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Sessió 2 de la CEPC

La sessió de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (CEPC) s’obre a tres quarts de 
quatre de la tarda i catorze minuts. Presideix Lluís Llach i Grande, acompanyat de la vice-
presidenta, Gabriela Serra Frediani, i del secretari, Albano Dante Fachin Pozzi. Assisteix la 
Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Ferran Civit i Martí, Lluís M. Corominas i Díaz, Josep Maria 
Forné i Febrer, Montserrat Fornells i Solé, M. Assumpció Laïlla i Jou, Marta Rovira i Vergés, 
Jordi Turull i Negre i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan Coscubiela Conesa, 
Josep, Lluís Franco Rabell i Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 
Andrea Levy Soler i Santi Rodríguez i Serra, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia 
Boya e Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament) (tram. 406-00002/11).
2. Preparació del pla de treball de la comissió.

La vicepresidenta

Bona tarda, gràcies per ser aquí amb nosaltres, a aquesta Comissió d’Estudi del Pro-
cés Constituent que, valgui la redundància, vam constituir el 28 de gener.

Manifestació de condol per la mort de la diputada Muriel Casals i Couturier

El 28 de gener poc que pensàvem que la nostra presidenta, la presidenta de la nostra 
comissió, la Muriel Casals, la companya, la germana, l’amiga Muriel Casals ens deixa-
ria de la manera com ens va deixar.

No són moments per recordar, potser, tot el que això ha representat socialment, po-
líticament i, sobretot, humanament per a tota la gent que l’estimava. Però, jo, com a mí-
nim, als que esteu aquí presents, a les que esteu aquí presents, us voldria demanar un 
gran favor. No vull un minut de silenci, no vull que ens aixequem, només vull una cosa 
que suposo que a la Muriel li hauria encantat, perquè la Muriel, entre altres coses, era 
una persona de vida, d’alegria i d’il·lusió. I jo vull un aplaudiment, un aplaudiment gran 
i fort per a la Muriel.

(Aplaudiments forts i perllongats.)
Allà on és, allà on sigui, segur que està contenta de veure’ns contents.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

406-00002/11

Bé, jo sóc «novata», en això, tots i totes ho sabeu, però el motiu que estigui aquí ara, 
dirigint-me a tots vosaltres, és perquè les persones no es substitueixen mai, això és men-
tida, no hi ha substitut de la Muriel; el que hi ha és una plaça vacant que s’ha de cobrir. 

I aquesta plaça vacant que s’ha de cobrir i que pertany, per decisió democràtica, al 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, ha sigut adjudicada, ha sigut..., es proposa, per presi-
dir aquesta comissió, el nostre company, diputat, Lluís Llach, com a president de la co-
missió; això, com molt bé em recorda el lletrat, ratificant l’article 49.2, perquè vegeu que 
anem entrant bé en la cosa, eh? 

Per tant, és una ratificació; voldríem saber si aquesta ratificació és unànime per tots 
els grups que formeu part d’aquesta comissió o si hi ha algú que té alguna observació.

Santi Rodríguez i Serra

No. El nostre grup parlamentari està en contra de ratificar aquesta proposta.

La vicepresidenta

Doncs, aleshores, malgrat la no-ratificació del Grup Popular, la resta et donem la 
benvinguda, et volem aquí amb nosaltres i, Lluís, vine a ocupar el teu lloc. 

(Alguns aplaudiments. Pausa.)
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El president

Gràcies. Gràcies, senyora vicepresidenta. Senyor secretari, gràcies. Senyors i senyo-
res portaveus, senyors diputats –senyors diputats–, lletrat, senyor Bayona, la senyora 
Elena Mora, que segurament vindrà aviat, en assumir la presidència d’aquesta comis-
sió, vull també pronunciar expressament, molt expressament, unes primeres paraules 
en homenatge a l’anterior presidenta, la senyora Muriel Casals. M’hi obliguen el record 
del seu tarannà, la riquesa del seu caràcter i el mestratge de la seva condició humana. 
Només espero que l’exemple de les seves qualitats m’ajudi a trobar la millor manera de 
servir al funcionament i als objectius d’aquesta comissió. 

Així, doncs, un cop constituïda la Mesa, passarem a preparar les activitats que ens 
pertoca iniciar promptament.

