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Fitxer 1 

 

Ple del Parlament  

IX legislatura / Primer període / Dijous, 16 de desembre de 2010 

 

 

Ple del Parlament 

 

Presidència 

de la M. H. Sra. Núria de Gispert i Català 

 

 

Sessió núm. 1 

SESSIÓ NÚM. 1 

La sessió s'obre a ***. Presideix el president de la Mesa d’Edat, acompanyat dels 

secretaris de la Mesa d’Edat, la qual és assistida per la secretària general i el lletrat 

major. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en funcions, acompanyat de 

tot el Govern en funcions. 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Elecció dels membres de la Mesa del Parlament. 

 

 

La secretària general (Imma Folchi i Bonafonte) 

Senyores i senyors, bon dia a tothom, i sigueu benvinguts al Parlament de 

Catalunya. 
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Constitució 

del Ple del Parlament i elecció dels membres de la Mesa del 

Parlament (tram. 396-00001/09 i 398-00001/09) 

Senyores diputades, senyors diputats, com és preceptiu, d’acord amb l’article 1 del 

Reglament de la cambra, aquesta sessió s’ha d’iniciar amb la lectura del Decret 

número 193, del 13 de desembre, de convocatòria de la sessió constitutiva del 

Parlament de Catalunya. Aquest decret diu: 

«Realitzades les eleccions al Parlament de Catalunya el proppassat dia 28 de 

novembre i atès que les corresponents juntes electorals provincials han proclamat 

els resultats d’aquest procés electoral, de conformitat amb el que estableix l’article 

10 apartat D de la Llei 13/2008 del 5 de novembre de la presidència de la 

Generalitat i del Govern, decreto: 

»Article 1. Convocar a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya els 

diputats i les diputades electes que han estat proclamats per les juntes electorals 

provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d’acord amb el resultat de les 

eleccions fetes el dia 28 de novembre de 2010. 

»Article 2. La sessió constitutiva tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2010, a les 11 

hores, al Palau del Parlament. 

»Disposició final. Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació 

en el Diari Oficial de la Generalitat. 

»A Barcelona, 13 de desembre de 2010. Signat, José Montilla i Aguilera, president 

de la Generalitat.» 

Il·lustres diputades i diputats del poble de Catalunya, el nostre Reglament, en 

l’article 2, estableix que la sessió constitutiva ha de ser presidida inicialment pel 

diputat electe de més edat d’entre els presents, assistit pels dos diputats més 

joves, en qualitat de secretaris. Segons les dades lliurades al Parlament, consta 

que el senyor Francesc Bragulat i Bosom, nascut el 5 de juliol de l’any 1942, és el 

diputat de més edat d’entre els presents, i li correspon de presidir la sessió. 

Comptarà amb la col·laboració dels dos diputats més joves, que són el senyor José 
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Antonio Coto Roquet, nascut el 8 de febrer de 1986, i el senyor Roger Montañola i 

Busquets, nascut el 29 de març també de 1986. 

Si alg  considera que té un millor dret, ho haurà d’advertir ara. En cas contrari, el 

Parlament espera i el Reglament disposa que componguin la Mesa d’Edat per tal 

d’obrir la sessió constitutiva del Parlament en la seva novena legislatura. 

Els prego, doncs, que vulguin ocupar els seus llocs en la presidència. 

Mentrestant, i com a secretària general del Parlament, els vull desitjar a tots i a 

totes els millors encerts en l’exercici de la funció representativa i de servei a les 

persones i al país que el poble de Catalunya els ha encomanat. 

(Pausa.) 

El president de la Mesa d’Edat (Francesc Bragulat i Bosom) 

Iniciada la sessió constitutiva amb la lectura del decret de convocatòria feta per la 

secretària general, com a president de la Mesa d’Edat declaro oberta aquesta 

sessió, d’acord amb l’article 2 del Reglament. 

