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Commemorar els vint-i-cinc anys de la recuperació democràtica del 
Parlament de Catalunya exigia una celebració solemne, a l’altura de la 
importància d’un aniversari tan significatiu. Fa vint-i-cinc anys la nos-
tra nació tornava a disposar d’un poder legislatiu propi i democràtic. 
Després de travessar el llarg i fosc túnel de la Dictadura, que tant de 
mal havia fet al país, que tanta repressió havia vessat sobre Catalunya, 
aquell moment marcà l’inici d’una nova etapa, una etapa de recupe-
ració de llibertats, d’aprenentatge de les possibilitats i els límits d’un 
sistema democràtic, una etapa de reconstrucció.
I si fem una ullada a l’accidentada història política dels darrers tres 
segles, el fet d’haver mantingut i consolidat les institucions democrà-
tiques ininterrompudament durant aquest quart de segle que ja hem 
deixat enrere també mereix ser destacat històricament per si mateix. 
Mai no havíem tingut una experiència democràtica de tanta durada. 
I aquest és un fet que potser no sabem valorar, que les generacions 
nascudes en aquest període no poden sentir en la seva pell, en els seus 
records, però és un fet que no podem oblidar, que els joves o els nou-
vinguts no poden desconèixer. Només si valorem el que signifiquen 
les llibertats actuals, el que és un sistema democràtic, el que és poder 
exercir el nostre autogovern, podrem garantir la participació i la im-
plicació de les persones en la vida política de Catalunya, i només si 
existeix aquesta implicació aconseguirem allunyar la nostra democrà-
cia d’imperfeccions que puguin desvirtuar-la.
Commemorar aquests vint-i-cinc anys, per tant, era imprescindible 
per la memòria de totes les persones que havien lluitat per la demo-
cràcia, i per les que hi havien perdut la vida o la llibertat, o les que ha-
vien perdut éssers estimats en aquesta lluita. Però també ho era per al 

M. H. Ernest Benach i Pascual,  
president del Parlament en 
la setena legislatura
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nostre futur, per a no deixar en l’oblit que la forma d’organitzar-nos, 
de viure, no és invulnerable. Per això vam fer un ple solemne i extra-
ordinari, una exposició històrica que viatja pel territori i tot un seguit 
de publicacions i edicions en diferents formats, amb què hem mirat 
d’apropar a totes les persones, a tot Catalunya què és el Parlament, la 
seva història, les seves funcions, la seva raó de ser.
Però la celebració no seria completa sense dedicar una atenció especi-
al a la que és precisament la gran festa democràtica: les eleccions. El 
moment de principal participació política de la ciutadania en l’elecció 
més important d’un país, la dels seus representants al Parlament –les 
diputades i els diputats–, que passen a ser la veu del poble tot exercint 
de legisladors, d’impulsors i de controladors de l’acció del Govern de 
la Generalitat.
El resultat electoral és la porta de les legislatures, rere la qual s’estruc-
turen els grups parlamentaris i es perfila el dibuix de l’acció política 
que hi tindrà lloc, en funció del nombre de diputats i de grups que 
conformen la majoria de govern a la cambra.
Aquest era, doncs, un moment idoni per a mirar enrere i analitzar 
les línies de contingut polític de l’acció del legislatiu català en aquest 
quart de segle. I més encara quan aquest punt i a part ha coincidit amb 
un context de grans canvis polítics a Catalunya, amb un nou Govern 
de la Generalitat, amb una nova majoria a la cambra diferent de l’exis-
tent tots aquests anys, amb l’aprovació de reformes molt importants 
com ara la del nou Estatut i la del Reglament de la cambra, i altres 
reformes sobre la taula com la de l’ordenació territorial.
Val a dir que fer un repàs de les diferents eleccions al Parlament i de les 
conseqüències derivades en cada legislatura és òbviament un exercici 
que es pot fer des de moltes perspectives. Amb aquest llibre oferim 
la visió particular de prestigiosos professionals del món periodístic 
que en un moment o altre han tractat i tracten de ben a prop el dia a 
dia de la nostra institució. Per tant, diferents punts de vista, maneres 
diverses d’interpretar i tractar uns fets determinants en la construcció 
política del que ara som com a societat, com a país i com a nació.
Aquest és, en conseqüència, un llibre ple d’interès, de qualitat i de bri-
llants i agudes reflexions a càrrec d’unes persones que hi han col•laborat 
amb generositat, tot aportant-hi el seu valuós gra de sorra per fer més 
propera a la ciutadania la vida política catalana i, en especial, la que té 
lloc a la seu del poder legislatiu català.

Ernest Benach i Pascual
President del Parlament de Catalunya
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El sistema 
electoral català
El sistema electoral
Són set les eleccions que han tingut lloc a Catalunya des de l’any 
1980 per a elegir els 135 diputats que integren el Parlament. I totes 
set s’han fet a l’empara d’un mateix sistema electoral, que és el que 
regeix les eleccions legislatives al Congrés dels Diputats, complemen-
tat per les normes de la disposició transitòria quarta de l’Estatut del 
1979.
L’Estatut del 1979 regula breument el sistema electoral. L’article 31.1 es 
limita a establir que «el Parlament serà elegit per un termini de quatre 
anys, per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord amb la 
llei electoral que el mateix Parlament aprovarà. El sistema electoral serà 
de representació proporcional i assegurarà a més l’adequada representa-
ció de totes les zones del territori de Catalunya».
D’acord amb aquest precepte, el Parlament té competències per a es-
tablir una llei electoral pròpia, respectant la normativa sobre el règim 
electoral general, que ha d’ésser aprovada per una llei orgànica de l’Es-
tat, d’acord amb l’article 81.1 de la Constitució espanyola.
L’abast de la competència estatutària per a aprovar una llei electoral 
pròpia és ampli, malgrat algunes limitacions derivades de la legislació 
de l’Estat sobre el règim electoral general.
La llei electoral de Catalunya pot establir un model propi, dins el sis-
tema de representació proporcional, perquè el Parlament està facultat 