Preparació del pla de treball de la comissió

Com vostès saben, en aquesta etapa de la comissió, ens correspon debatre, escoltar, 
contrastar i aprendre d’opinions i opcions diverses amb la finalitat de trobar espais de 
confluència on puguem conjuminar la diversitat que sortosament defineix la societat ca-
talana, tot això en nom d’un projecte de futura convivència que ens pugui aplegar a tots. 

Com vostès ja coneixen, el Reglament del Parlament fixa que aquesta comissió ha 
d’elaborar informes i conclusions que s’hauran de presentar a la Mesa del Parlament, 
així que, si ho creu convenient, en doni tramitació específica. 

Així doncs, i amb aquesta voluntat, convoco els portaveus dels diferents grups per-
què a la propera reunió, que fixaré a inicis de la setmana vinent, presentin les seves pro-
postes de treball per mor d’iniciar les feines específiques d’aquesta comissió. 

A títol orientatiu, des de la Mesa proposaríem tenir en compte l’estudi de diferents 
models de constitucions contemporànies, exemples de processos constituents recents, ex-
periència de models de participació ciutadana vinculant als processos constituents, mo-
dalitats d’elaboració de la proposta de constitució, tipus de referèndums sobre constitu-
cions.

Des d’aquests paràmetres, convido els portaveus dels grups parlamentaris que enri-
queixin aquesta comissió amb les idees i propostes que considerin avinents. 

Al mateix temps, amb l’acord dels membres de la Mesa i de vostès mateixos, con-
sideraré de gran rellevància obrir les portes d’aquesta comissió a les persones i entitats 
que tramen i traven la realitat civil del nostre país perquè ens puguin expressar els seus 
anhels i conviccions, així com a les persones expertes i entitats qualificades que puguin 
enriquir, des del seu saber i diversitat, el debat que ens ocupa. 

Ara, si els sembla bé, obriria un torn de paraula per si algun dels portaveus vol ex-
pressar-se. Sí? (Pausa.) Senyor Santi Rodríguez? Pren la paraula. 

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Per fer tres consideracions i una prèvia que, òbviament, és també 
de record de la que va ser efímera presidenta d’aquesta comissió, la Muriel Casals, per-
què, al marge de les diferències polítiques que ens separaven –que eren moltes, que són 
moltes–, hi ha una relació, hi ha hagut una relació, curta en el temps però de companyia, 
en aquest Parlament. I, per tant, d’aquest punt de vista i des del punt de vista –com no 
pot ser d’una altra manera– humanístic i personal, hem expressat i expressem el màxim 
respecte per la Muriel. 

Segona qüestió, anecdòtica, però el fet que no hàgim ratificat la seva proposta de 
presidència no vol dir que no li donem la benvinguda, que ho fem i ho fem cordialment. 

El president

Gràcies.

Santi Rodríguez i Serra

La tercera qüestió és més de forma, en el sentit que tenim entès que la Junta de Por-
taveus, d’acord amb la Mesa del Parlament, havia concretat que les sessions d’aquesta 
comissió es desenvoluparien en divendres. Avui, excepcionalment, és dimarts, però, pel 
que ens ha semblat de les paraules del president, sembla ser que l’habitual serà a pri-
mers de setmana i, per tant, voldríem d’alguna manera intentar recuperar –també per al 
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nostre govern, no sé si per a molt de temps o no– l’acord que deia que aquesta comissió 
es faria els divendres als matins. 

I, la darrera qüestió, fer constar el que nosaltres considerem que és una contradicció 
flagrant. L’objectiu d’aquesta comissió, si ha de ser obtenir opinions diverses i reflectir 
la diversitat de la societat catalana, és una contradicció amb l’objectiu que persegueix la 
mateixa comissió, i, fins i tot, amb el títol de la mateixa comissió. Una comissió d’estudi 
de procés constituent significa que s’adreça a satisfer la voluntat d’una part els catalans, 
que tampoc no és la part majoritària dels catalans. I, d’entrada, ja vàrem dir el primer 
dia que això era també una contradicció que al Parlament tingués lloc una comissió 
d’aquestes característiques per satisfer..., no només per satisfer una part dels catalans, 
sinó per anar en contra de la voluntat d’una altra part dels catalans, la qual cosa ens 
sembla encara més estranya.