Molt honorable president de la Generalitat, molt honorable president del Parlament,  

honorables conselleres i consellers, il·lustres diputades i diputats, autoritats que 

ens acompanyen, senyores i senyors, personal del Parlament. Voldria fer extensiva 

aquesta salutació inicial també als membres dels mitjans de comunicació que 

cobreixen aquesta sessió. Ells, amb les tecnologies de què disposem actualment, i 

també amb els recursos propis d’aquesta cambra, fan possible que puguem estar 

presents arreu, més enllà de la ràdio i la televisió. A ells i a les persones que ens 

segueixen els desitjo molt bon dia. 

Avui iniciem aquesta novena legislatura del Parlament de Catalunya d’ençà de la 

recuperació de les nostres llibertats després de quaranta anys de franquisme. 

Entendran que per a una persona de la meva generació és un honor poder presidir 

per uns moments una institució que durant molts anys de la meva vida no era més 

que un somni, un anhel de llibertat. Ara, amb el sistema democràtic consolidat, el 

nostre Parlament ha esdevingut allò que Neruda anomenava «la casa de la 

paraula». És doncs la nostra tasca el debat, la confrontació d’idees, però també 

l’acord i el pacte. La nostra societat és plural, i aquest hemicicle n’és el seu reflex. 
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Tot i això, cal que tots plegats siguem capaços de trobar les vies d’acord per tal 

que la nostra acció política serveixi per a allò que un dia ens va fer decidir entrar en 

política, millorar la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. 

Iniciem, doncs, una nova legislatura, que neix en un context de crisi econòmica que 

segurament la marcarà. En aquests moments difícils en què molts dels nostres 

conciutadans passen per situacions complicades, es requereix de la política un 

elevat grau de responsabilitat per tal d’aconseguir algunes respostes. Tot i el 

desprestigi, la desafecció de molts ciutadans vers la política, és des d’aquesta que 

cal treballar. 

Els cent trenta-cinc membres del Parlament que avui comencem aquesta nova 

etapa hem de ser capaços d’estar a l’alçada del moment que vivim. Els catalans i 

els catalanes han dipositat una bona part de les seves esperances en nosaltres, en 

el fet que siguem capaços, des de la discrepància, d’establir les bases que 

permetin al nostre país entomar de nou el camí del creixement i de la sortida de la 

crisi. Som, per tant, els dipositaris d’una part de les seves esperances, i no els 

podem decebre. Però cal també que prestem atenció a l’ànima de la nostra nació; 

una ànima, al meu entendre, ferida en el seu orgull, que fa necessària una gran 

dosi de complicitat entre la política i la ciutadania per a la seva cura. Cal més que 

mai obrir les portes d’aquesta casa a tothom, que tothom senti seu aquest 

Parlament, que sigui la institució de tots els nostres ciutadans, amb independència 

del seu origen i la seva condició. 

Finalment, permeteu que aquest veterà però alhora novell diputat pugui finalitzar 

aquesta primera intervenció recordant aquells versos d’en Salvador Espriu que 

defineixen, al meu entendre, el sentit de la nostra tasca: «Ara digueu: nosaltres 

escoltem les veus del vent per l’alta mar d’espigues. Ara digueu: ens mantindrem 

fidels per sempre més al servei d’aquest poble.» 

Moltes gràcies. 

(aplaudiments) 

De conformitat amb l’article 2.2 del Reglament, procedirem ara a la lectura de la 

relació dels diputats i les diputades electes. 
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Prego al secretari de la Mesa d’Edat, senyor Roger Montañola, que iniciï la lectura 

de la relació dels membres per la circumscripció 

 

Fitxer 2 

...de Barcelona.  

