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La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts.
L’oficial major invita el diputat de més edat i els diputats més joves a ocupar llurs llocs
a la Mesa d’edat. 3
El president de la Mesa d’edat adreça uns mots a la cambra. 3
Els secretaris de la Mesa d’edat llegeixen el Decret 315/1995, d’1 de desembre, de
convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. Tot seguit,
llegeixen les llistes dels diputats electes, proclamats per les diferents juntes electorals. 3

1. Elecció dels membres de la Mesa del Parlament

Elecció del president
Votació: és elegit el Sr. Joan Reventós i Carner per 75 vots 6

Elecció dels vicepresidents
Votació: són elegits el Sr. Domènec Sesmilo i Rius per 60 vots, com a vicepresident
primer, i el Sr. Simon Pujol i Folcrà per 45 vots, com a vicepresident segon. 6

Elecció dels secretaris
Votació: són elegits el Sr. Raimon Escudé i Pladellorens per 35 vots, com a secretari
primer; el Sr. Xavier Bosch i Garcia per 32 vots, com a secretari segon; el Sr. Francesc
Codina i Castillo per 25 vots, com a secretari tercer, i la Sra. Imma Mayol i Beltran per
21 vots, com a secretària quarta. 6
Un cop elegits, els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs llocs. 6
Tot seguit, el president del Parlament declara constituït el Parlament de la cinquena
legislatura i adreça uns mots a la cambra 6

La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i set minuts.
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Sessió plenària núm. 1

La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts.
Presideix el president de la Mesa d’edat, acompanyat
dels secretaris de la Mesa d’edat, la qual és assistida
per l’oficial major i la lletrada Sra. Folchi i Bonafonte.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat en
funcions, acompanyat dels consellers, en funcions, de
Governació, d’Economia i Finances, d’Ensenyament,
de Sanitat i Seguretat Social, de Política Territorial i
Obres Públiques, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de
Treball, la consellera de Justícia i els consellers
d’Indústria i Energia, de Comerç, Consum i Turisme, de
Benestar Social i de Medi Ambient.

ORDRE DEL DIA

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

L’oficial major (Sr. Ismael E. Pitarch i Segura)

L’article 2.1 del Reglament, il·lustres membres del Par-
lament de Catalunya, estableix que la sessió constituti-
va serà presidida inicialment pel diputat electe de més
edat entre els presents, assistit dels dos diputats més
joves, en qualitat de secretaris. Les dades biogràfiques
consultades indiquen que el senyor Simeó Miquel i
Peguera, nascut el 24 de gener de 1919, és el diputat de
més edat d’entre els presents i li correspon de presidir
la sessió. Ha d’ésser assistit com a secretaris pels dos
diputats més joves, el senyor Fidel Lora i Lillo, nascut
el 3 de febrer de 1969, i Daniel Sirera i Bellés, nascut
el 30 de juliol de 1967.

Si algun membre del Parlament considera que té un
dret millor, ho ha d’advertir ara mateix; en cas contra-
ri, el Parlament espera i el Reglament els encomana que
componguin la Mesa d’edat per tal d’obrir la sessió
constitutiva del Parlament de Catalunya en la seua cin-
quena legislatura.

(Els anomenats ocupen llurs llocs.)

El president de la Mesa d’edat  (Sr. Simeó Miquel i
Peguera)

S’obre la sessió.

Senyores diputades, senyors diputats, molt honorable
president de la Generalitat, honorables consellers,
excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, senyores i
senyors, en conèixer que havia de presidir la Mesa
d’edat, vaig procurar documentar-me sobre què és el
que havien fet els senyors diputats que successivament
han ocupat el lloc que en aquests moments estic jo ocu-
pant i com havien dirigit la part de la sessió constituti-
va del plenari que ens pertoca als presidents de la Mesa
d’edat. El Diari de Sessions m’ha fet saber que tots ells,
si  bé  considerant  la funció bàsica de la Mesa d’edat
–la de procedir a l’elecció definitiva de la Presidència
del Parlament–, tots ells adreçaren unes breus conside-
racions de caràcter personal a la sala. Convençut com
estic que el nostre poble, el poble de Catalunya, és
tremendament respectuós amb el costum, fins al punt
que una de les fonts més importants del nostre dret ha
estat sempre el costum, no seré pas jo qui trenqui
aquest precedent.

