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NOTA

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en compliment del que estableix la Resolució
124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat, adop-
tada el 30 d’abril de 1990.
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SESSIÓ NÚM. 46.2 PLE DEL PARLAMENT

SESSIÓ NÚM. 46.2

La sessió, suspesa ahir, es reprèn a tres quarts de
dotze del migdia i quatre minuts. Presideix el president
del Parlament, acompanyat de tots els membres de la
Mesa, la qual és assistida per l’oficiala major i la lletra-
da Sra. Andreu i Fornós.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat de tot el Govern.

El president

Es reprèn la sessió.

Moció de censura al president i al Go-
vern de la Generalitat i proposta del di-
putat Sr. Josep Piqué i Camps com a
candidat a la presidència (tram. 205-
00001/07) (continuació) (retirada)

Els diputats i diputades del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que disposa
l’article 89.3 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Par-
lament, president i Consell Executiu de la Generalitat,
i ulteriors modificacions, han retirat la Moció de cen-
sura del president i el Govern de la Generalitat.

En conseqüència, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i
cinc minuts.
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SESSIÓ NÚM. 47

La sessió s’obre a tres quarts de dotze del migdia i cinc
minuts. Presideix el president del Parlament, acompa-
nyat de tots els membres de la Mesa, la qual és assis-
tida per l’oficiala major i la lletrada Sra. Andreu i Fornós.

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat,
acompanyat de tot el Govern.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Declaració institucional amb motiu del primer
aniversari dels atemptats de l’11 de març de 2004 a
Madrid (tram. 401-00012/07). Junta de Portaveus. Subs-
tanciació.

El president

Comença la sessió.

Declaració institucional amb motiu del
primer aniversari dels atemptats de l’11
de març de 2004 a Madrid (tram. 401-
00012/07)

Atès l’acord unànimement aprovat el proppassat diven-
dres en Junta de Portaveus, s’ha convocat aquest Ple
extraordinari per fer una declaració institucional.

Declaració institucional amb motiu del primer aniver-
sari dels atemptats de l’11 de març de 2004 a Madrid:
«Un any després dels terribles atemptats perpetrats l’11
de març de 2004 a Madrid, el Parlament de Catalunya,
recollint el sentiment del poble català, vol expressar un
sentit record per les víctimes i manifestar la seva soli-
daritat permanent envers els ferits, els familiars i totes
les persones afectades, en aquest dia especialment difí-
cil, pels sentiments que a tots ens evoca.

»Amb el record d’aquells cruels atemptats, els repre-
sentants polítics de Catalunya desitgem també reafir-
mar el compromís de tota la ciutadania amb la pau i el
diàleg com a forma de resolució dels conflictes, amb

el rebuig a la violència, amb la recerca de la convivèn-
cia lliure i pacífica en aquest poble de pobles que és el
món.

»Avui fa un any ens aclaparà el dolor, la commoció i la
indignació; però també es va fer més evident que mai
l’existència de vincles de solidaritat humana que, en-
front l’horror, traspassen fronteres, religions, colors de
pell i diferències socials. No podíem ser aliens ni indi-
ferents a aquella sagnant barbàrie. Eren éssers humans
innocents, germanes i germans nostres, els que visque-
ren un impensable infern, els que patiren el sense-sentit
del terrorisme. I tots ens vàrem sentir propers i afectats,
conscients que el terror no coneix ni distingeix límits.
En aquells trens, en aquelles estacions de Madrid, tam-
bé hi érem tots nosaltres.

»Tampoc avui no podem, doncs, oblidar. Avui també
volem estar al costat de totes i cadascuna de les perso-
nes afectades per la brutalitat assassina del terrorisme,
sempre inhumà i injustificable.

»El record dels brutals atemptats de l’11 de març del
2004 ens dol, però també ens fa sentir més units que
mai a totes les persones i tots els pobles compromesos
amb la pau, la justícia i la llibertat. Ens uneix en la con-
vivència i en la recerca de camins que ens portin a un
món on el terror esdevingui un fet finalment eradicat.

»Palau del Parlament, 11 de març del 2005.»

Els convido a guardar cinc minuts de silenci, invitació
que també faig extensiva a tot el personal del Parlament
i a les persones que avui ens acompanyen, si ho volen
fer, des del seu propi lloc de treball.

(La cambra serva cinc minuts de silenci.)

Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i
catorze minuts.
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