El secretari de la Mesa d’Edat (Roger Montañola i Busquets)  

Bé, la Junta Electoral Provincial en sessió tinguda el dia 3 de desembre de 2010, 

d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la 

circumscripció de Barcelona les senyores i els senyors següents:  

»Convergència i Unió: 

»Artur Mas i Gavarró 

Joana Ortega i Alemany 

Felip Puig i Godes  

Meritxell Borràs i Solé 

Ramon Espadaler i Parcerisas 

Oriol Pujol i Ferrusola 

Antoni Castellà i Clavé 

Lluís Miquel Recoder i  Miralles 

Irene Rigau i Oliver 

Neus Munté i Fernàndez 

Lluís Corominas Díaz 

Núria de Gispert  Català 

Francesc Homs i Molist 

Antoni Fernàndez  Teixidó 

Cristina Iniesta i Blasco 
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Josep Rull i Andreu  

Josep Maria Vila d'Abadal i Serra 

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez 

Maria Glòria Renom i Vallbona 

Marta Llorens i Garcia 

Jordi Turull i Negre 

Joan Recasens i Guinot 

David Bonvehí i Torras 

Anna Figueras i Ibáñez 

Montserrat Ribera i Puig 

Joan Morell i Comas 

Assumpció Laïlla i Jou 

Jordi Cuminal i Roquet 

Pere Regull i Riba 

Maria Mercè Jou i Torras 

Gerard Martí Figueras i Albà 

Dolors Gordi  i Julià 

Francesc Bragulat i Bosom 

Maria Senserrich i Guitart 

Roger Montañola i Busquets. 

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya: 

»Montserrat Tura Camafreita 

Celestino Corbacho Chaves 

Laia Bonet i Rull 

Miquel Iceta i Llorens 
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Manuela de Madre Ortega 

Ernest Maragall i Mira 

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo 

Jaume Collboni Cuadrado  

Eva Maria Granados Galiano 

Joan Ferran i Serafini 

Higini Clotas i Cierco  

Consol Prados i Martinez 

Daniel Font i Cardona 

Montserrat Capdevila Tatché 

Jordi Terrades i Santacreu 

Caterina Mieras i Barceló 

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi. 

Judit Carreras Tort. 

«Per part del Partit Popular: 

»Alicia Sánchez-Camacho i Pérez  

Jordi Cornet i Serra  

Maria de los Llanos de Luna Tobarra 

Pere Calbó i Roca 

María José García Cuevas   

Maria Dolors Montserrat i Culleré  

Josep Llobet  Navarro 

Eva García i Rodríguez 

José Antonio Coto Roquet 

Pedro Chumillas Zurilla 
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Rafael López i Rueda 

Santiago Rodríguez i Serra. 

»Per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: 

Joan Herrera Torres 

Dolors Camats i Luis 

Jordi Miralles i Conte  

Jaume Bosch i Mestres 

Laia Ortiz Castellví 

Laura Massana Mas 

Salvador Milà i Solsona 

Mercè Civit Illa. 

»Per part d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Joan Puigcercós i Boixassa 

Anna Simó i Castelló 

Laura Vilagrà i Pons 

Oriol Amorós i March 

Marc Sanglas i Alcantarilla  

Pere Aragonès i García 

»Per part de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía: 

»Albert Rivera Diaz 

Carmen de Rivera i Pla 

Jordi Cañas Pérez.» 

»I per part de Solidaritat Catalana: 

»Joan Laporta Estruch 

Alfons López Tena 
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Uriel Bertran Arrué.  

El president de la Mesa d’Edat  

Prego ara al secretari de la Mesa d’Edat, senyor Antonio Coto, que continuï la 

lectura de la relació de diputats i diputades electes per les circumscripcions de 

Girona, Lleida i Tarragona.  

El secretari de la Mesa d’Edat (José Antonio Coto i Roquet) 

Per la circumscripció de Girona:  

La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el 10 de desembre de 2010, 

d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la 

circumscripció de Girona les senyores i els senyors següents:  

»Per Convergència i Unió: 

»Santi Vila i Vicente 

Elena Ribera i Garijo 

Eudald Casadesús  i Barceló 

Xavier Crespo i Llobet 

Maria Dolors Rovirola i Coromí 

Carles Puigdemont  i Casamajó 

Xavier Dilmé  i Vert 

Lluís Guinó i Subirós 

Begonya Montalban i Vilas. 