Per tant, penso adreçar unes paraules a la sala, primor-
dialment unes paraules que crec que he de fer, comple-
mentant un deure de cortesia, agraint a totes les auto-
ritats i personalitats que han concorregut a la iniciació
d’aquesta legislatura la seva presència ara i aquí. I,
després, felicitar tots els diputats que han estat i que
hem estat elegits, perquè el poble de Catalunya ha do-
nat una magnífica lliçó d’hàbit democràtic, triant sen-
se tensions, sense crispacions, amb un esperit ple de
tolerància, aquesta cambra. Dono, doncs, la benvingu-
da a tots els meus companys i desitjo que la nostra tasca
sigui al més profitosa possible.

I no voldria acabar sense fer dues consideracions de
caràcter, repeteixo, estrictament personal: una, que la
legislatura que ara comença és la cinquena i, al meu
parer, es pot dir..., tant es pot dir que ja és la cinquena
com que només és la cinquena. Dic «ja és la cinquena»
perquè la primera, que es constituí l’any 1980, no po-
dia fer-se abans, ja que l’Estatut fou aprovat l’any 1979
i, des del 80 a l’any 95, és la cinquena; això vol dir que
els procediments reglamentaris, els procediments, més
encara, constitucionals, han funcionat prou bé, perquè
la mitjana d’una legislatura ve a resultar de quatre anys;
però hauríem de dir que només és la cinquena perquè
en la història del nostre poble, des del 1714 –i aviat farà
tres segles d’aquella data– mai, que jo sàpiga, havíem
tingut un període de plenitud autonòmica com el que
ara tenim. I a mi em sembla que tots tenim la tendèn-
cia a considerar que aquest període és més llarg del que
és en realitat, però el cert és que de l’any 80 a avui
només han passat quinze anys; el que succeeix és que
en aquests quinze anys s’han fet moltes coses, però,
siguin les que siguin, la realitat indiscutible és que la
nostra estructura autonòmica és una estructura recent. Per
això jo crec que la tasca d’aquesta cambra és més una
tasca, encara, constitutiva, de perfeccionament, d’implan-
tació, que no pas de conservació i de manteniment.

I finalment, voldria fer un comentari sobre una qüestió
que no escapa a ningú, i és que aquesta cambra, que jo
entenc que representa la voluntat del poble de Catalu-
nya, presenta unes característiques que la fan radical-
ment diferent de les tres legislatures anteriors: és, ras i
net, que no hi ha una majoria absoluta. Jo no sé si això
representarà per a nosaltres més dedicació, més feina,
més esforç –no ho sé–, però, si així fos, crec que ens
n’hauríem de felicitar, perquè, si hem de dedicar més
treball a les nostres funcions, això, al meu parer, només
pot anar en bé de la institució parlamentària, en bé de
la nostra tasca i en bé de Catalunya.

I ara, complimentat el que considerava un deure de
cortesia envers la cambra, passarem a procedir a l’elec-
ció de la Mesa definitiva. Jo prego a un dels secretaris
que llegeixi el Decret de convocatòria.

El secretari de la Mesa d’edat  (Sr. Daniel Sirera i
Bellés)

«Decret 315/1995, d’1 de desembre, de convocatòria
de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya:

»Un cop celebrades les eleccions al Parlament de Ca-
talunya, el proppassat 19 de novembre, i proclamats per
les juntes electorals provincials els diputats que han
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resultat electes, és procedent convocar la sessió cons-
titutiva del Parlament, d’acord amb el que disposa la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del presi-
dent i del Consell Executiu de la Generalitat.

»En virtut de la facultat que em confereix l’article 6 de
la Llei esmentada, decreto:

»Article únic. Es convoca els diputats electes procla-
mats per les juntes electorals provincials de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, d’acord amb el resultat de
les eleccions del dia 19 de novembre, a la sessió cons-
titutiva del Parlament de Catalunya, que tindrà lloc el
dia 5 de desembre de 1995, a les 10 hores, al Palau del
Parlament.

»Disposició final. Aquest Decret entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

»Barcelona, 1 de desembre de 1995. Jordi Pujol, presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.»