Imma Folchi i Bonafonte 
Nomenada secretària general del 
Parlament de Catalunya el novembre 
de 1999, és lletrada de la Cambra des de 
l’any 1981, on també ha ocupat el 
càrrec de directora de Govern Interior. 
Entre 1986 i 1992 va exercir els càrrecs 
de subdirectora general de coordinació 
per a l’adaptació a la normativa comu-
nitària (Direcció General d’Adequació 
a les Comunitats Europees, Departa-
ment de Presidència), el de subdirectora 
general del Gabinet Jurídic Central de la 
Generalitat i el de secretària general del 
Departament de Governació. Imparteix 
l’assignatura de Dret Constitucional a 
la Universitat Pompeu Fabra. Entre el 
1992 i el 2002 va ser professora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
Autora de nombrosos articles jurídics 
publicats en revistes especialitzades, 
ha participat en obres col·lectives 
com els Comentaris a l’Estatut d’Auto
nomia de Catalunya (Institut d’Estudis 
Autonòmics, 1988), i el Manual Dret 
Públic de Catalunya (Cedecs, 2001).
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per a determinar-ne alguns dels elements clau, com són, en primer 
lloc, el tipus i les dimensions de la circumscripció electoral i el siste-
ma de distribució d’escons, que potser és la qüestió més polèmica que 
haurà d’afrontar la futura llei electoral. El nombre de diputats que 
ha de tenir el Parlament, el tipus de candidatura i la forma d’expres-
sió del vot són altres elements configuradors del sistema electoral que 
poden ésser definits lliurement pel legislador català. I té un marge si-
milar de decisió per a determinar la fórmula electoral, dins el sistema 
proporcional, o per a establir barreres mínimes i per a regular l’admi-
nistració electoral.
Tanmateix, en els més de vint-i-sis anys transcorreguts des de l’entrada 
en vigor de l’Estatut, la llei electoral de Catalunya no ha estat aprovada, 
en bona mesura a causa de la dificultat de trobar fórmules de consens 
ampli sobre alguns d’aquests elements essencials del sistema electoral.
La manca d’una legislació pròpia ha allargat la vida d’unes normes, 
les de la disposició transitòria quarta de l’Estatut, previstes inicial-
ment amb caràcter provisional i com a fórmula de compromís da-
vant les marcades discrepàncies expressades sobre la matèria electoral 
per les diverses forces polítiques que participaven en el procés d’elabo-
ració de l’Estatut del 1979.
Les eleccions del 20 de març de 1980, les primeres després de l’en-
trada en vigor de l’Estatut, es van regir per la disposició transitòria 
quarta, que determinava les normes essencials per fer els primers co-
micis i que remetia a la legislació estatal vigent per a les eleccions le-
gislatives al Congrés dels Diputats, en els aspectes no inclosos en la 
transitòria es mentada.
Entre els elements essencials fixats per la disposició transitòria, s’in-
clouen les circumscripcions electorals, que són les quatre províncies 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i es determinen el nom-
bre de diputats que corresponen a cadascuna d’elles: 85, 17, 15 i 18, 
respectivament. Aquestes normes, malgrat que originàriament eren 
provisionals, s’han aplicat a les set eleccions tingudes a Catalunya a 
partir de l’any 1980.
Les primeres eleccions van ésser convocades pel Consell Executiu de la 
Generalitat provisional, presidit per Tarradellas, amb l’acord previ amb 
el Govern de l’Estat. El Decret de convocatòria, del 17 de gener de 1980, 
fixava la data de les eleccions i remetia al Reial decret llei 20/1977, del 
18 de març, sobre normes electorals.
En totes les eleccions posteriors, el decret de convocatòria l’ha expe-
dit el president de la Generalitat, que és a qui correspon la facultat de 
convocar les eleccions, d’acord amb l’article 47 de la Llei 3/1982, 
del 23 de març, del Parlament, del president i del Consell Executiu de 
la Generalitat (LPPCEG).
Les eleccions del 1984 van tenir una singularitat normativa perquè el 
Parlament no havia aprovat una llei electoral pròpia i el Reial decret 
llei 20/1977, del 18 de març, no podia ésser directament la norma rec-
tora del procés electoral, atès que la Constitució impedia que la matè-
ria electoral fos regulada per decret llei.
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La solució a la difícil successió normativa va ser una llei del Parlament 
d’article únic, en la qual es feia la recepció al dret català de les pres-
cripcions establertes pel Reial decret llei 20/1977, amb les modifica-
cions i les adaptacions derivades del caràcter de la consulta electoral.
D’acord amb la Llei 5/1984, del 5 de març, per la qual s’adapta la nor-
mativa general electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 1984, els comicis convocats per al 29 d’abril es regien per la dispo-
sició transitòria quarta de l’Estatut i s’hi aplicaven les normes del Reial 
decret llei 20/1977, adaptades al caràcter de la consulta electoral.
Les adaptacions consistien a assignar als òrgans corresponents de la 
Generalitat les competències atribuïdes al Govern de l’Estat i a les se-
ves autoritats en les matèries que no fossin de la competència exclusiva 
d’aquest, i en el sentit que les referències al Boletín Oficial del Estado de 
la dita normativa electoral s’entenien fetes sempre al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.
Amb aquestes precisions normatives, que no significaven cap altera-
ció del sistema electoral vigent, es van tenir les segones eleccions al 
Parlament.
A partir de l’aprovació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, de 
règim electoral general, les eleccions al Parlament de Catalunya s’han 
continuat regint per la disposició transitòria quarta de l’Estatut i per 
la llei orgànica esmentada en tant que norma vigent per a les elec-
cions legislatives al Congrés dels Diputats.
L’aprovació d’aquesta llei orgànica no va significar tampoc cap modifi-
cació substantiva del sistema electoral anterior, ja que, d’una banda, la 
Constitució ja havia acollit els elements essencials del sistema electoral 
configurat en el Reial decret llei 20/1977 i, d’altra banda, la Llei orgà-
nica del 1985 desenvolupava aquests elements i els estructurava per 
adaptar-los a les especificitats dels diferents processos electorals, però 
no introduïa variacions significatives respecte a la legislació vigent fins 
que fos aprovada.
Com a conseqüència d’aquest marc normatiu i de la manca d’una llei 
electoral aprovada pel Parlament, les set eleccions tingudes fins ara a 
Catalunya s’han regit per un sistema electoral basat en uns trets co-
muns.
Els elements essencials d’aquest sistema consisteixen en l’elecció de 
135 diputats, presentats en llistes tancades i blocades. S’aplica un sis-
tema proporcional basat en la regla d’Hondt per a atribuir els escons. 
Es fixa una barrera mínima del 3% dels vots vàlids emesos, de manera 
que no es tenen en compte per al repartiment d’escons les llistes que 
no han assolit aquest percentatge mínim en les circumscripcions per 
les quals s’han presentat. I en totes aquestes consultes electorals la 
circumscripció ha estat la província, establerta com a criteri provisio-
nal en la disposició transitòria quarta de l’Estatut.
Aquest sistema, unit a l’atribució d’escons, feta també amb caràcter 
provisional per la disposició transitòria esmentada, ha donat lloc a 
una certa sobrerepresentació de les circumscripcions de Girona, Lleida 
i Tarragona amb relació a la circumscripció de Barcelona. Aquesta ele-
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geix un diputat per cada 50.000 habitants, amb un límit màxim de 
vuitanta-cinc, mentre que en les altres circumscripcions s’elegeixen 
un mínim de sis diputats, més un per cada 40.000 habitants, distribu-
ïts de la manera següent:

