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SESSI0 PLENARTA Num. 1 

El Sr. OFICIAL MAJOR (Ismael E. Pitarch): Senyories, si 
han estat interpretades correctament les dades existents al 
Registre d’Oficialia Major, I’Iionorable senyor Miquel Coll i 
Aientorn, nascut el 12 de maig de 1904, es el Diputat electe de 
més edat. LI14ustre senyor Isidre Gavin i Valls, nascut el 23 
de febrer de 1963, i I’IHustre senyor Xavier Soto i Cortks, 
nascut el 7 de desembre de 1961, shn els Diputats electes més 
joves. 

Si hi són presents, l’acticle 2 del Reglament del Parlament 
els encomana -i la Cambra ho espera- que vulguin com- 
pondre la Mesa d’Edat per obrir la Sessió constitutiva del Parla- 
ment de Catalunya en la seva segona legislatura. 

(L’H SK Miquel CdI i Alentorn i els I ,  Srs, Diputats esmentats 
passen a ocupur íIurs llocs a la Mesa d k h t , )  

EI Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EEDAT (Miquel Coll i 
Alentorn): Sobre la sessió. 

Molt Honorables, Honorables i II-lustres senyores i senyors 
Presidents, Consellers i membres d’aquesta Cambra, 
digníssimes autoritats i invitats, l’anomenat trist privilegi de 
l’edat té també les seves coses bones, que fan que, almenys 
incidentalment, deixi d’ésser trist. I una d’aquestes coses 
bones 6s la que ha donat lloc a la presencia d’aquest Diputat 
aci, en iniciar-se la segona legislatura dei Parlament sorgit de 
1’Estatut de Catalunya actualment vigent. 

Les meves paraules ara han d’ésser molt breus, puix que 
s’han de limitar a complir un deure de cortesia, saludant les 
personalitats ací reunides, i r? evocar el record d’una escena 
semblant a aquesta, que va tenir lloc fa quatre anys i la persona 
del qui llavors va ésser President d’Edat, el nostre enyorat 
col-iega i amic Josep Maria Poblet, que va parlar-nos 
il4usionitdament de la significacid, de l’acte que presidia. 

Ara, no menys ihsionadament, anem a continuar la nostra 
histbria i a iniciar el pro& de constitució del nostre 
Parlament, en aquesta nova etapa, fins a dur-lo a bon terme 
amb la cooperació de tots. Posem, doncs, mans a l’obra, i no 
corn qui practica un acte de rutina, sin6 amb la unció i amb 
I ’emoció sagrada de qui sap i té plena consciencia que estem in- 
tervenint decisivament en la configuració de l’esdevenidor de 
la terra catalana. 

Ara, el senyor Secretari fara el favor de Elegir el Decret de 
convocat or ia. 

Un Sr. SECRETARI DE LA MESA D’EDAT (Xavier 
Soto): ct Presidkncia de la Generalitat. Decret 140/1984, de 10 

de maig, pel qual es convoca els Diputats electes proclamats a 
la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya: 

Celebrades el passat dia 29 d’nbril les eleccions al Parla- 
ment de Catalunya i proclamats eis Diputats electes per les 
Juntes Electorals escau -de conformitat amb el que preveuen 
el Reglament del Parlament de Catalunya i la Llei 3/1982, de 
25 de marq, del Parlament, del President i del Consell 
Executiu - convocar-ne la sessió constitut iva, 

>Conseqüentment, en ús de les Facultats que em confereix 
I’article sis& de I’esrnentada Llei 3/1982, de 25 de mnq ,  

)>Decreto: 
)}Article Ijnic. Convocar els Diputats proclamats com a re- 

sul tat de les eleccions celebrades el 29 d’abril a la sessió consti- 
tutiva del Parlamenl de Catalunya, que tindri lloc el prbxirn 
dia I ?  de maig, a les onze hores, al Palau del Parlament, a 
BarceIona. 

>}Disposició final. Aquest Decret entrarll en vigor el mateix 
dia que serh publicat al Diari Qficial c k  la Gepreruliíat de 
cutu /u nyu. 

>}Barcelona, 1 O de maig de 1984. H 
Signat per Jordi Pu.jol, President de >la Generalitat de 

Catalunya. 
1 El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Ara, doncs, 
procedirem a llegir la relació de Diputats electes, 
Un Sr. SECRETARI DE LA MESA D’EDAT (Isidre 

Gavin): Relació de Diputats electes. Es tracta de E’Acta cle la 
Junta Electoral Provincial de Barcelona. 