El president de la Mesa d’edat

Procedirem ara a la lectura de la relació dels diputats
electes:

El secretari de la Mesa d’edat (Sr. Daniel Sirera i
Bellés)

«Pel Grup de Convergència i Unió:

»Jordi Pujol i Soley
Macià Alavedra i Moner
Joan Rigol i Roig
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Artur Mas i Gavarró
Antoni Comas i Baldellou
Ramon Camp i Batalla
Domènec Sesmilo i Rius
Flora Sanabra i Villarroya
Joaquim Pujol i Figa
Josep Lluís Vilaseca i Guasch
Ferran Pont i Puntigam
Joaquim Ferrer i Roca
Raimon Escudé i Pladellorens
Joan Granados i Duran
Jordi Casas i Bedós
Rosa Bruguera i Bellmunt
Ignasi Guardans i Cambó
Rafael Hinojosa i Lucena
Ramon Espadaler i Parcerisas
Jaume Camps i Rovira
Joan Raventós i Pujadó
Francesc Codina i Castillo
Jaume Jané i Bel
Joan Aymerich i Aroca
Salvador Esteve i Figueras
Josep Serratusell i Sitjes
Araceli Vendrell i Gener
Víctor Vila i Giró
Esteve Orriols i Sendra
Meritxell Borràs i Solé
Josep Lluís Fernàndez i Burgui
Francesc Iglesias i Sala
Enric Castellnou i Alberch.

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:

Joaquim Nadal i Farreras
Josep Maria Obiols i Germà
Joan Reventós i Carner
Manuela De Madre i Ortega
Higini Clotas i Cierco
Josep Maria Sala i Grisó
Lluís Armet i Coma
Celestino Corbacho i Chaves
Carme Figueras i Siñol
Josep Mir i Bagó
Joan Blanch i Rodríguez
Antoni Dalmau i Ribalta
Rosa Barenys i Martorell
Josep Maria Rañé i Blasco
Xavier Guitart i Domènech
Joan Ferran i Serafini
Josep Maria Carbonell i Abelló
Josep Clofent i Rosique
Montserrat Tura i Camafreita
Joan Oliart i Pons
Magí Cadevall i Soler
Manuel Bustos i Garrido.

»Pel Partit Popular:

Aleix Vidal-Quadras i Roca
Simon Pujol i Folcrà
Francesc Marhuenda i Garcia
Maria Dolors Montserrat i Culleré
Víctor Ros i Casas
Julio Ariza Irigoyen
Maria Dolors Nadal i Aymerich
Ignacio Oleart i Comellas
Daniel Sirera i Bellés
Josep Maria Francàs i Porti
Isidre Bonet i Palau
Jacint Vilardaga i González.

»Pel Grup d’Iniciativa per Catalunya - els Verds:

Rafael Ribó i Massó
Imma Mayol i Beltran
Maria Olivares i Usac
Jordi Guillot i Miravet
Ignasi Riera i Gassiot
Roc Fuentes i Navarro
Joan Boada i Masoliver
Carme Tolosana i Cidón
Joaquim Novella i Izquierdo
Fidel Lora i Lillo.

»Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Àngel Colom i Colom
Josep Lluís Carod-Rovira
Josep Huguet i Biosca
Xavier Bosch i Garcia
Jordi Portabella i Calvete
Salvador Morera i Tanyà
Joan Ridao i Martín.

»Això, per la circumscripció de Barcelona.

»A la circumscripció de Girona, pel Grup de Conver-
gència i Unió:

Pere Macias i Arau
Josep Micaló i Aliu
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Josep Enric Millo i Rocher
Pere Mutje i Pujol
Trinitat Neras i Plaja
Josep Maria Salvatella i Suñer
Eudald Casadesús i Barceló
Eva Maria Palau i Gil
Maria Carme Vidal i Xifré.

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:

Manuel Nadal i Farreras
Daniel Terradellas i Redon
Martí Sans i Pairuto
Pere Jordi Piella i Vilaregut
Marina Geli i Fabrega.

»Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Joan Puigcercós i Boixassa
Francesc Ferrer i Gironès.

»I pel Grup del Partit Popular:

Enric Herranz Masó.

»A la circumscripció de Lleida, pel Grup de Conver-
gència i Unió:

Francesc Xavier Marimon i Sabaté
Isidre Gavín i Valls
Simeó Miquel i Peguera
Glòria Pallé i Torres
Jesús Bartolomé i Carrascal
Jaume Aligué i Escudé
Estanislau Felip i Montsonís
Josep Lluís Boya i González.

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:

Antoni Siurana i Zaragoza
Ramon Vilalta i Oliva
Joan Maria Ganyet i Solé.

»Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Benet Tugues i Boliart
Jordi Ausàs i Coll.

»Pel Grup del Partit Popular:

Josep Maria Fabregat i Vidal
Joan Barios i Ortiz.