Girona:   17 diputats
Lleida:   15 diputats
Tarragona:  18 diputats

Les variacions demogràfiques produïdes en el transcurs d’aquests més 
de vint-i-cinc anys tampoc no han tingut reflex en el nombre de di-
putats que elegeix cada circumscripció, com tampoc no s’ha alterat el 
nombre de 135 diputats que integren el Parlament.
En aquest sentit, l’any 1982 la LPPCEG ja va establir que el Parlament 
és integrat per un mínim de cent i un màxim de cent cinquanta dipu-
tats, en els termes que determina la llei electoral de Catalunya. En ab-
sència d’aquesta, s’ha mantingut la xifra de cent trenta-cinc diputats, 
fixada per la disposició transitòria quarta de l’Estatut del 1979.
L’aplicació d’aquest sistema electoral ha provocat una certa manca 
d’equivalència en el valor dels vots i la traducció en escons, segons les 
circumscripcions electorals.
La relació entre el nombre d’escons i el nombre d’habitants no és la 
mateixa en totes les circumscripcions, perquè són necessaris més vots 
per a obtenir un escó a Barcelona que per a obtenir-lo en les altres cir-
cumscripcions.
Aquesta conseqüència té una justificació en l’exigència constitucional 
i estatutària de garantir l’adequada representació en totes les zones 
del territori, però produeix un marcat desequilibri entre els anome-
nats vot urbà i vot rural, agreujat amb el pas dels anys per les varia-
cions demogràfiques.
Tampoc no és equivalent la relació entre el nombre de vots obtinguts i 
la traducció en escons, com ho demostra el fet que en les eleccions del 
1999 CiU obté 56 escons amb un total d’1.178.420 vots, mentre que 
el  PSC obté 52 escons amb un total d’1.183.299 vots, 4.879 més 
que CiU. Una circumstància similar es va tornar a produir en les elec-
cions del 2003, en les quals CiU obté 46 diputats, amb 1.024.425 vots, 
mentre que al PSC n’hi corresponen 42, amb 1.031.454 vots.
La participació electoral registrada en les set eleccions fetes al Parlament 
de Catalunya s’ha mantingut sempre en uns percentatges moderats.
La participació més elevada té lloc en les eleccions del 1984, en les 
quals CiU obté la seva primera majoria absoluta i en les quals la par-
ticipació assoleix el per cen tatge del 64,36%, gairebé tres punts per so-
bre del 1980.
L’índex de participació més baix es produeix en les eleccions del 15 
de març de 1992, en les quals CiU revalida la majoria absoluta amb 
70 diputats, amb una participació del 54,87%. Les eleccions del 16 
de novembre de 2003, que obren la legislatura del Govern tripartit, 
mantenen la mitjana de participació, perquè voten un 62,54% dels 
electors.
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El sistema electoral vigent ha consolidat a Catalunya un pluripartidis-
me amb una clara tendència hegemònica de dues forces polítiques.
En les set eleccions fetes han obtingut representació parlamentària, 
com a mínim, cinc candidatures. Van ésser sis en la I legislatura, en la 
qual, en les eleccions del 1980, el Partit Socialista d’Andalusia obtin-
gué dos escons, i en la III legislatura, en la qual, en les eleccions del 29 
de maig de 1988, el CDS obtingué tres escons.
L’hegemonia electoral de CiU es veu reflectida en les tres majories ab-
solutes aconseguides en la II, III i IV legislatures, amb 72 escons en les 
eleccions del 29 d’abril de 1984; 69 parlamentaris en les del 29 de maig 
de 1988, i 70 escons en les eleccions del 15 de març de 1992.
El declivi electoral de la coalició governamental s’inicià en la V legislatu-
ra, quan en les eleccions del 19 de novembre de 1995 obté 60 escons, que 
descendeixen en la VI legislatura quan en les eleccions del 17 d’octubre de 
1999 n’obté 56, fins a situar-se en els 46 escons obtinguts en les elec cions 
del 16 de novembre de 2003, que donen pas a la VII legislatura actual.
L’anàlisi del percentatge de vots i d’escons obtinguts per les altres for-
ces polítiques assenyala una formació hegemònica, el PSC, que amb 
una mitjana de vots entre el 22% de la I legislatura, amb 33 diputats, 
i el 37% de la VI legislatura, amb 52 parlamentaris, s’ha anat configu-
rant sistemàticament com la formació política alternativa, fins a ma-
terialitzar el canvi governamental en la VII legislatura.
Amb les eleccions del 16 de novembre de 2003, el Partit dels Socialistes 
de Catalunya – Ciutadans pel Canvi (SCC) forma govern amb 42 di-
putats, més els 23 obtinguts per Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC) i els 9 de la coalició Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Alternativa (ICV-EA), davant els 46 escons assolits per Convergència i 
Unió (CiU) i els 15 del Partit Popular de Catalunya (PPC).
El sistema electoral aplicat fins a la data ha permès la renovació del 
Parlament en set ocasions, amb un elevat índex de representativitat, 
malgrat algunes de les disfuncions assenyalades.
Però el consens tàcit entre les diferents forces polítiques per a pror-
rogar la vigència d’unes normes establertes inicialment amb caràcter 
provisional ha anat decreixent amb el pas dels anys, i ara ningú no es 
qüestiona la necessitat d’aprovar una llei electoral de Catalunya adap-
tada a les necessitats del segle XXI.
Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’Estat que no ha apro-
vat una llei electoral pròpia, malgrat que gaudeix d’un ampli marge 
de maniobra per a fer-ho. L’explicació davant aquesta inactivitat pot 
ésser múltiple, però sens dubte es fonamenta en la dificultat d’esta-
blir un acord entre les diferents forces polítiques sobre alguns dels 
aspectes essencials que configuren el sistema electoral.
Hi ha aspectes que resulten immodificables pel legislador català, com 
ara els quatre anys de durada de la legislatura, llevat dels casos de dis-
solució anticipada establerts per l’article 46 LPPCEG; l’elecció per su-
fragi universal, lliure, igual, directe i secret, o l’aplicació d’un sistema 
de representació proporcional que asseguri, a més, l’adequada repre-
sentació de totes les zones del territori de Catalunya.
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Al marge d’aquests aspectes definits per l’article 31.1 de l’Estatut, i 
que la reforma de l’Estatut regula en uns termes molt similars, són 
moltes les qüestions que haurà d’abordar el legislador català per a re-
gular novament el sistema electoral que ha de regir les futures elec-
cions al Parlament.
Una de les qüestions que ha de determinar la llei electoral de Catalunya 
és la del nombre de diputats que integren el Parlament.
L’any 1980, les dades del cens electoral de Catalunya eren de 4.432.776 
electors. Aquesta xifra s’ha anat incrementant en el decurs de les set 
eleccions fetes, però sense que aquest augment d’electors hagi afectat 
la xifra provisional de 135 diputats.