({La Junta Electoral Provincial de Barcelona, en sessió tingu- 
da‘el dia 9 de maig de 1984, ha proclamat Diputats electes per 
la circumscripcio de Barcelona els candidats següents, amb in- 
dicació de la llista per Fa qual s’hwien presentat: 

Convergencia i Unió: 
Jordi Pujol i Soley 
Miquel Coll i Alentorn 
MaciB Alavedra i Moner 
Josep Maria Cullell i Nadal 

’ Francesc Xavier Bigath i Rib6 
Josep Laporte i Salas 
Joan Guitart i Agell 
Agustí Maria Bassols i Parés 
Antoni SubirA i Claus 
Pere Pi-Sunyer i Bayo 
Jaume Camps i Rovira 
Joaquim Pibernat i Lleyxa 
Ramon Camp i Hatalla 
Pere Parera i Cartra 
Joan Colornines i Puig 
Ferran Pont i Puntigam 
Alfreá Albiol i Paps 
Flora Sanabra i Villarroya 
Raimon Escudk i Pladellorens 
Ferran Camps i Vallejo 
Ramon Pla i Nadal 
Simeó Selga i Ubach 
Joan Maria Vallvé i Ribera 
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Antoni Dalmau i Jover 
Josep Muntal i Juli6 
Enric Castellnou i Alberch 
Enric Renau i Folch 
Pere Carbonell i Fita 
Josep Maria Coll i MajÓ 
Francesc Codina i Castillo 
Carles Vinas i Serra 
Ignasi Joaniquet i Sirvent 
Maria del Carme Servitjé i Mauri 
Enric Tic6 i l3uxadbs 
Esteve OrrEols i Sendra 
Eugeni-Jesús P6rez-Moreno i Pallar& 
Ramon Coma i Casellas 
Robert Ramirez i Balcells 
Joan Aymerich i Aroca 
Domingo Sesmiío i Rius 
Jaume Vila i Fontcuberta 
Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE 
Raimon Obiols i Germa 
Lluís Armet i Coma 
Justo Domínguez de la Fuente 
Isidre Molas i Batliori 
Josep Maria Bricall i Masip 
Marta Mata i Garriga 
Joan Casaraeltes i I bars 
Josep Maria Sala i Grisb 
Higini Cletas i Cierco 
Esteve Tomhs i Torrens 
Joan Cornudella i BarberA 
Jordi Parpal i Marfi 
Felip Lorda i Aláiz 
Francesc Casares i Potau 
Lluís Garcia i Shez 
Antoni0 Santiburcio Moreno 
Rosa Barenys i Martorell 
Ramon Fernández Jurado 
Xavier Guitart i Dornhech 
Carlos Cigarrin Rodi1 
Florencio Gil Pachón 
Santiago Riera i Olivé 
Xavier Soto Cortés 
Roma Planas i Miró 
Joan Oliart i Pons 
Pilar Ferran i Hernández 
Africa Lorente Castillo 
José Gonzhfez Navas 
Joan Codina i Torres 
Alianza Popular, en coaficibn con el Partido Dembcrata Po- 

pular y Unibn Liberal: 
Eduard Bueno i Ferrer 
Jorge Fernández Díaz 
Domhec Rornera i Alchzar 
Joan Josep Folchi i Bonafonte 
Sim6n Pujol FolcrB 
Josep Maria Santacreu i Marginet 
Xavier Garriga i Jové 
Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC: 
Antoni Gutiérrez i Díaz 

Rafael Ri bÓ i Massó 
Cipriano Garcia Sánchez 
Ramon Espasa i Oliver 
Eulhlia VintrÓ i Castells 
Esquerra Republicana de Catalunya: 
Heribert Barrera i Costa 
Joan Hortala i Arau 
Albert Alay i Serret )) 
Un Sr. SECRETARI DE LA MESA D’EEDAT (Xavier 

Soto): Extracte de 1’Acta de la Junta Electoral Provincial de 
Tarragona: 

((La Junta Electoral Provincial de Tarragona, en sessi8 tin- 
guda el dia 5 de maig de 1984, ha proclamat Diputats electes 
per la circumscripcib de Tarragona els candidats següents, amb 
indicacib de la llista per la qual s’havien presentat: 