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya: 

»Joaquim Nadal i Farreras 

Marina Geli i Fàbregas 

Esteve Pujol  i Badà.  

»Per Esquerra Republicana de Catalunya: 

»Carme Capdevila i Palau 
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Pere Vigo i Sallent. 

»Pel Partit Popular de Catalunya: 

Josep Enric Millo i Rocher. 

»Per Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: 

»Joan Boada Masoliver. 

»Per Solidaritat Catalana: 

»Antoni Strubell i Trueta.  

»Per la Circumscripció de Lleida: 

La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el 3 de desembre de 2010, d’acord 

amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció de 

Lleida les senyores i els senyors següents: 

»Per Convergència i Unió: 

»Albert Batalla i Siscart 

Josep M. Pelegrí i Aixut 

Marta Alòs López 

Joan Reñé i Huguet 

Ramon Barrufet i Santacana 

Agustí López i Pla 

Anna Miranda i Torres 

Antoni Balasch i Parisi 

Mireia Canals i Botines. 

«Pel Partit dels Socialistes de Catalunya: 

»Joaquim Llena i Cortina 

Agnès Pardell Veà 

Mònica Lafuente de la Torre. 
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»Pel Partit Popular de Catalunya: 

»Dolors López Aguilar 

Marisa Xandri Pujol. 

»Per Esquerra Republicana de Catalunya: 

»Carmel Mòdol i Bresolí. 

»Per la circumscripció de Tarragona: 

»La Junta Electoral Provincial, en sessió tinguda el dia 2 de desembre de 2010, 

d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la 

circumscripció de Tarragona les senyores i els senyors següents: 

»Per Convergència i Unió: 

Josep Poblet i Tous 

Carles Sala i Roca 

Dolors Batalla i Nogués 

Meritxell Roigé i Pedrola 

Carles Pellicer i Punyed 

Xavier Pallarès i Povill  

Milagros Fernández i López 

Maria Victòria Forns i Fernández 

Francesc Sancho i Serena. 

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya: 

»Xavier Sabaté Ibarz  

Núria Ventura Brusca 

Josep Maria Sabaté Guasch 

Núria Segú i Ferré. 

»Pel Partit Popular de Catalunya: 
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»Rafael Luna  Vivas 

Juan Bertomeu Bertomeu 

Alicia Alegret Martí.  

»Pel Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya: 

Sergi de los Ríos Martínez.» 

»Pel Partit Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: 

Hortènsia Grau Juan. 

El president de la Mesa d’Edat  

Aquesta presidència fa constar que tots els membres del Parlament han complert 

els requisits que estableix l’article 16 del Reglament per accedir al ple exercici de la 

condició de parlamentari o parlamentaria. No obstant, els comunico que la diputada 

Laura Vilagrà i Pons, elegida a la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya per la 

circumscripció de Barcelona, ha notificat que no pot complir el deure d’assistir a 

aquesta sessió amb motiu de la seva baixa per raons de maternitat.  

D’acord amb el que estableix l’article 84 del Reglament del Parlament, la diputada 

citada ha delegat el vot en la diputada senyora Anna Simó i Castelló la qual, en el 

moment que pertoqui de fer-ho, la senyora Vilagrà lliurarà ella el vot que aquesta 

darrera li ha delegat.  

Procedirem ara a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament.  

D’acord amb l’article 35.2 del Reglament, les votacions per l’elecció d’aquests 

càrrecs es fan per mitjà de paperetes que hauran de lliurar a la Mesa d’Edat 

perquè siguin dipositades a l’urna preparada per a aquesta finalitat.  

La primera elecció que correspon de fer és la del president o presidenta del 

Parlament, d’acord amb l’article 36 del Reglament.  

Per fer aquesta elecció cada diputat o diputada ha d’escriure un sol nom a la 

papereta i surt elegit aquell qui obté el vot de la majoria absoluta.  
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Es consideraran nul·les... Bé, en el cas que no s’assolís la majoria absoluta, 

s’hauria de repetir l’elecció entre els dos diputats que haguessin, s’haguessin 

apropat més a la majoria.  