Cens població

1980* 1984 1988 1992 1995 1999 2003

5.956.414 6.077.114 6.077.730 6.082.030 6.226.869 6.208.817 6.704.146

*Dades del 1980 no disponibles. 
Hi consta el cens de població de l’1 de març de 1981.
Font: Idescat.

Cens electoral

1980 1984 1988 1992 1995 1999 2003

4.432.776 4.494.340 4.564.389 4.839.071 5.079.981 5.293.657 5.307.837

Font: Departament de Governació i Administracions Públiques.

Amb dades del 2003, la xifra d’electors ha augmentat en gairebé un mi-
lió de persones. Aquest fet ha d’ésser valorat pel legislador a l’hora de 
determinar el nombre de diputats que ha de tenir el Parlament del se-
gle XXI, atès que la reforma de l’Estatut continua mantenint un marge 
entre 100 i 150 diputats, sense tancar una xifra concreta de membres.
La circumscripció electoral vigent fins ara és la província, però aques-
ta matèria pot ésser modificada per la llei electoral de Catalunya.
Val a dir que en l’articulat de l’Estatut del 1979 no va ésser possible de-
terminar la circumscripció electoral, atesa la disparitat de criteris existent 
entre les diferents formacions polítiques que participaven en el procés 
d’elaboració de l’Estatut i la dificultat d’arribar a fórmules de consens.
En aquells moments, CDC proposava la circumscripció comarcal, 
el PSC optava per les demarcacions supracomarcals o vegueries, la 
UCD postulava la província com a circumscripció, el PSUC planteja-
va Catalunya com a circumscripció única i ERC defensava un sistema 
mixt, basat en la comarca, però amb una projecció de vot sobre el con-
junt del territori.
L’any 2005 les discrepàncies sobre aquest element del sistema elec-
toral persistien entre les forces polítiques encarregades d’elaborar la 
proposta de reforma de l’Estatut, de manera que el seu articulat tam-
poc no determina la circumscripció electoral i remet a la futura llei 
que el Parlament ha d’aprovar per regular aquesta qüestió.
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La circumscripció electoral és el punt més polèmic dels que s’han de 
de finir. L’opció de la comarca, basada en l’actual organització territo-
rial del país, pot generar uns resultats globalment distorsionats res-
pecte al mapa polític actual.
Si s’opta per assignar un escó a cada comarca i repartir la resta en 
proporció al cens de cadascuna d’elles, els resultats afavoririen po-
tencialment els partits amb una implantació territorial més extensa, 
en detriment de les formacions polítiques amb una implantació més 
localitzada. A més, aquest esquema pot generar dèficits de represen-
tació de les zones menys poblades, un fet que obligaria a introduir 
uns criteris correctors en perjudici del vot de les grans concentra-
cions urbanes.
La vegueria com a circumscripció electoral és una altra opció possi-
ble. El problema és determinar el nombre de vegueries en què s’hauria 
d’estructurar el país.
Des de la xifra de sis, proposada en l’Informe sobre la revisió del mo-
del d’organització territorial de Catalunya, elaborat per una comis-
sió d’experts l’any 2000, passant per propostes basades en set regions, 
més Barcelona ciutat, la projecció electoral pot donar una variabilitat 
notable de resultats.
Aquestes variacions es produeixen en funció del nombre d’escons as-
signat a cada una de les circumscripcions i de si aquests s’atribueixen 
en proporció al cens estricte d’aquestes, o bé si s’introdueixen criteris 
correctors per a evitar la pèrdua de representació de les zones menys 
poblades.
Les fórmules combinatòries basades en l’atribució d’escons territo-
rials a les vegueries, i distribuint una altra part dels escons a partir dels 
resultats globals obtinguts per cada formació política a Catalunya, 
són una altra de les opcions que pot tenir en compte el legislador.
De fet, la modalitat de les dues urnes, o del doble nivell de circums-
cripció, permet combinar els principis de proporcionalitat i de terri-
torialitat, i és la que, ara per ara, gaudeix d’uns marges més amplis de 
suport entre les forces polítiques.
La fórmula electoral, o sistema de càlcul per a convertir els vots en 
escons, no ha estat tampoc una matèria pacífica, més enllà de l’acord 
sobre el sistema proporcional, que ha d’assegurar, a més, l’adequada 
representació de les diverses zones del territori.
La disposició transitòria quarta de l’Estatut remet a l’aplicació de la 
fórmula d’Hondt, com a modalitat proporcional d’atribució d’escons, 
que consisteix a dividir el nombre de vots obtinguts per cada candida-
tura entre el nombre d’escons a repartir, i aquests s’assignen als quo-
cients més elevats.
Però l’aplicació d’aquesta regla, que és la més generalitzada en l’àmbit 
espanyol, ha estat també controvertida, en tant que tendeix a benefi-