Converghcia i Unió: 
Josep Sendra i Navarro 
Joan Josep Marti i Ferre 
Enric Vendrell i Duran 
Joan Descals i Esquius 
Enric Cardus i Llevat 
Vicenc Paül González i Castells 
Josep Joan Grau i Folch 
Joan Antoni Mur i BQITAS 
Miquel Angel Marimon i Fort 
Francesc Vernet i Mateu 
Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE: 
Joan Maria Abelló i Alfonso 
Ramon Aleu i Jornet 
Martí Carnicer i Vidal 
Dionisio Garcia Guillambn 
Laureh Perez i Ciudad 
Coalicio Popular: 
Jorge Peris M u s 6  
Emili Casals i Parral 
Partit Socialista Unificat de Catalunya: 
Maties Vives i March. )) 
Extracte de 1’Acta de la Junta Electoral Provincial de Lleida: 
H La Junta Electorai Provincial de Lleida, en sessi6 tinguda 

el dia 6 de maig de 1934, ha proclamat Diputats electes per i a  
circumscripció de LIeida els Diputats següents, amb indicació 
de la llista per la qual s’havien presentat: 

Convergkncia i Unió: 
Maria RÚbies i Garrofé 
Manuel Oronich i Miravet 
Josep norrhs i Gené 
Francesc Guasch i Fernhndez 
Miquel Montaña i Carrera 
Josep Maria Graetls i Forcada 
Jaume Ali& i Escudk 
Francesc-Xavier Bada i Amatiler 
Pilar Busquets i Medan 
Isidre Gavin i Valls 
Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE: 
Pere Ayguadk i Ayguadé 
Joaquim Nadal i Farreres 
Joan Maria Ganyet i Solé 
Coalició Popular: 
Victor Manuel Colomé i Farré 
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Esquerra Republicana: 
Victor Torres i Perenya. H 

Extracte de l’hcta de la Junta Electoral Provincial de Girona: 
<<La Junta Electoral Provincial de Girona, en sessió tinguda 

el dia 5 de maig de 1984, ha proclamat Diputats electes per la 
circunlscripció de Girona els candidats següents, amb indicaci6 
de la llista per la qual s’havien presentat: 

Convergkncia i Unió: 
Arcadi Calzada i Sdavedra 
Concepció Ferrer i Casals 
Pompeu Pascual i Busquets 
Ricard Mas6 i Llunes 
Jordi Martínez i Planas 
Trinitat Neras i Plaja 
Josep Moliner i Florensa 
Josep Oriol Sufier i Cab6 
Josep Montalat i Cufi 
Frederic Martínez i Ibafiez 
Pere Casals i Lezcano 
Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE 
Emili Pallach i Casola 
Antoni Siurana i firagoza 
Daniel Terradeilas i Redon 
Manuel Nadal i Farreres 
Coalició Popular: 
Jaume Veriiy i Baille 
Esquerra. Kepublicana de Catalunya: 
MarGal Casanovas i Guerri. >> 
EI Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Ara hauríem 

de donar compte de la relaci6 de recursos electorals interpo- 
sats, amb indicació dels Dipuiats afectats. No n’hi ha cap, 
pero, de tota manera, ks convenient que llegim unit nota prepa- 
rada en relaci6 amb aixo, El senyor Secretari, si tk la bondat de 
llegir-la. 

Un Sr. SECRETARI DE LA MESA D’EDAT (Itsidre 
Gavín) : Relació de recursos electorals interposats: cc Al Parla- 
ment de Catalunya no es té constincia oficial que hagi estat 
interposat cap recurs electorat que qüestioni la proclamacib 
d’aalgum dels Diputats electes. Es fa avinent, pero, que, SC~QIIS 
testimonia el Secretari de la Junta Electoral Provincial de Bar- 
celona, els representants dels Partits dels Comunistes Catalans 
i de 1’Entesa de 1’Esqucrra Catalana reclamen que per a la pro- 
clamació dels Diputats no es tingui en compte la lletra b) del 
número 4 de I’article 20 del Reial Decret Llei 20/77, del 18 de 
maq,  i que, en canvi, siguin proclamats Diputats les persones 
a les quals corresponen els vuitanta-cinc majors quocients que 
resultin de dividir la totalitat de vots valids pel total d’escons 
de Diputats a elegir en la circumscripció de Barcelona, )j  

El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: i ara anem a 
passar a l’altre punt de l’ordrc del dia, que 6s l’elecci6 del Presi- 
dent del Parlament. 

En aqucst sentit, encara que suposo que tots els Mustres Di- 
putats saben com s’ha de fer, no estara de mBs recordar-ho. 
S’ha de comenqar, doncs, per l’elccció del President, escrivint 
en la papereta corresponent el nom d’un sol candidat, un sol 
Diputat, Aleshores, els Diputats seran cridats nominalment, 
per ordre alfabktic, a dipositar llur vot a l’urna, i, ni cal dir-ho, 
el Govern i la Mesa d’Edat votaran al final. 

