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ACTE INSTITUCIONAL DE RECONEIXEMENT DELS EXDIPUTATS  
I LES EXDIPUTADES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA AMB MOTIU  

DE LA COMMEMORACIÓ DEL QUARANTÈ ANIVERSARI DEL  
RESTABLIMENT DEL PARLAMENT 

 

Saló de Sessions - Dilluns 7 de setembre de 2020  - 18.00 h 
 

PROGRAMA  
 

 

18.00 h Inici de l’acte.  

 

Paraules de benvinguda de Roger Torrent, president del Parlament de 

Catalunya. 

 

Intervenció, en representació dels membres de la cambra de la I a l’XI 

legislatures, dels exdiputats i les exdiputades següents:   

 

 Concepció Ferrer i Casals, diputada de la I i II legislatures.  

Una de les vuit primeres dones diputades del Parlament de Catalunya, i la 

primera que va ser membre de la Mesa. 

 

 Francesc Codina i Castillo, diputat de la II, la III, la IV, la V i la VI 

legislatures. 

Va formar part de l’equip responsable de la constitució i l’habilitació del 

Parlament l’any 1980.  

 

 Dolors Montserrat i Culleré, diputada de la III, la IV, la V, la VI, la VII, la 

VIII, la IX i la X legislatures. 

Primera dona diputada que va ser portaveu de grup parlamentari. 

 

 Manuela de Madre Ortega, diputada de la III, la IV, la V, la VI, la VII, la VIII i 

la IX legislatures.  

Primera dona diputada que va ser presidenta de grup parlamentari.  

 

 Ernest Benach i Pascual, diputat de la IV, la V, la VI, la VII i la VIII 

legislatures. En representació dels expresidents i expresidentes del 

Parlament.  

Va ser president del Parlament de la VII i la VIII legislatures (2003-2010).  

 

Cloenda a càrrec de Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya. 

 

19.00 h  Fi de l’acte. 
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