I, per tant, volíem deixar constància, una vegada més, d’aquesta contradicció, que 
entenem que és flagrant, en el sentit que aquesta comissió difícilment podrà recollir les 
opinions diverses de la societat catalana quan una part de la societat catalana hi és ab-
sent. I em refereixo als que no hi són. O als que hi som i no tenim la intenció de partici-
par-hi activament, com es poden imaginar.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Marta Rovira, el seu torn.

Marta Rovira i Vergés

Sí. Bé, faig una prèvia amb relació al que ha exposat el portaveu del Partit Popular 
del dia que es va acordar, amb la Junta de Portaveus, que habitualment es podia reunir 
aquesta comissió. Crec recordar que sí que era els divendres. Nosaltres, com que hi ha 
hagut canvi de titulars, proposaríem un canvi, en tot cas, que pogués, no ho sé..., que hi 
pogués haver un acord entre els diferents portaveus i grups que pensen participar acti-
vament, com a mínim, en aquesta comissió.

Un bon dia seria el dimarts, perquè, si no ho tinc mal entès, només hi hauria la Co-
missió de Governació –només hi hauria la Comissió de Governació–; per tant, si fem 
quadrar els horaris és fàcil de combinar, crec, amb els diputats titulars de totes les co-
missions.

Per tant, aquesta és una proposta que deixo sobre la taula. I, per tant, en aquest sen-
tit, sí que demanaríem que la setmana que ve es pogués convocar la comissió una altra 
vegada i iniciar, com ara feia avinent el president, doncs, quins són els punts d’interès 
de cada grup i confeccionar entre tots un pla de treball, acordar un seguit de comparei-
xences i que la comissió pogués començar a treballar.

També aprofito per dir que no comparteixo l’anàlisi que es fa de l’existència d’aques-
ta comissió d’estudi al Parlament. Massa sovint sentim aquesta cançó enfadosa que no-
més treballem per a una part dels ciutadans de Catalunya. Evidentment, en un procés 
constituent hi pot participar tothom, i nosaltres tenim la voluntat de fer aquest nou país 
amb tothom i per a tothom.

I, en aquest sentit, és per això que existeix una comissió d’estudi del procés consti-
tuent que, si bé ve impulsada només per uns quants grups parlamentaris, que represen-
ten una part molt majoritària dels escons d’aquesta cambra parlamentària –i, per tant, 
en aquest sentit, també, una part molt majoritària, segurament, de ciutadans que els van 
votar–, si bé només els impulsors som uns quants grups parlamentaris, és evident que 
aquest treball ha d’acabar beneficiant tots els ciutadans de Catalunya perquè només ho 
fem per a això.

Per tant, discrepo del que s’ha exposat, animo a seguir participant-hi a tots els grups. 
Em sembla que a aquesta comissió es pot debatre tant dels diferents models de procés 
constituent que tenim tots i cadascun de nosaltres..., com imaginem un procés consti-
tuent al nostre país, com ha de ser. La majoria de nosaltres el volem de baix a dalt, amb 
la participació ciutadana; al carrer, els ciutadans, les organitzacions del nostre país ja 
estan debatent sobre com ha de ser el futur del nostre país, en molts àmbits sectorials, 
professionals. Això, jo crec que ha d’entrar al Parlament, en aquesta comissió d’estudi 
ha de començar el debat i hem d’acabar acordant quina és la millor metodologia que el 
nostre país acordi per fer aquest procés constituent per al qual –també ho torno a re-
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cordar i al costat de la cançó enfadosa crec que és avinent anar-ho recordant– tenim un 
mandat que és legal, que és democràtic, perquè ha passat per les urnes, per unes elec-
cions legalment convocades i que és legítim, també, des d’un punt de vista democràtic. 

Per tant, per això estem aquí; sentim el deure de ser aquí, i sentim el deure que 
aquesta comissió pugui començar a fer la feina i a tirar endavant els treballs que té en-
comanats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Rovira. Senyor Coscubiela, té la paraula, per favor.

Joan Coscubiela Conesa

Bé, moltes gràcies. En primer lloc, com no podia ser d’una altra manera, un sincer 
reconeixement i felicitació a en Lluís Llach, que estic segur que desenvoluparà les se-
ves tasques de president fent honor a l’enfoc absolutament integrador que ja va plantejar 
l’amiga Muriel Casals en la sessió constitutiva.