Es consideraran nul·les les paperetes il·legibles o les que contenen un nombre de 

vots superior al requerit, o noms relatius a persones que no són membres del 

Parlament.  

Les paperetes sense cap indicació escrita es consideraran vots en blanc.  

Recordo a la cambra que els membres del Govern que siguin parlamentaris i la 

Mesa d’Edat votaran al final.  

Prego al secretari, senyor Roger Montañola i Busquets, que iniciï la crida dels 

diputats i diputades per ordre alfabètic.   

(D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, les diputades i els diputats són cridats i 

nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a 

l’urna les paperetes. Els diputats que són membres del Govern en funcions i els 

membres de la Mesa d’Edat són cridats al final.)  

 
 

Fitxer 3 

 

Un com finida aquesta votació, procedirem a fer l’escrutini per saber qui ha estat 

elegit president o presidenta del Parlament.  

(Es procedeix a l’escrutini.) 

 

 

Fitxer 001ple04 

Acabat el recompte, ha estat elegida presidenta del Parlament per 77 vots a favor, 

53 vots en blanc, 1 vot nul i 4 vots per al senyor Antoni Strubell, però atesa la clara 

majoria de la senyora Núria de Gispert i Català, és ella qui ha sigut elegida com a 

presidenta del Parlament. 
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Enhorabona, molt honorable senyora Núria de Gispert. 

(Aplaudiments perllongats.) 

Prosseguirem ara amb la votació per a l’elecció dels dos vicepresidents. D’acord 

amb l’article 36.2 del Reglament, cada diputat o diputada ha d’escriure un nom a la 

papereta i surten elegits els qui per ordre correlatiu obtenen una majoria de vots. 

Prego al secretari, senyor Roger Montañola, que iniciï novament la crida dels 

diputats i diputades per ordre alfabètic. 

 (D’acord amb l’article 9..2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per 

ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. 

Els diputats que són membres del Govern en funcions i els membres de la Mesa 

d’Edat són cridats al final.)  

Procedim a l’escrutini. 

(Es procedeix a l’escrutini.) 

 

Fitxer 05 

Ha estat elegit vicepresident primer, per 65 vots a favor, l’il·lustre senyor Lluís 

Corominas i Díaz. 

(Aplaudiments.) 

I ha estat elegit vicepresident segon, per 37 vots a favor, l’il·lustre senyor Higini 

Clotas i Cierco. 

(Aplaudiments.) 

S’han comptabilitzat 29 vots en blanc. I, també, com la votació anterior, 4 vots per 

al senyor Antoni Strubell. 

A continuació farem la votació dels quatre secretaris. D’acord amb l’article 36.3 del 

Reglament, per a l’elecció dels secretaris s’ha d’escriure un sol nom a la papereta i 

surten elegits, per ordre de vots, els quatre que n’obtenen més. 

Prego al secretari, senyor Roger Montañola, que iniciï la crida dels diputats i 

diputades per ordre alfabètic. Aquesta serà la darrera votació. 
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(D’acord amb l’article 90.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment per 

odre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. 

Els diputats que són membres del Consell Executiu en funcions i els membres de 

la Mesa d’Edat són cridats al final.) 

 

Fitxer 6 

Procedim a l’escrutini. 

(Es procedeix a l’escrutini.) 

Procediment al recompte. 

 

Fitxer 7 

(Es procedeix al recompte.) 

El resultat de la votació és el següent: el senyor Jordi Cornet, amb 31 vots a favor, 

serà el secretari primer (aplaudiments); la senyora Montserrat Tura, amb 28 vots a 

favor, serà la secretària segona (aplaudiments); el senyor Josep Rull, amb 26 vots 

a favor, serà el secretari tercer (aplaudiments), i la senyora Dolors Batalla, amb 25 

vots a favor, serà la secretària quarta (aplaudiments). A més a més, s’han produït 

10 vots per al senyor Miralles, 4 vots per al senyor Antoni Strubell i 11 vots en 

blanc. 