»Per últim, per la circumscripció de Tarragona, pel
Grup de Convergència i Unió:

Joan Maria Pujals i Vallvé
Josep Maldonado i Gili
Lluís Badia i Chancho
Joan Carrera i Pedrol
Josep Sánchez i Pagès
Marià Curto i Forès
Maria Dolors Murillo i Cabré
Joan Maria Roig i Grau
Joan Sabanza i March.

»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya:

Josep Abelló i Padró
Montserrat Duch i Plana
Martí Carnicer i Vidal
Marià Gil i Agné.

»Pel Grup del Partit Popular:

Josep Curto i Casadó
Rafael Luna i Vivas.

»Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya:

Ernest Benach i Pascual
Josep Bargalló i Valls.

»I pel Grup d’Iniciativa per Catalunya - els Verds:

Víctor Gimeno i Sanz.»

El president de la Mesa d’edat

Llegida la relació de diputats electes, la presidència ha
de donar compte dels recursos electorals interposats. Al
Parlament de Catalunya no es té constància que hagi
estat interposat cap recurs contenciós electoral en rela-
ció amb la proclamació dels diputats electes que acaba
de ser llegida pel secretari.

Conseqüentment, procedirem a l’elecció del president
del Parlament. Els articles 2, 3 i 32 del Reglament de la
cambra diuen que el president ha d’informar del proce-
diment a seguir o que pot manar a un secretari que lle-
geixi els articles 31 i 34 del Reglament. Crec que és
més funcional i més ràpid que faci ús de la primera
possibilitat.

Per consegüent, faig avinent que, per a l’elecció del
president, cada diputat escriu un sol nom a la papere-
ta. Tots els diputats seran cridats nominalment, per or-
dre alfabètic, a dipositar llur vot a l’urna. El Govern i
la Mesa d’edat voten al final. Un cop acabada la vota-
ció, el president lliura les paperetes a un secretari per-
què les llegeixi en veu alta, mentre un altre secretari
anota els resultats i tots els incidents que hauran esde-
vingut. El president proclamarà el resultat final. És ele-
git president del Parlament qui assoleixi la majoria ab-
soluta; si ningú no obté la majoria absoluta, es repeteix
l’elecció entre els dos diputats que han obtingut més
vots, i és elegit president aquell que n’obté més; si la
paritat persisteix, es repeteix la votació i, si n’hi conti-
nua havent després de quatre votacions, es considera
elegit el candidat inclòs en la llista més votada en les
eleccions.

Faig també l’advertiment que són nul·les les paperetes
en blanc, les il·legibles, les que contenen més d’un
nom, les que es refereixen (remor de veus)... Podrien
callar un moment? (Pausa.) Les que es refereixen a
diputats electes que no han presentat llur credencial, o
no han fet la promesa o el jurament d’acatar la Consti-
tució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya, o no han
declarat les dades relatives a la professió o als seus càr-
recs públics. Aquestes paperetes, però, serveixen per a
computar el nombre de diputats presents.

Comença l’elecció.

El secretari de la Mesa d’edat  (Sr. Fidel Lora i Lillo)

Bé, passo a cridar les diputades i els diputats.

(D’acord amb l’article 81.1 del Reglament, les diputa-
des i els diputats són cridats nominalment per ordre
alfabètic perquè vagin a la Mesa i dipositin a l’urna les
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paperetes. Els diputats que són membres del Consell
Executiu en funcions, el president de la Generalitat en
funcions i els membres de la Mesa d’edat són cridats al
final.)

El president de la Mesa d’edat

Aquesta presidència ha de fer constar que tots els mem-
bres del Parlament han complert els requisits que pres-
criu l’article quart del Reglament d’aquesta cambra.
Per consegüent, les paperetes..., passarem a l’escrutini.

(Es procedeix a l’escrutini.)

El president de la Mesa d’edat

El resultat de l’escrutini per a l’elecció de president ha
estat el següent: 75 vots a favor del senyor Joan
Reventós; 59, per al senyor Joan Rigol, i un vot nul.
Queda, per consegüent, elegit president del Parlament
de Catalunya per a la cinquena legislatura el senyor
Joan Reventós.

(Aplaudiments perllongats.)

Tot seguit, procedirem a l’elecció dels vicepresidents.
L’article 32 del Reglament d’aquesta cambra diu que,
per a l’elecció dels vicepresidents, cada diputat escriurà
un sol nom a la papereta. Seran elegits per ordre corre-
latiu els dos diputats que obtenen més vots. En tot el
que no estigui previst, se seguiran les mateixes normes
que per a la votació a president.