Un cop acabada la votaci6, el President Iliurark les paperetes 

a un Secretari perque les llegeixi, i J’altre anoti elsresultats, i el 
President fari la proclamació del resultat. És elegit President 
del Parlament e1 qui tingui la majoria absoluta, és a dir, 68 
vots. Si nhgh no obtingut% la majoria absoluta, es repetiri I’c- 
lecció entre els dos Diputats que obtenen més vots, i és elegit 
aquell qui n’obté més. Si la paritat persisteix, es repeteix la vo- 
tació, i ,  si n’hi continua havent, després de quatre votacions, 
es considera elegit el candidat inclos en la llista mbs votada en 
les eleccions. 

I, per un altre cantb, d’acord amb el que és habitual, són 
ndles les paperetes en blanc, les jl.legibles, les que contenen 
més d’un nom, les que es refereixen a Diputats electes que no 
han presentat llur credencial. Cal tenir en compte que aquestes 
paperetes, pero, serveixen per computar el nombre de Dipu- 
tats presents. I aixo, doncs, serli el que, amb I’assenliment de 
tots, anem a fcr en aquest moment. 

Pregaria, doncs, que es preparessin per a aquesta votacib, 
tenint preparada la seva paperela. 

I ara, doncs, en la suposicib que aixo ja ha estat fet, anem a 
llegir els Diputats per ordre alfilbetic, perque procedeixin a 
venir a dipositar la seva papereta. 

(Els senyors Secretaris anomenen cada unu de les 1. Srm. Dipu- 
tades i cudu iin deis i. Srs. Diputats, els yuuis s’aoosten a la Mesu 
per dijmsitm llur vot a Ibrna.) 
Oh ilegir un Sr. Stlct-ctclri el nom úd Dipurat 1. Sr. Ramon Fer- 

PrlincfPz i Jirrudu el M. J f  SI: President reprhn la p u t ~ l d  
El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Tenint cn 

compte les dificultats en que es troba, per I’estat de salut, 
aquest Diputat que acaba de ser anomenat, jo prego que s’auto- 
ritzi que un uixer li reculli el vot. Per aitrc canti, agraeixo molt 
l’esforq que aquest Elhslre Diputa1 ha fet de ser aquí entre nos- 
altres i, ni cal dir-ho, formulo els vots més sincers perque la 
seva salut millori fins a normalitzar-se del tol, 

(Continuu la votucirj.) 
EI Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EWAT: Algun Dipu- 

tat no ha estat cridat a votar‘? íPu2asa.) Bé, doncs, aleshores, 
donem per closa aquesta votació i procediren1 a l’escrutini. Els 
senyors Secretaris, si es volen posar de costat i procedir a 
aquest escrutin i ? 

(Un Sr. Secretarin fa ikscrutini úe iespapmetes.) 
El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: 13é; es va H 

(Els Srs. Secretarisjbn el recomjite de les paperetes). 
EI Sr, PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Bk, fet el re- 

compte i comprovat, el resultat és el segiient: Coll i Alentorn, 
86; en blanc, 47; Pujol i Soley, 1, i Concepció Ferrer, 1 .  Total: 
cent trenta-cinc. 

Ara hem de procedir a la segona votació, que serli la dels 
Vice-presidents. 

Recordeu, si us plau: cada Diputat escriu un sol nom, i la 
forma de votació, igual que en el cas del President. Són elegits 
per ordre correlatiu els dos que obtenen mes vots; com a Vice- 
president Primer el qui en té més i, corn a Vice-president 
Segon, el qui ve a continuació. 

Per tant, si no hi ha cap dificultat, comcnqareni la segona 
votació. 

Els senyors Secretaris tindran la bondat d’anar llegint els 

(El.$ Srs. Secretaris lkgeixen eh tiwrns de cada una de les 1. Srm. 

procedir al recompte, 

dels ll~lustres senyors Diputats. 
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Di’tades i de cada un dels I, Srs, Diputats, els quals procedeixen a 

El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Algú no ha 

La votació, doncs, es d6na per acabada i procedirem a 

6!isprocede& a ikscrutini.) 
El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EEDAT: Anem al 

(‘Es Srs. Secretaris fan el recompte de les Pappretcs.) 
El Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Acabat el re- 

compte, dóna el següent resultat: l Wustre Diputat senyor 
Arcadi Calzada, 77; l’llh.~stre Diputat senyor Isidre Molas, 41 ; 
la Illustre Diputada senyora Concepcib Ferrer, I; vots en 
blanc, 16. Tot plegat suma cent trenta-cinc. Pes tant, queda 
com a Vice-president Primer el senyor Calzada i com a Vice- 
president Segon el senyor Molas. 