ciar els partits que obtenen millors resultats en cada circumscripció, 
davant altres fórmules, com la RM-Hare o la de Sant Lagüe, conside-
rades de proporcionalitat més pura, o fórmules distributives de ma-
jors restes o de mitjanes més elevades.
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La forma d’expressar el vot dels electors és una altra de les qüestions 
que ha de decidir el legislador, que ha de triar entre mantenir el siste-
ma de llistes tancades i blocades o bé optar per algunes de les fórmu-
les que permeten més llibertat de tria als electors.
El sistema de vot ordinal, que permet que els votants elegeixin can-
didats de diferents partits polítics, o el vot preferent, que atorga als 
electors la possibilitat d’elegir entre els candidats presentats per una 
mateixa formació política, tot alterant-ne l’ordre en què estan situats 
en la llista electoral, són algunes de les alternatives a tenir en compte.
La barrera mínima electoral és una altra de les matèries a tractar en 
la nova llei electoral. Com a conseqüència de la remissió subsidiària 
a la normativa aplicable a les eleccions del Congrés dels Diputats, a 
Catalunya la barrera electoral és el 3% dels vots vàlids emesos en la cir-
cumscripció corresponent.
El legislador català pot optar per l’establiment d’una barrera mínima, 
que a vegades ha estat criticada perquè es considera que és contrària 
a la proporcionalitat de la representació, però també s’ha defensat so-
vint com una protecció davant la fragmentació electoral excessiva.
En els sistemes comparats es troben exemples diversos. La barrera del 
3% actual és també la més estesa a les comunitats autònomes espa-
nyoles. El mètode alemany fixa en un 5% la barrera mínima per a par-
ticipar en el repartiment d’escons. Mentre que el sistema escocès no 
marca cap límit mínim de vots per a obtenir un escó.
El que és cert és que entre les propostes de reforma del sistema elec-
toral la barrera del 3% és una de les que aconsegueix un marge més 
ampli d’acord entre les forces polítiques catalanes.
Finalment, una altra qüestió que ha d’abordar el legislador electoral és 
la regulació de l’administració electoral que ha de vetllar per la trans-
parència i l’objectivitat dels processos electorals. A diferència de les 
altres comunitats autònomes dotades d’una llei electoral, Catalunya 
no disposa d’una junta electoral pròpia. Per tant, les seves funcions 
són desenvolupades per les juntes electorals provincials i per la Junta 
Electoral Central, que és un òrgan de caràcter permanent, format per 
vuit magistrats del Tribunal Suprem, designats pel Consell General 
del Poder Judicial, i cinc catedràtics de dret o de ciències polítiques i 
de sociologia, designats pel Congrés dels Diputats.
La decisió sobre tots aquests elements que integren el sistema electoral 
s’ha abordat sovint des de la perspectiva dels models comparats, prenent 
com a punts de referència més immediats el model alemany i el model 
escocès, com a sistemes de representació proporcional personalitza-
da. La base de partida d’aquests sistemes consisteix a superposar un 
nombre relativament elevat de circumscripcions uninominals amb 
circumscripcions plurinominals més grans.
Aquest doble sistema de circumscripcions permet combinar els criteris 
de proximitat política, afavorits per les circumscripcions uninominals, 
amb la proporcionalitat que possibilita les circumscripcions més grans.
En el sistema escocès els electors tenen dos vots per a elegir el seu 
Parlament: un sufragi de circumscripció uninominal per a elegir di-
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rec tament els diputats i un vot regional en llistes tancades que pre-
senten els partits a cada una de les set regions d’Escòcia.
Els alemanys disposen de dos vots per a l’elecció del Parlament. Amb 
el primer trien el nom d’un sol diputat o diputada d’entre els can-
didats que es presenten en una circumscripció uninominal. Amb el 
segon vot elegeixen, pel sistema de llistes tancades, un dels partits que 
s’han presentat a les eleccions.
L’adaptació d’aquests sistemes a Catalunya no és senzilla. La concen-
tració poblacional a l’àrea de Barcelona i la despoblació de certes zo-
nes de la Catalunya interior i de l’àrea pirinenca obliguen a establir 
uns criteris correctors per a assegurar l’adequada representació de les 
diverses zones del territori.
El que sembla clar és que Catalunya ha de construir un sistema electo-
ral propi, sense importar literalment altres models, ja que la distribu-
ció de la ciutadania i la representació territorial adequada difícilment 
s’aconseguirà amb la incorporació mimètica d’altres models.
El legislador català ha d’afrontar, doncs, el repte de dissenyar un siste-
ma electoral amb imaginació i, alhora, amb pragmatisme.