Nosaltres venim amb aquest esperit, fins i tot, ens agradaria que aquest esperit fos 
compartit –que no tenim cap tipus de dubte– per tots els grups parlamentaris que hem 
impulsat aquesta comissió, de manera que desmentís a tothom que pensa que aquí es 
comença amb una voluntat d’excloure una part de la ciutadania catalana.

El nostre principal objectiu en aquesta comissió serà demostrar amb els nostres fets, 
amb els nostres comportaments, que les maneres de debatre, les maneres de portar, 
les maneres de reflexionar, permeten participar a tothom, des de la discrepància, però 
des de la cerca d’elements comuns. I això serà la nostra principal raó d’actuació dins 
d’aquesta comissió. Fins i tot, per posar de manifest que és possible partir de punts de 
partida diferents i arribar a un punt en comú, que, en definitiva, és l’objecte del debat 
polític.

No se’ns escapa que el propi concepte de «procés constituent» és un concepte poliè-
dric, és un concepte que s’utilitza molt; però que no necessàriament tenim tots la matei-
xa idea del que vol dir. I això no és un problema, crec que això és una gran virtut, des 
d’aquesta perspectiva. Nosaltres hem tingut oportunitat de deixar ben clar –ho tenim 
escrit– que per a nosaltres el procés constituent parteix d’una premissa bàsica, que és 
la reflexió que hem fet nosaltres com a grup parlamentari, com a forces polítiques que 
estan darrere d’aquest grup parlamentari, és la constatació a l’evidència del model so-
cioeconòmic, un model polític, un model d’ordenació territorial, fins i tot, les pròpies 
estructures bàsiques del sistema democràtic que va néixer l’any 78, estan esgotades en 
la seva capacitat d’integració i de generar consensos socials.

I que és obligació de totes les forces polítiques catalanes veure com, a partir d’aques-
ta idea d’esgotament, que per nosaltres no és fracàs, en el sentit que tot el que s’ha fet no 
serveix de res, sinó clarament, d’esgotament, som capaços de donar un nou impuls per 
permetre que la societat catalana sigui cada vegada més integradora, i cada vegada més 
gent pugui sentir-se partícip. No només en el debat que avui està protagonitzant una 
part de l’interès de la societat catalana, sobre un model d’estat i la nostra relació amb 
els pobles ibèrics –que dirien els antics–, sinó, també, des d’una perspectiva de classe 
social, evidentment.

Des d’aquest punt de vista, nosaltres –ja ho hem dit– no considerem l’objectiu 
d’aquesta Comissió del Procés Constituent circumscrita estrictament només al tema de 
model d’estat –que segur que l’hem d’abordar, no tindria sentit–, ni tan sols només des 
de la perspectiva que el seu últim resultat sigui una constitució, que segur que aparei-
xerà aquest debat. Fonamentalment, nosaltres voldríem que això servís per assentar les 
bases –si se’m permet, també, citant els clàssics– d’un nou ordre. Potser és massa am-
biciós, però, en qualsevol cas, ja, la vida ens posarà a tots en les nostres pròpies limita-
cions.

És en aquest sentit que ja tindrem oportunitat de veure com som capaços de con-
figurar un pla de treball conjunt –no se m’ocorre cap altra hipòtesi que no sigui la de 
que ben aviat tinguem un pla de treball conjunt–; que nosaltres creiem que és bàsic que 
ens autoimposem, tots els membres d’aquesta comissió, una idea: tots sabem el que ens 
uneix o el que ens pot unir i allò que ens pot separar. I, per tant, seria intel·ligent i útil 
començar debatent tot allò que tenim en comú, no tot allò que ens separa, perquè si 
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construïm entre tots bases comunes, potser, quan arribi el moment de debatre sobre co-
ses que discrepem, sigui més fàcil, fins i tot, governar aquesta discrepància. Amb aquest 
plantejament, també, nosaltres venim a aquesta comissió. 

Ja tindrem oportunitat de plantejar-ho, però, des del punt de vista..., a nosaltres ens 
resulta necessari que endrecem els treballs d’aquesta comissió, possiblement començant 
no per la superestructura política, sinó per l’estructura de la societat, abordant quin tipus 
de model socioeconòmic volem, quin tipus de societat volem, des del punt de vista de  
la seva estructura econòmica, també de les seves polítiques industrials, del seu tipus 
d’ocupació, de la sostenibilitat mediambiental, de què passa amb els problemes greus de 
desigualtat de gènere, que avui estan molt presents, per després passar a analitzar com 
aquesta societat es pot estructurar políticament d’una manera diferent.