Per consegüent, anem a iniciar l’elecció per als
vicepresidents. El senyor secretari llegirà el nom dels
diputats electes.

(D’acord amb l’article 81.1 del Reglament, les diputa-
des i els diputats són cridats nominalment per ordre
alfabètic perquè vagin a la Mesa i dipositin a l’urna les
paperetes. Els diputats que són membres del Consell
Executiu en funcions, el president de la Generalitat en
funcions i els membres de la Mesa d’edat són cridats al
final.)

El president de la Mesa d’edat

Seguidament, procediran a l’escrutini els senyors secre-
taris.

(Es procedeix a l’escrutini.)

El president de la Mesa d’edat

Efectuat l’escrutini, el senyor Domènec Sesmilo ha
obtingut 60 vots; el senyor Simó Pujol, 45. Hi ha hagut
30 paperetes en blanc. Per consegüent, queden elegits
vicepresident primer i vicepresident segon, respectiva-
ment, del Parlament els senyors Domènec Sesmilo i
Simó Pujol.

Seguidament, es procedirà a l’elecció dels secretaris.
Per a l’elecció dels secretaris estan vigents les mateixes
normes que per als vicepresidents. Cada diputat escriu-
rà un sol nom a la papereta, i s’aplica la mateixa norma-
tiva que la que acabem d’aplicar per a l’elecció dels
vicepresidents. O sia que sortiran electes els secretaris
per ordre correlatiu que vagin obtenint més vots.

(Pausa.)

El senyor secretari procedeix a la lectura dels noms dels
diputats per a l’elecció de secretaris de la Mesa.

(D’acord amb l’article 81.1 del Reglament, les diputa-
des i els diputats són cridats nominalment per ordre
alfabètic perquè vagin a la Mesa i dipositin a l’urna les
paperetes. Els diputats que són membres del Consell
Executiu en funcions, el president de la Generalitat en
funcions i els membres de la Mesa d’edat són cridats al
final.)

(Es procedeix a l’escrutini.)

El president de la Mesa d’edat

Senyors diputats, efectuat l’escrutini, el resultat ha es-
tat el següent: el senyor Raimon Escudé ha obtingut 35
vots; el senyor Xavier Bosch, 32; Francesc Codina, 25,
i Imma Mayol, 21. Hi ha hagut 22 vots en blanc. Per
consegüent, queden proclamats secretari primer el se-
nyor Raimon Escudé, secretari segon el senyor Xavier
Bosch, secretari tercer en Francesc Codina i secretària
quarta la senyora Imma Mayol.

Aquesta Mesa, efectuats els escrutinis, dóna per acaba-
da la seva feina. Vol agrair a tots els diputats la coope-
ració i col·laboració que han prestat en les votacions, i
invito els membres de la Mesa que prenguin possessió
del lloc que els correspon.

(Els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs
llocs.)

(Aplaudiments.)

El president del Parlament (Sr. Joan Reventós i
Carner)

Senyores diputades, senyors diputats, molt honorable
senyor, digníssimes autoritats, excel·lentíssimes senyo-
res i senyors, distingits invitats, permeteu-me unes
breus paraules. Les primeres, d’agraïment en nom de
tots els membres de la Mesa i en el meu propi, per la
confiança i la responsabilitat que ens heu conferit.
Tractarem de ser-ne dignes, d’aquest alt honor.

Unes segones paraules, de record i evocació dels meus
predecessors en la presidència d’aquesta cambra: el
molt honorable Heribert Barrera i Costa, el molt hono-
rable Miquel Coll i Alentorn, malauradament ja traspas-
sat, i el molt honorable Joaquim Xicoy i Bassegoda; per
al que és aquí avui present, una respectuosa salutació,
expressant alhora la meva convicció que el seu treball
és un exemple per a tots nosaltres i un estímul de supe-
ració per a mi.