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general del Parlament
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El temps de 
les il•lusions
Va ser un temps carregat d’il·lu-
sions. Un temps en què els cata-
lans sentien que tornaven a ser 
ciutadans normals en un país 
nor  mal. Un país on era  pos      si ble 
elegir democràticament els repre-
sentants del poble, perquè anessin 
al Parlament i perquè aquest, a la 
vegada, pogués elegir les perso nes 
que els ha    vien de governar.
El 17 de gener de 1980 es van 
con vocar eleccions legislatives 
a Catalunya. Havien hagut de 
passar gairebé cinc anys des de 
la mort de Franco, el novem-
bre de 1975, perquè això pogués 
ser possible. Una de les condici-
ons ineludibles de l’anomenada 
transició era la recuperació de les 
institucions d’autogovern de Ca-
talunya, però aquesta reivindica-
ció havia topat o amb la indife-
rència o amb la reticència, si no 

amb l’animadversió, de les forces 
polítiques acabades de formar a 
Espanya.
Aquells dies, a algú li podia sem-
blar que els catalans triaven un 
camí al marge de la resta dels es-
panyols, per normalitzar les seves 
vides i retornar a la democràcia 
arrabassada pel franquisme. Però 
només calia mirar les finestres i 
els balcons dels pobles i les ciu-
tats de tot Catalunya, guarnits 
amb la senyera per Sant Jordi o 
l’Onze de Setembre, per com-
prendre que ni hi havia insolida-
ritat ni tampoc cap possibilitat 
que els catalans renunciessin a 
sentir-se amos del seu destí.
Els centenars de milers de mani-
festants que van sortir al carrer 
per reclamar «Llibertat, Amnis-
tia i Estatut d’autonomia» fou 
una prova concloent, impossible 
d’ignorar, del fet que la volun-
tat d’un poble no seria deturada 
amb dilacions polítiques.

José Antich Valero 
(La Seu d’Urgell, 1955) 
Director de La Vanguardia des de l’any 
2000, en va ser coordinador i redactor 
en cap de la secció de política 
des del 1994. 
Anteriorment havia format part de 
l’equip fundador d’El Periódico de 
Catalunya, el 1978, i del de l’edició 
catalana d’El País, el 1982. En aquests 
diaris va iniciar i consolidar la seva 
carrera com a cronista polític, que 
va orientar sobretot als afers d’àmbit 
català. El 1977 va ser redactor 
de l’Agència EFE a Barcelona.
És autor, entre d’altres títols, del 
llibre El virrey (Ed. Planeta, 1994), 
una radiografia política de Jordi 
Pujol. Ha estat guardonat amb 
el premi Fundación Independiente 
de Periodismo Camilo José Cela.



S’havia aprovat un Estatut a Sau, 
que, després de passar pel Con-
grés i pel Senat espanyols, havia 
estat retallat i modificat consi de-
ra blement. Quedava, però, allò 
que era substancial: Catalunya 
recuperava les seves institucions 
d’autogovern, representades en 
la Generalitat, i ara es convoca-
ven eleccions per escollir el pri-
mer Parlament democràtic i ca-
talà, que entroncava directament 
amb el Parlament de la II Repú-
blica, que havia estat dissolt per 
la força armada del franquisme.
Abans d’aquell mes de gener de 
1980, Josep Tarradellas ja havia 
tornat de França de l’exili a Sa-
int-Martin-le-Beau, i donava for-
ma i matèria al fil conductor que 
unia la Generalitat recuperada 
amb la republicana. Aleshores 
aquest pro  cés, tan lent perquè era 
tan complex, es duia a terme en 
un règim monàrquic, però la Co-
rona també havia rebut l’aval i el 
beneplàcit del poble espanyol  i 
era, doncs, part integrant d’una 
Constitució i un sistema demo-
cràtics que tothom acceptava.

1. Intensa campanya 
electoral 
La campanya electoral va ser in-
tensa i concorreguda per una 
llarga nòmina de formacions po-
lítiques, algunes amb una llarga 
història, com el PSUC, el refun-
dat PSC (PSOE), o les històriques 
ERC i UDC; altres, d’una relativa 
nova planta, com CDC; moltes, 
finalment, creades arran d’aquell 
procés polític d’una efervescèn-
cia extraordinària.
Hi havia, doncs, moltes opcions 
polítiques, materialitzades en les 
paperetes de vot corresponents, 
que els catalans van elegir el 

20 de març de 1980, en el trans-
curs d’u na jornada democràtica 
modè lica, però van ser només sis 
d’aquestes opcions les que es van 
acabar instal·lant a l’edifici del 
Par lament, remodelat i reinaugu-
rat, al parc de la Ciutadella.
Encara que avui pugui semblar 
des mesurat, en aquelles primeres 

elec cions ca talanes hi van concór-
rer vint-i-nou organitzacions, par-
tits polítics i coalicions, que abra-
çaven tots els àmbits possibles, des 
de les forces ben arrelades i amb 
uns antecedents històrics sòlids, 
fins a altres forces de nova crea-
ció, ex professo, o fruit d’escissions 
d’altres partits. Noms com el Par-
tit del Treball de Catalunya (PTC); 
Izquierda Repu blicana  (IR), Or-
ganització Re vo lu cionària de Tre-

balladors (ORT), Bloc d’Es querra 
d’Alliberament Na cio nal (BEAN), 
Partido Proverista (PPROV), Fa-
lange Española, i fins i tot un 
partit netament basc, Euskadiko 
Ezkerra (EE), per esmentar-ne al-
guns, es disputaven els 4.432.776 
vots en joc (dades del Departa-
ment de Governació), sobre una 
població censada que no arri-
bava als sis milions d’ha bitants 
(5.989.170), segons les dades ofici-
als del Ministeri de l’Interior.
La proliferació de sigles, partits, 
coalicions, grups i fins i tot gru-
puscles era un símptoma evident 
de l’efervescència amb què es vivia 
el retorn no només a la democrà-

Anton Cañellas, candidat de CC-UCD, 
i Adolfo Suárez, president del Govern 
espanyol i d’UCD, fent campanya 
al barri del Serrallo (Tarragona). 
EFE

20 José Antich Valero

Joan Reventós, candidat a la presidència 
per PSC.