També estem convençuts que la relació de Catalunya amb la resta de pobles de l’Es-
tat està més que esgotada en aquest moment i, per tant, volem..., ja veurem quin és el 
resultat, perquè això volem tractar-ho aquí. I és obvi, també, que, des d’aquesta perspec-
tiva, el debilitament de les formes democràtiques de participació és determinant.

Llavors, ens agradaria poder abordar-ho. Pensem que aquest és l’ordre que ens pot 
permetre generar més consensos, però, evidentment, estem sotmesos a la consideració 
de la resta de la comissió. Però a partir d’aquí, la compareixença de les persones que 
considerem oportunes... –que segur que no sobrarà ningú, perquè si es tracta de refle-
xionar és millor escoltar tothom–, des del meu punt de vista, pot ajudar moltíssim. 

De manera que, bé, no crec que fos il·lusori plantejar-nos que, després de les prime-
res sessions d’aquesta Comissió, alguns dels grups que legítimament han decidit no par-
ticipar-hi, doncs, es poguessin replantejar la possibilitat de fer-ho, perquè nosaltres els 
demostréssim que no tenim cap voluntat excloent, sinó al contrari, una voluntat clara-
ment incloent.

Crec que, amb la pròpia configuració de la comissió d’estudi i amb els àmbits i ob-
jectius que la van delimitar, és tota una declaració d’intencions. I aquesta declaració 
d’intencions la podem ratificar quotidianament. 

I deixi’m que m’avanci ja a un esdeveniment –no es tracta de cridar el mal temps 
ni de posar-se la bena abans de la pedrada, jo espero que la pedrada no arribi en forma 
d’auto, d’incident d’execució–, però vull, solemnement, en nom del nostre grup, dir que 
aquest debat, que el considerem imprescindible per a la societat catalana, el farem sí o 
sí. I el farem en aquesta Comissió del Procés Constituent o el farem com alguns vam 
construir la Constitució del 78, que es va fer. Vull que quedi ben clar així.

No es tracta de fer..., ningú ho pot entendre com cap qüestió ni intimidatòria ni ame-
naçadora, ni molt menys. Ens agradaria no haver d’arribar a aquest moment, però crec 
que a l’única cosa, de les moltes coses que no es poden prohibir a un poble és a pensar, 
a reflexionar, a discutir i intentar posar-se d’acord sobre el seu futur. I això sí que no ens 
ho podran prohibir mai.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Coscubiela, per les seves consideracions. Senyora Mireia Boya, té la 
paraula.

Mireia Boya e Busquet

Gràcies, Lluís. Benvingut. A mi m’agradaria primer començar per una reflexió. Una 
comissió que ja està condemnada a la desaparició abans de néixer, un grup parlamenta-
ri que nega l’estudi, nega el debat sa, plural, necessari..., jo em pregunto si amb aquesta 
actitud destructiva i no constructiva, que és la que tenim la resta de grups parlamenta-
ris..., m’agradarà veure el pla de treball que proposen per veure si podem arribar a su-
mar o, al contrari, molt em temo que només serà una actitud de posar pals a les rodes en 
tota la feina que hem de desenvolupar en els propers mesos aquí.

I ja que no ens posem d’acord en els percentatges, no? –segurament haurem estu-
diat matemàtiques en diferents instituts i ens han explicat les sumes i les restes de for-
ma diferent–, per a nosaltres el que és realment important del debat que durem a terme 
en aquesta comissió és que aquest debat desbordi la mateixa comissió, que el portem al 
carrer i que sigui el carrer el que s’apropiï d’aquest procés constituent. Hem d’escoltar 
molta gent, vindrà molta gent a parlar aquí. El pla de treball que es proposa des de la 
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Mesa pot portar molts experts, molts moviments socials perquè hi diguin la seva i per-
què parlin d’aquest model de país que volem aconseguir, canviar el model actual, i, en 
tot cas, ho farem amb l’objectiu d’apoderar la gent; apoderar la gent seguint el mandat 
clar que vam obtenir el 27 de setembre, i aquest ha de ser el leitmotiv d’aquesta comis-
sió: donar la veu als de baix, donar la veu a la gent, i que sigui la gent la que tingui l’úl-
tima paraula, la que construeixi, amb el seu propi debat, aquesta futura constitució. Per-
què si hi ha una cosa que tenim clara que no volem és que aquesta constitució no ha de 
ser com la del 78, no hem de seguir el mateix procés, i no s’ha de fer als despatxos, sinó 
que s’ha de fer al carrer. 