I ara procedirem a la tercera votaci6, per a Secretaris. 
(Pausa.) Aquesta elecció obeiri les següents normes: cada Di- 
putat escriu un sol nom B la papereta, la seqiiencia és idkntica a 
les votacions anteriors i són elegits correlativament els quatre 
Diputats que obtenen mes vots. En cas de paritat, per desem- 
patar s’aplica el mateix sistema que hi ha establert per a Mec- 
ció del President. Anem, doncs, a procedir a aquesta votació. 
Els senyors Secretaris aniran llegint els noms dels 11-lustres se- 
nyors Diputats. 

(Un SE Secretari llegeix els noms de cada una de les I. Sres. Di- 
putades i de caúa un dels I. Srs. D@urafs, els quals procedeixen a 
VCJlUr.S 

El Sr. PRESIDENT DE L A  MESA D’EDAT: Algun Dipu- 
tat no ha estat cridat per a aquesta votacib? (Pausa.) B& doncs, 
meni a procedir a I’escrutini d’aquesta tercera votació. 

VQlaK) 

estai cridat a prendre part en aquesta votació? (Pausa.) 

I ’escrutini. 

recompte. 

(Es procedeix a I ‘escrutini dels vots,) 
EI Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Algun Dipu- 

tat no ha votat, o no ha estat cridat a votar? (rClusu.I Bé, 
doncs, donem per finalitzat aquest escrutini i anem a C Q ~ ~ I I G X  

ei recompte. (Pausa.) 
(EsprocedeLx a I’escruiinide la votucio,) 
Ei Sr. PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: El resultat d’a- 

questa votació ha estat el següent: Els 11-lustres Diputats seny- 
ors Camp, 45 vols; Felip Lorda, 40; Flora Sambra, 20; Mar@ 
Casanovas, 12; Emili Casals, 11; Heribert Barrera, I ,  i ,  en 
blanc, 6, que sumats donen cent trenta-cinc. Per tant, sense 
cap altra necessitat de nova votació, queden, com a Secretaris, 
respectivament, Primer, Segon, Tercer i Quart, els 11-tustres 
Diputats senyors Camp, Lorda, Sanabra i Casanovas. 

Ara, abans de procedir a la prociamació de la Mesa definiti- 
va, voldria donar compte d’un ofici que s’ha rebut de la Junta 
Electord del cens. El senyor Secretari tindri la bondat de 
I legir-10. 

Un Sr. SECRETARI (Xavier Soto) : ({Honorable señor; 
>Comunico a vuestro honor que, de conforrnidcld con el ar- 

ticulo 75 del Real Decreto Ley 20/77, de 18 de marzo, han sido 
interpuestos 10s recursos contenciosos electorales siguientes: 
Recurso impugnando el acuerdo sobre proclamación de Dipu- 
tados presentado por Don Marc PalrnBs i Giró, en representaci- 
bn de la coalición electoral Entesa de 1’Esquerra Catalana; re- 
curso impugnmdo la validez de las elecciones y la proclamaci- 
Ó n  de Diputados al Parlament de Catalunya, presentado por 

Don Luis Salvadores Verdasco, en representacibn del Partit 
dels Comunistes de Catalunya. 

))De 10s referidos recursos se ha dado traslado a la Sala Pri- 
mera de 10 Contencioso Administrativo de la Audiencia Terri- 
torial. 

))Barcelona, a diecisiete de mayo de mil novecientos ochen- 
ta y cuatro. )) 

EI Sr, PRESIDENT DE LA MESA D’EDAT: Bé, com 
veuen, naturalment, aixb no altera la situació, i ,  per tant, 
queda confirmat ei que ja els havíem anticipat. 

Bé, per tant, a conseqiiencia d’aquestes votacions, queden 
com a Mesa del Parlament els següents Diputats: President, 
Miquel Coll i Alentorn; Vice-president Primer, 11-lustre 
senyor Arcadi Calzada i Saiavedra; Vice-president Segon, 
11-lustre senyor Isidre Molas i Batllori; Secretari Primer, 
11-lustre senyor Ramon Camp i RatalEa; Secretari Segon, 
11-lustre senyor Felip Lorda i Aláiz; Secretari Tercer, Ilhstre 
senyora Flora Sanabra i Villarroya; Secretari Quart, Ilhstre 
senyor Marqal Casanovas i Guerri. 