Fons fotogràfic del PSC
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cia, sinó a la política activa i en lli-
bertat. La rivalitat entre els qui es 
disputaven els vots dels catalans 
era total i absoluta, sovint traduïda 
en un veritable al·luvió de comu-
nicats de premsa, declaracions so-
lemnes i afirma cions categòriques, 
que la premsa d’aquells dies pro-
curava reflectir amb equanimitat.

Una nova generació de periodis-
tes, sorgida en el postfranquisme, 
creava a diari pàgines i més pàgi-
nes d’informació, juntament amb 
milers d’hores de transmis sions 
radio fòniques i també televisives, 
sense precedents en altres països 
d’Europa. Tot i la relativa tranquil-
litat del procés, ja que no hi van 
faltar ni els incidents sagnants ni 
els sobresalts violents, sempre sota 
l’eterna i ombriva «remor de sa-
bres», aquells anys agitats van tenir 
en bona mesura les característiques 
d’una veritable revolució, política, 
per descomptat, però també social.

Afirmar, avui, gairebé trenta anys 
després, que els mitjans de comu-
nicació van contribuir decisiva-
ment a crear aquella democràcia 
i a construir l’estat de les autono-
mies no és ni una exageració ni és 
complaença. Sense aquests hau-
ria estat materialment impossi-
ble que totes aquelles ofertes po-
lítiques arribessin als ciutadans i, 
per tant, les eleccions no haurien 
estat ni justes ni equànimes, tot i 
que els periodistes llavors no van 
fer altra cosa que complir estric-
tament el seu deure com a ciuta-
dans.
Convergència i Unió, ja en coalició 
(CDC i UDC); el Partit Socia lista, 
sorgit de la refundició federal del 
PSC i el PSOE; el PSUC, protago-
nista del potent corrent marxista 
català; els Centristes de Catalunya, 
seguidors de la  gran coalició for-
mada a Madrid per Adolfo Suárez, 
i la històrica ERC, un nounat Par-
tit Socialista d’Andalusia, van ser 
les forces polítiques que van cons-
tituir la I legislatura del Parlament 
de Catalunya, d’acord amb el re-
sultat d’ aquelles eleccions.
El veredicte de les eleccions legis-
latives espanyoles del mes de març 
de 1979, només un any abans de 
les catalanes, havia donat un re-
sultat inequívoc, favorable als 
dos grans partits de l’esquerra 
catalana. El PSC, federat amb el 
PSOE, i el PSUC, amb el PCE, van 
sumar 25 diputats (17 i 8, respec-
tivament), més de la meitat dels 
47 escons en joc a Catalunya. El 
centrisme de l’aleshores presi-
dent del Govern, Adolfo Suárez, 
en coalició amb un petit partit 

Anton Cañellas (CC-UCD), Joan 
Raventós (PSC-PSOE), Jordi Pujol (CiU) 
i Josep Benet (independent a les llistes 
del PSUC), candidats a la presidència de 
la Generalitat, en un debat radiofònic. 

El País

Jordi Pujol, candidat a la presidència 
per CiU, votant.

EFE 



català de nova planta, Centristes 
de Catalunya (CC-UCD), va obte-
nir 12 diputats, i es va situar com 
a segona força, mentre el PSUC i 
CiU empataven a 8 diputats, tot i 
que els comunistes catalans van 
obtenir 512.792 vots (17,38%), 
mentre CiU se situava en 483.353 
(16,38%). El nacionalisme, doncs, 
només era la quarta força política 
catalana, quan hi va haver la cri-
da a les urnes per elegir el primer 
Parlament del postfranquisme.

2.Tomb catalanista
Contra tot pronòstic, les elec cions 
del 20 de març de 1980 van donar 
la victòria als nacionalistes de 
CiU, que van obtenir 43 diputats, 
amb 754.448 vots, el 64% més del 
que havien assolit feia un any, en 
les legislatives. En segon lloc se si-
tuava el PSC, que obtenia 33 es-
cons, amb només 608.689 vots, 
és a dir, 266.840 paperetes menys 
que les reunides en les legislatives 
del març de 1979. El tercer lloc 
era per al PSUC, amb 25 diputats 
electes i 509.014 vots, gairebé tres 
mil menys que en les legislatives. 
Centristes de Catalunya  - UCD, 
amb 18 escons (287.610 vots), 
Es querra Republi cana (14 es-
cons, 241.711 vots) i el Partit So-
cialista d’Andalusia (2  escons, 
72.071 vots) completaven l’hemi-
cicle d’aquell flamant Parlament, 
que s’havia rehabilitat feia poc, 
i així se salvava de l’oblit volun-
tari en què l’havia mantingut el 
franquisme durant la dictadura 
(el Saló de Sessions va romandre 
tancat durant molts anys). 
El profund significat polític i so-
cial d’aquells resultats és ben evi-
dent, ja que s’hi reflectien bona 
part de les característiques que 
fan que l’escenari polític català 

si gui un punt i a part respecte del 
que hi havia a España.
El socialisme català dels Reventós, 
Andreu Abelló, Obiols o Ar met, 
per esmentar només alguns dels 
protagonistes d’aquell temps i 
aquell partit, federat amb el PSOE 
de Martín Toval, Jou i altres, ex-
perimentava una considerable 
pèr dua de vots quan es tractava 
d’eleccions en clau autonòmica. 
La clientela de l’històric PSOE, 
formada llavors bàsicament per 
immigrants arrelats a Catalunya, 
no sentia la reivindicació catala-
nista com a cosa seva i la presència 
en els mítings de campanya dels 
grans líders espanyols –González, 
Guerra, etc.– no mantenia l’atrac-
tiu electoral el dia que l’havien de 
fer efectiu a les urnes.
El PSUC, amb una organització 
sòlida i una militància més fidel, 
mantenia les seves expectatives 
(encara no s’havien desfermat les 
grans i profundes crisis que hi 
va haver més endavant, que van 
fragmentar el comunisme espa-

nyol i català), però no era sufi-
cient per aconseguir que l’esquer-
ra s’imposés en el Parlament.
Al contrari, i contra tot pronòs-
tic, la coalició formada per Con-
vergència i Unió era capaç d’aple-
gar l’ampli i profund corrent de 
la reivindicació històrica catala-
na. L’espectacular increment de 
vots de CiU no va ser conjuntural 
i es va mantenir en les legislatu-
res següents, amb oscil·lacions lò-
giques, fins a la retirada de Jordi 
Pujol, que va guanyar sis vegades 
seguides.

