per mirar-me les 
coses des de la barrera. Jo torno a Catalunya. Ja hem vist algunes experiències de victòries estèrils,  
 
de partits que no han fet absolutament res després d’haver guanyat unes eleccions.  
 
Jo em presento per guanyar. Per guanyar i per governar. I per fer una Catalunya millor. 
 
I estic convençut que avui és possible el canvi a Catalunya si tots ens mobilitzem. 
 
És possible tenir un president socialista a la Generalitat que treballi colze a colze amb el President del 
Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, un govern que, després de molts anys, aposta amb fermesa pel 
diàleg i pel futur de Catalunya, com demostren els pressupostos per aquest any 2021. 
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Crec que és possible el canvi si concentrem els esforços. 
 
I he tornat a Catalunya decidit a fer-ho, per guanyar i per presidir la Generalitat perquè el nostre país 
torni a tenir un bon govern. 
 
Avui els he explicat algunes de les meves propostes per al nostre país,  però necessito la seva ajuda 
per fer-les realitat, perquè aquesta transformació sigui possible.  
 
Comencen, aquesta nit, 17 dies frenètics per fer possible el canvi a Catalunya. 
 
Un canvi que vull portar a terme amb la mà estesa a tothom, incorporant voluntats i sumant una àmplia 
majoria de persones diverses, de procedències diferents a qui no preguntarem d’on venen sinó a on 
volen anar. 
 
A tots aquells que vulgueu fer possible un canvi a Catalunya us dono la benvinguda a la candidatura 
i la proposta que fa el PSC a les properes eleccions del 14 de febrer. 
 
Compto amb vostès per fer-ho possible, perquè insisteixo, estic convençut que els millors anys de 
Catalunya encara estan per venir. 
 
Moltes gràcies. 

Salvador Illa 
28 de Gener de 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