Finalitzades les eleccions, convido els que han estat elegits presidenta, 

vicepresidents i secretaris que ocupin els seus llocs a la Mesa. 

(Aplaudiments i pausa.) 

La presidenta del Parlament (Núria de Gispert i Català) 

Molt honorable president de la Generalitat, membres del Govern, il·lustres 

senyores i senyors diputats, president Pujol, president Rigol, president Benach, 

autoritats convidades, senyores, senyors, personal de la casa... Marit –Jaume–, 

filles –Maria, Clara i Blanca–, fill –Xavi– i germans, que, junt amb el germà gran, 
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que avui no pot ser-hi, representeu avui, tots junts, els nostres pares, que ja no hi 

són però els sento com si hi fossin. 

Senyores i senyors, en quedar constituït en aquest acte el Parlament de la novena 

legislatura del vigent Estatut vull que les meves primeres paraules siguin 

d’agraïment en nom dels membres de la Mesa i en el meu propi per l’honor amb 

què ens heu distingit i la confiança que ens han fet amb l’elecció que avui s’ha 

celebrat. També vull expressar la satisfacció, la il·lusió i l’emoció continguda que 

sento com a dona en assolir aquest càrrec. Formem el Parlament més paritari dels 

que hi ha hagut des del 1980 i tindrem, tindreu, la primera dona per presidir-lo. 

També en això em sento molt honorada i feliç, perquè tinc ben clar que en la meva 

carrera política hi han dues circumstàncies vitals que m’han marcat profundament: 

una, el fet de ser dona, i, l’altra, el fet d’haver optat per una carrera jurídica, seguint 

una tradició familiar que el meu pare, Ignasi de Gispert, conseller de Justícia en el 

primer Govern del president Pujol, va saber exemplificar a la perfecció. A ell i a la 

meva mare els demano el seu ajut. Sóc conscient de la responsabilitat històrica 

que assumeixo en ser la primera dona presidenta del Parlament de Catalunya, un 

parlament que ja existia al segle XIII. És important per a les dones, també per als 

homes, però encara ho és més per a la normalització de la nostra societat i del 

nostre país. 

Permetin-me que, sent aquest un moment històric, dediqui unes breus paraules a 

totes les dones, que representen el 50 per cent de la nostra societat, i 

especialment a aquell moviment de dones que des de fa més de cent cinquanta 

anys han lluitat per assolir la igualtat legal i ho varen aconseguir. Estem lluny avui 

d’aquella societat en què les dones no tenien dret a vot, no aixecaven la veu en 

presència dels homes, no rebien la mateixa educació ni tenien accés a determinats 

treballs. Estem lluny d’aquelles lleis que no fa ni tan sols trenta-cinc anys permetien 

que les dones requerissin el consentiment del pare o marit per poder treballar, que 

la potestat sobre els fills l’exercís només el pare; la mare la rebia quan es quedava 

vídua i, per tant, més desemparada. La dona estava catalogada en el grup dels 

menors i dels incapacitats. Estem molt més lluny d’aquells sistemes jurídics 

primitius, fins i tot del dret romà dels orígens, on la dona passava de la tutela del 
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pare a la del marit, si bé és cert que el dret civil català al llarg de la nostra història 

contribuí decisivament a aixecar la posició de la dona catalana en la família i en la 

societat, a diferència del que es regulava en el dret de Castella. S’ha dit que la 

separació de béns i el règim capitular han estat la constitució política de les cases 

catalanes i en elles les dones han tingut un paper primordial, així com el 

reconeixement de la seva plena capacitat. 