Per tant, entenem aquesta comissió d’estudi com una eina per possibilitar aquest 
apoderament de la gent.

El president

Gràcies, senyora Mireia Boya. Senyor Santi Rodríguez, té la veu.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Diria que és quasi per contradiccions, perquè m’ha semblat en-
treveure –per part d’alguna intervenció– que el nostre grup està aquí per participar 
d’aquesta comissió i voldria deixar molt clar que no s’equivoquin –no s’equivoquin–, 
no estem aquí per participar de la comissió. Ja els anuncio, crec que no és cap sorpresa, 
que no participarem de l’elaboració del pla de treball d’una comissió que creiem que 
no hauria de tenir lloc en el Parlament d’una democràcia com és en la que ens trobem. 
Però sí que els diem que estem aquí, precisament, per recordar-los –a tots vostès– que 
en aquesta comissió no hi són tots els representants de la societat catalana. Però, a més a 
més, també per recordar-los que d’altres que sí que hi som, hi som, precisament també, 
per recordar-los que una part de la societat catalana no comparteix allò que vostès volen 
fer en aquesta comissió. I aquest és el nostre objectiu. 

Permetin-me que acabi dient que la imaginació és lliure. I, precisament, com que és 
lliure, recordin de no voler imposar-la absolutament a ningú.

El president

Gràcies, senyor Rodríguez. Algú més vol prendre la paraula? (Pausa.) Marta Rovira?

Marta Rovira i Vergés

Sí. Per recordar una mica el naixement d’aquesta Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent, crec que està bé que ho posem en valor. Aquesta comissió va néixer d’una 
proposta, de fet, que entrava en la proposta de totes les comissions sectorials del Parla-
ment: sectorials, legislatives, no legislatives, de seguiment, d’estudi, de control, etcète-
ra. Va néixer per un acord molt espontani en el si de la Junta de Portaveus, i suposo que 
tots els portaveus que estan presents en aquesta comissió, avui, ho poden així ratificar.

Aleshores, d’entrada, hi havia la idea de fer aquesta comissió d’estudi en un altre 
format, que era el legislatiu. El format de la comissió d’estudi..., que allò va esdevenir 
allà mateix, enmig d’una Junta de Portaveus, on als portaveus va semblar, doncs, que 
tenia molt més suport, molt més consens. Nosaltres, els que inicialment havíem propo-
sat la comissió legislativa –com aquí s’ha exposat per part de la Mireia Boya–, el que 
volíem era tenir un espai de debat al Parlament per començar a definir allò que havia de 
fer que una constitució fos d’alta qualitat democràtica, que és –com deia la Mireia– el 
procés, la metodologia, el volem d’absoluta qualitat democràtica perquè això garantirà 
que la constitució que surti després també ho sigui.

I, per tant, vam dir, comencem a reflexionar com ha de ser aquest procés constituent, 
com més gent, com més grups polítics i parlamentaris, millor. D’aquesta manera vam 
obtenir el suport de Catalunya Sí que es Pot, així mateix ho ha expressat el seu portaveu 
aquí, expressant què entén, no?, per què ha de servir i com ha de ser d’útil aquesta Co-
missió d’Estudi del Procés Constituent.

I acabo, també, recordant que aquesta comissió d’estudi va tenir, si més no, el vistiplau 
del Partit Popular, del portaveu del Partit Popular, en aquella Junta de Portaveus, dient que 
si del que es tractava era, d’entrada, no fer una comissió legislativa i una comissió d’es-
tudi, que ells no s’oposaven al debat ni a l’estudi, de fet, de cap qüestió al Parlament. Per 
tant, deixi’m que aquí constati la contradicció que sí que és, a tots els efectes, almenys pel 
que fa a aquesta portaveu, de recordar que, en fi, que allà es va assumir aquesta comissió 
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d’estudi, fins i tot es va arribar a dir que no seria objectiu d’impugnacions judicials; sí, po-
lítiques –i això es va dir: «No estarem d’acord políticament que existeixi, però no la com-
batrem judicialment si és una comissió d’estudi.» Ben diferent del que estem assistint en 
aquests moments, no? Em sembla que això cal clarificar-ho. 