Penso que ningú se sentirà contradit si valoro que la
quinta legislatura d’aquest Parlament obre una etapa
parlamentària nova. Està singularitzada pel que es pot
qualificar de variació democràtica; es desprèn dels re-
sultats de la jornada electoral del proppassat 19 de no-
vembre. Comporten un canvi, una matisada situació
diferent, en la qual res és ben bé igual. En aquesta nova
etapa vull proclamar i deixar constància que aquesta
presidència assumeix el compromís de respectar, com-
plir i fer complir el nostre Reglament, en el qual es
concreta la garantia dels nostres drets com a diputades
i diputats. El compromís de respectar i fer que siguin
respectats els drets de totes les diputades i diputats i
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dels grups parlamentaris i de totes les minories, comen-
çant per la més gran i acabant per la més petita. El
compromís de defensar les prerrogatives d’aquest cos
legislatiu, de tots i cada un dels seus membres, sigui
quina sigui la seva afiliació política. Estic convençut
que en la interpretació del Reglament del Parlament,
aquesta presidència i la Mesa ho faran amb tota la im-
parcialitat i objectivitat i la màxima flexibilitat i ampli-
tud possibles. També el compromís de vetllar perquè
els debats es desenvolupin amb la serenitat i dignitat
pròpies del Parlament de Catalunya, fent possible la lli-
bertat d’expressió màxima amb el respecte mutu per la
dignitat dels seus membres.

Si estem en una etapa parlamentària nova, comporta-
rà nous equilibris, en què seria bo, per part de tots, des-
envolupar pràctiques constants que accentuïn la volun-
tat de diàleg, ampliïn les àrees d’aplicació de pactes i
acords i generalitzin en el possible les pràctiques de
consens. Ens caldrà a tots aconseguir –per dir-ho amb
paraules de Salvador Espriu– que, ni en els moments
més tensos, mai es trenquin els ponts de diàleg. Caldrà
que tots compartim l’afany de donar la màxima eficà-
cia als treballs conjunts, assentats en l’objectiu comú
de servir Catalunya i tots els seus ciutadans, aixecant
al màxim els continguts i la qualitat político-jurídica
dels textos legislatius, a fi de garantir la seva llibertat
i el seu benestar.

En base a la pluralitat inqüestionable, seria bo que es
pogués avançar en un millor desplegament institucio-
nal del Parlament i portar-lo al màxim possible de les
seves potencialitats. En aquest sentit, vull dir que
aquesta presidència acollirà amb tot interès les
suggerències que li vulguin fer arribar els grups parla-
mentaris i, per tant, cadascun dels diputats i diputades.
El desplegament institucional i la pluralitat d’aquest
Parlament haurien de permetre’ns avançar vers un Par-
lament més obert i més transparent, en el qual tothom
s’hi senti representat i ningú s’hi pugui sentir dece-
but. En definitiva, obtenir una major vitalitat parla-
mentària.

Diré més: més enllà dels organismes propis del Parla-
ment –el Ple, la Mesa i la Junta de Portaveus, els grups

parlamentaris i les comissions–, més enllà, però sempre
per iniciativa dels diputats i grups parlamentaris, cal-
dria fer del Parlament lloc d’encontre, trobada i treball
dels seus membres entre si i amb la societat civil.
Aquesta presidència pensa que pot ésser objectiu comú
a tots impulsar nous instruments de treball parlamenta-
ri, plurals i rigorosos, dels quals és possible esperar un
resultat estimulant per a tots. Precisar idees i projectes
concrets és una perspectiva que tots hem de tenir oberta.

Senyores diputades i senyors diputats, aquesta presi-
dència, com tota la Mesa, es considera al vostre servei,
al servei dels legítims representants del poble de Cata-
lunya. Estic convençut que aquesta cambra i tots els
seus membres ens ajudaran a complir el nostre treball.
Senyores diputades i senyors diputats, estic segur tam-
bé que tots vostès mostraran una actitud de diàleg i una
activitat diligent que faciliti la tasca de tots i, per des-
comptat, una voluntat de posar l’interès de Catalunya
per damunt de qualsevulla altra consideració. Demano
també per endavant que vulguin excusar els errors que
pugui cometre: els puc assegurar que no seran mai in-
tencionats.

Acabo les meves paraules: les acabo amb emoció patri-
òtica, sentit de la responsabilitat i il·lusió pel futur de
Catalunya. Estimo, com tots vostès, Catalunya; estimo
la seva gent, estimo el nostre poble, la nostra terra, i
voldria dir a tots els diputats i diputades que sempre
seré fidel a les meves conviccions més profundes per
fer d’aquest, el nostre país, Catalunya, el més lliure
possible, el més tolerant i el més solidari.

Declaro solemnement constituït en aquest acte el Par-
lament de la cinquena legislatura.

I acabo: les seves senyories seran convocades en els
propers dies per a la primera sessió, que serà d’inves-
tidura del president de la Generalitat.

S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments perllongats. La cambra, dempeus, ento-
na l’himne nacional de Catalunya.)

(La sessió s’aixeca a dos quarts de dotze del migdia i
set minuts.)
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