Però som ara al segle XXI i al segle XXI les dones comptem amb una imatge més 

forta quant a drets i participació en l’esfera p blica. Però hem de seguir lluitant 

assumint la diferència com a font d’igualtat i hem de trencar el sostre de vidre, que 

no es veu però impedeix assolir la igualtat real. El perill és no percebre que segueix 

mancant igualtat; malgrat tots els canvis i els progressos evidents segueix mancant 

sobretot aquella igualtat, aparentment menor i quotidiana, sense la qual no hi ha 

llibertat, ja que el problema radica en com articular el món privat i el públic. I per 

això és necessari un canvi cultural i de valors. I això ho reclamem  perquè 

representem el 50 per cent de la societat i la nostra presència activa és necessària; 

pot aportar una visió de la vida diferent, ni millor ni pitjor, formes distintes de 

prendre decisions. Aportem altres valors, més propers al dia a dia, més propers a 

les persones. Les dones estem acostumades a solucionar les petites coses de 

cada dia, a escoltar, a anar per feina. 

Crec que avui és un moment històric, que pot donar satisfacció i resposta a moltes 

de les nostres reivindicacions. Dedico aquesta part del meu discurs especialment a 

totes les dones de Catalunya i a les seves filles, i a les filles de les seves filles, 

perquè puguin, gràcies a la feina feta, arribar a trencar el sostre de vidre que ens 

impedeix assolir la igualtat real i perquè facin real el sentir i el contingut de les 

següents paraules, que posen punt i final a aquesta part del meu discurs. Les 

dones, llevat d’alguns casos, no hem escrit la història fins ara, però volem escriure-

la en el futur. 

Com a òrgan col·legiat dedicarem els nostres esforços a complir les 

responsabilitats encomanades i com a presidenta representaré tan dignament com 

sàpiga aquest Parlament. Compliré i faré complir el Reglament i esmerçaré tota la 

meva dedicació a aquelles funcions que el nou Estatut de Catalunya, les lleis i el 
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nostre Reglament encomanen al president. Aquest és el meu deure principal. 

Aquesta exigència de complir i fer complir el Reglament l’exerciré, sempre que 

pugui, assolint, més enllà de l’aritmètica parlamentària legítima, el màxim consens 

possible. Tots vostè i cada un de vostès representen un tros de Catalunya; 

m’esforçaré, com a presidenta, a facilitar-ho. Seré una presidenta de tots, d’un 

parlament que és de tots; seré accessible i planera, institucional i propera. I desitjo 

que aquest sigui un parlament obert a tots els sectors socials, econòmics i jurídics, 

obert a la cultura i a la innovació, obert a totes les contrades del nostre país. Vull 

que les fites que marqui aquesta presidència i el treball de la Mesa que presidiré 

siguin la sensibilitat, l’austeritat i la presència. 

En la defensa de la legítima discrepància i en la recerca...  

 

Fitxer 8 

...#en el consens, en les qüestions bàsiques, em tindran sempre, personalment, 

compromesa. Perquè tots compartim els valors democràtics i estem al servei de les 

mateixes institucions polítiques, però també perquè, en avançar junts, enfortim i 

donem gruix i cohesió al nostre país. 

Crec prou important destacar expressament un estil fer política estretament lligat 

amb Catalunya, era com una marca de la casa. És allò que ens llegà també 

Maritaine a l’hora de parlar de fer política des de l’amistat cívica. És fugir del 

maniqueisme dels bons i dels dolents; és fer del diàleg premissa bàsica del nostre 

quadern de bitàcola; és foragitar del nostre manual de conducta l’insult, 

l’exabrupte; és entendre la política com a servei. 

Necessitem tots junts alçar la mirada a aquells reptes de present i de futur els 

quals estem afrontant la societat catalana i sobre els quals hem de treballar des 

d’aquest Parlament. Si el poble català ens veu preocupats per les seves 

inquietuds, si ens veu treballar amb fidelitat a Catalunya, amb patriotisme, 

construint un futur esperançador, refermarà la il·lusió i la confiança en els seus 

representants polítics i en el país. 
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La segona funció de la presidència del Parlament és representar la institució dins i 

fora de Catalunya. Procuraré, com a presidenta, fer-ho amb la màxima dignitat, allà 

on se’m requereixi. Tinc la sort del mestratge dels qui m’han precedit en la 

presidència d’aquesta cambra: els presidents Barrera, Coll i Alentorn, Xicoy, 

Reventós, Rigol i Benach. 