Per tant, prego els qui han estat designats que vinguin a 
prendre possessió dels seus I locs en aquesta Presidencia. 
(Pausa.) 

El Sr. PRESIDENT DEL PARLAMENT (Miquel Coll i Al- 
entorn) : Molt Honorables, Honorables i Il~lustres senyores i 
senyors Presidents, Consellers i membres d’aquest Parlament, 
digníssimes autoritats i distingits invitats, heu dut a terme, ja, 
senyores i senyors parlamentaris, la tasca necessiria perque la 
Mesa que ha de presidir I’actustciÓ del nostre mixim Brgan re- 
presentatiu pugui actuar amb plena autoritat, i amb aixb hem 
completat la constitució del segon Parlament de I’actual Esta- 
tut d’Atutonomia. 

Moltes gracies pels vostres vots i per la confianqa que ens 
heu atorgat, i us dono fermanCa que farem tot el possible per 
rnerkixer-la. 

EI Parlament que estern succeint ha dut a terme una tasca 
abundosa i meritbria, amb un alt esperit cívic i constituint un 
exemple de tolerineia i de mutu respecte entre els seus mem- 
bres, que són per a nosaltres un estirnul i un model a imitar. La 
fama de les virtuts dels nostres immediats antecessors ja s’ha 
divulgat fins més enlla de Catalunya i ha contribu‘it a prestigiar 
la nostra autonomia i, en funció d’ella, tot el sistema 
autonbmic. 

Nu dubto que els Diputats d’avui, molts deis quals ho eren 
d’ahir i participen, per tant, d’aquells mbrits que m’he compla- 
gut a evocar, sabran mantenir-se a igual altura i fins i tot 
superar-la, perquk el desig de perfecció en treballar per Catalu- 
nya no ha de reconeixer límits de cap mena. 

Voldria subratllar que una part important dels mkrits que, 
en justicia, hem hagut d’assenyalar, correspon al Molt Honora- 
ble senyor Heribert Barrera, que ha estat per a tots nosaltres, 
els Diputats de la primera legislatura, un President veritable- 
ment rnodklic, tant en el regiment dels plens -que ha concluit 
amb mB segura i flexible alhora- com en I’organitzacib de Ics 
Comissions, corn en els serveis auxiliars i administratius, com 
en la mateixa infrastructura material d’aaquest Palau, la bellesa 
del qual ha sabut fer destacar sense perjudici de la seva plena 
funcionalitat. I voldria dir als Mustres senyores i senyors 
membres d’aquesta Cambra que el meu propbsit i la meva i l h -  
Sió en fer-me &rec de la Presidencia que tan benevotament 
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rn’hcu atorgut és que, quan hagi de deixar-Ia, pugui merkixer 
cic les Vostres Senyories un judici semblant al que ara, en es- 
tricta justicia, hem d’emetre en esguard del nieu eminent 
predccesso r. 
Us asseguro, 11-lustres senyores i senyors, que rn’esforGaré, 

amb I’ajuda de tota la Mesi, a ésser el guardia de l’observanr;a 
dcl tiostrc Reglament, que és la garantia dels nostres drets com 
it Dipututs; que no defalliré en la defensa de les prerrogatives 
d’ayuest cos legislatiu ni en la de cada un dels seus membres, 
sigui quina sigui la seva significació politica, i que, 
naturalment, huurt: de facilitar el govern de la majoria, perb, al 
niateix temps, defensaré els drets de totes les minories. 

A m b  aquest esperit espero que aquesta Cambra rn’ajudi 

amb la seva actitud benvolent i amb la seva diligent activitat, i 
l i  ho regracio per endavant. 

1 ara declaro constitu’it el segon Parlament de ¡’Estatut d’Au- 
tonomia avui vigent, amb la seguretat que serh un magnífic 
instrument per a treballar perquk regnin a Catalunya el 
benestar, la germanor, la llibertat, la justícia i la pau. 

LR propera sessió, que haurii de dedicar-se a I’elecciÓ 
presidencial, tindrk lloc dins els propvinents deu dies i els 
II4ustres senyors i senyores membres d’aquesta Cambra hi 
seran degudament convocats. 

S’aixeca la sessib. (Limgs aplaudiments.) 
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