La voluntat aquí és de fer un debat obert –subscric totes les paraules que han dit els 
portaveus anteriorment–, un debat obert, un debat que sumi, un debat al qual puguin ve-
nir i hi assisteixin tots els grups parlamentaris representats al Parlament. Però, també, que 
hi assisteixin tota una sèrie de ciutadans, de gent que estan tenint aquest debat, que tin-
guin accés al Parlament, que hi siguin, que ens expliquin, que debatem com pot ser aquest 
procés que ja fa molt temps que ha començat al carrer al nostre país. I, en definitiva, pu-
guem arribar a unes conclusions ben aviat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. El senyor Coscubiela. Com ho fem això? Si vol contestar la senyora Mar-
ta Rovira... (Veus de fons.) Potser, senyor Coscubiela, sí..., miri de no passar d’un minut 
perquè... (Pausa.) Molt bé. Gràcies.

Joan Coscubiela Conesa

Pel que veig, ens costarà molt, però nosaltres hi continuem insistint. Intentarem posar 
tot allò que sigui en comú, en què puguem treballar col·lectivament, no posar èmfasi en tot 
allò que ens separa. I, pel que estic veient, ens costarà una miqueta, però ho intentarem 
com a grup. I tenim un gran avantatge, i és que comptem amb una presidència com la de 
l’amic Lluís Llach, acostumat a fer de pont. Espero que aquesta vegada els ponts no siguin 
el primer que es dinamiti.

El president

Gràcies per imaginar-ho així. Moltes gràcies.
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)
Sí, senyor Santi Rodríguez; per favor, trenta segons, perquè si no...

Santi Rodríguez i Serra

Molt breument, però, bé, recordar-li al senyor Coscubiela que perquè un pont 
s’aguanti necessita tenir, com a mínim, dos punts de suport, i em fa la impressió que en 
aquesta comissió només n’hi ha un.

Però la contradicció més flagrant és amb la senyora Marta Rovira. Òbviament, ells 
hi insisteixen, i així s’ha fet servir, fins i tot, amb unes al·legacions que s’han fet servir 
alabant –alabant– el posicionament polític del portaveu del Grup Parlamentari Popular 
a nivell de fonament de dret i fonament jurídic, la qual cosa ens honora molt, però vos-
tès treuen absolutament de context la intervenció que es va fer, en el sentit que només 
faltaria que es fes una comissió legislativa per veure com vulnerar la llei. Hauria estat 
ja, vaja, de campionat, una comissió parlamentària en aquest sentit. 

I, per tant, políticament, nosaltres no tenim cap inconvenient que hi hagi una comis-
sió d’estudi. De fet, fixi’s si no tenim cap inconvenient que estem aquí per dir-los, pre-
cisament, que no estem d’acord en la realització d’aquesta comissió d’estudi. Si a més a 
més es considera que jurídicament no es viable, escolti’m, ja hi ha els mecanismes per 
determinar si això és viable o no és viable jurídicament, però políticament hi estem en 
contra i, mal que els pesi, estarem aquí, en aquesta comissió, recordant-los que nosaltres 
hi estem en contra i que una part de la societat no hi és representada. 

El president

Molt bé. Com que tothom s’ha expressat, el que els voldria, doncs, refer és que la 
setmana que ve els convocaria perquè vostès, els portaveus, presentessin el pla de tre-
ball i que després poguéssim consensuar com actuarem. I decidirem –potser no és ara el 
moment– hora i data exacta del dia de trobada. És important, sí. El dimarts, en principi, 
dimarts. (Veus de fons.)

Santi Rodríguez i Serra

En tot cas, si es canvia... (Veus de fons.)
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El president

Molt bé, ho solucionarem en els propers minuts i ho plantejarem a la Mesa. D’acord? 
(Pausa.)

Si no, arribats a aquest punt, moltes gràcies, i gràcies per les seves paraules a tot-
hom. 

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i un minut.
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