Vull expressar la meva admiració pel seu testimoni ben qualificat, per la seva 

integritat i per la seva abnegació patriòtica. El llistó està ben alt i assumeixo el 

repte d’agafar aquest testimoni ben exigent, i ho faig amb solemnitat, amb 

responsabilitat, amb un sentit de transcendència que vull transmetre a tots vostès i 

als conciutadans i conciutadanes que em puguin escoltar o llegir. També jo vull 

estar a l’altura del digne, sofert i l cid poble català, que sempre, però sobretot en 

temps de crisi, necessita i reclama seriositat, dedicació i sentit comú. 

Aquesta novena legislatura obre noves portes i nous horitzons, però també en 

tanca d’altres. La vuitena legislatura va estar marcada per tres fets rellevants: el 

primer, per l’aprovació del nou Estatut d’autonomia i l’inici del seu 

desenvolupament; el segon, per la sentència del Tribunal Constitucional, que 

resolia el recurs interposat contra el nostre Estatut i obria seriosos interrogants en 

les relacions Catalunya-Espanya, i el tercer, l’aparició de la crisi econòmica global 

més profunda dels darrers cinquanta anys. 

Aquesta novena legislatura, com deia, obre noves portes i nous horitzons, ve 

marcada per la lluita contra la crisi econòmica que està minant la seguretat i les 

esperances de la gent, per l’assoliment de més cotes d’autogovern, per unes noves 

o diferents relacions amb Espanya i per un nou Parlament que transmeti confiança 

a la ciutadania i refermi la imatge de prestigi que necessita el nostre país. 

Aquests fets –crisi econòmica i autogovern, model d’estat i confiança i autoestima– 

són els que segurament seguiran preocupant els nostres conciutadans en els 

propers anys. I aquest Parlament, que vol el millor per a Catalunya, s’esforçarà 

segur perquè les iniciatives que aquí s’emprenguin donin resposta a les necessitats 

dels catalans i mantinguin en ells l’orgull de ser-ho. 
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Senyores diputades i senyors diputats, hem de ser conscients que som hereus del 

nostre gloriós passat: des de les assemblees de pau i treva, els usatges, el 

consolat de mar, les nostres constitucions, passant per la Generalitat republicana i 

per les Corts Generals, que ja al segle XIII tenien caràcter constitucional. També 

hem de ser conscients que la nostra història està plena de moments de crisi, 

caiguda i fins i tot capitulacions. Hem estat perseguits i enfrontats a molts reptes 

polítics, econòmics, d’identitat, de llengua, cultura i de valors col·lectius, d’intents 

de trencar la nostra convivència i la nostra cohesió social. Hem tingut una història 

difícil, però ja som en el segle XXI i som aquí, i seguim aquí. I podem dir que mai 

ningú ha apagat la flama de la catalanitat i la voluntat de ser un poble lliure i una 

nació plena. Però hi som. I, quan s’analitza la nostra història llunyana i recent hem 

d’arribar a la conclusió que alguna cosa deu tenir Catalunya que li ha permès 

superar tants moments difícils. 

I acabo. Com a hereus d’aquest passat, protagonistes del present i responsables 

d’un futur incert, però esperançador, hem de seguir treballant per ser dignes 

successors d’aquells legisladors que foren sembradors de pau i de justícia. I, com 

deia Carles Cardó, pensador humanista: «Que Catalunya sigui per endavant 

reconeguda com una nació o que no ho sigui té poca importància; essent 

intensament, ho serà més que afirmant-ho entusiastament.» 

Declaro constituït aquest Parlament en la seva novena legislatura. Visca 

Catalunya! 

(Aplaudiments perllongats.) 

(La cambra, dempeus, canta Els Segadors.) 

S’aixeca la sessió. 

La sessió s’aixeca a... 