3. L’oportunitat perduda 
Tot i això, una lectura més prope-
ra dels esdeveniments d’aquells 
dies revela que CiU hauria fet 
el pas de formar un govern de 
coa lició àmplia, amb els socia-
listes (PSC-PSOE) i els republi-
cans  (ERC), si aquests darrers 
haguessin acceptat el planteja-
ment que se’ls va fer llavors en 
aquest sentit. Totes tres formaci-
ons haurien constituït una sòli-
da majoria de 90 diputats (la ma-
joria absoluta en són 68) i Jordi 
Pujol hi estava disposat. El futur 
nou president era conscient de 
les enormes dificultats que com-

Josep Tarradellas, president 
de la Generalitat provisional, 
i Antònia Macià, votant.

El País

22 José Antich Valero
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portaria aixecar l’edifici autonò-
mic i no rebutjava de cap manera 
la conveniència de comptar amb 
el suport d’un dels dos grans 
partits d’àmbit estatal. 
De fet, el tomb espectacular de 
les legislatives de 1982, amb el 
triomf aclaparador del PSOE de 
Felipe González, hauria deixat 
aquell non nato «tripartit» (CiU, 
PSC, ERC) en condicions òpti-
mes per afrontar la complexa i a 
voltes fins i tot convulsa història 
política posterior. Un PSC com-
promès des del primer moment 
en la governació de Catalunya, 
que, a més, tenia un pes consi-
derable en el socialisme espanyol 
(25 diputats, d’un total de 202, 
en les eleccions de 1982), hauria 
pogut obrir portes que després ja 
no es van ni entreobrir mai més.
Avui, gairebé un quart de segle 
més tard, l’aliança tripartida s’ha 
recompost, encara que CiU ja no 
n’és part. Certificar que el pano-

rama actual ja no té res a veure, 
malgrat les possibles similituds, 
amb el que es dibuixava l’any 
1980 és obvi, i no hi ha cap exerci-
ci de nostàlgia que pugui contri-
buir a recuperar unes condicions 
polítiques que van passar sense ni 
tan sols fer eclosió. De tota ma-
nera, no sembla pas arriscat afir-
mar que la història de Catalunya, 
i també la d’Espanya, haurien es-
tat ben diferents si hagués reeixit 
aquella proposta de govern català 
de coalició, que, de bona fe, però 
tan a la lleugera, es va malmetre. 
Constituït el nou Parlament, Jor-
di Pujol va ser elegit president 
de Catalunya. Heribert Barrera 
(ERC) va ser el president de la 
cambra catalana i es va formar 
un primer Govern amb la missió 
de dreçar unes institucions d’au-
togovern que calia crear ex novo.
Les lleis reguladores de les insti-
tucions (President i Consell Con-
sultiu, Sindicatura de Comptes, 
Síndic de Greuges, etc.), junta-
ment amb altres d’un gran valor 
simbòlic (festa nacional, norma-
lització lingüística) es van com-
plementar amb moltes altres (fins 
a un total de 78, la I legislatura), 
destinades a crear un país.

Avui aquest procés continua, i no 
pas sense dificultats; n’ha estat 
una mostra la necessitat inqües-
tionable d’elaborar i aprovar un 
nou Estatut d’autonomia que 
superi el de Sau i respongui a les 
necessitats presents i futures de 
Catalunya. 
Si pensem que en aquella pri-
mera legislatura una de les lleis 
aprovades en el Parlament feia re-
ferència a la creació de la policia 
autonòmica de la Generalitat de 
Catalunya (Mossos d’Esquadra, 
juliol de 1983) i si ens adonem 
que han hagut de passar gairebé 
vint-i-cinc anys perquè els agents 
es despleguin i actuïn d’una ma-
nera efectiva en tot el territori ca-
talà, s’entendrà immediatament 
que el camí cap a l’autogovern ni 
ha estat fàcil ni s’ha acabat.
Tan important com la Presidèn-
cia i el Govern, el Parlament de 
Catalunya, representació directa 
i sobirana de la ciutadania, que 
l’elegeix democràticament per 
períodes de quatre anys, és una 
de les institucions bàsiques de 
l’autogovern català. Els polítics 
més destacats del país han pas-
sat pels seus escons fent diferents 
fun cions, segons els avatars elec-
torals. Els Pujol, Maragall, Reven-
tós, Gutiérrez Díaz, Benet, Cañe-
llas, Barrera, Ardiaca, Armet, Ca-
rod-Rovira, Coll Alentorn, jun-
tament amb altres, ja retirats o 
encara en actiu, han estat des de 
1980 els representants d’un po-
ble que vol viure i governar-se en 
pau, democràcia i llibertat. 

 José Antich Valero 

Adolfo Suárez, president del Govern 
espanyol i Heribert Barrera, president  
del Parlament de Catalunya, 
reunits al Palau de la Moncloa 
el 28 d’abril de 1980. 

EFE
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
17 de gener de 1980

Data de les eleccions
20 de març de 1980

Decret de la Presidència de la Generalitat  
de 2 d’abril de 1980 de convocatòria per a la cons-
titució del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
10 d’abril de 1980

Data de la investidura del President de la Generalitat
24 d’abril de 1980

Data de finiment de la Legislatura
20 de març de 1984

Duració de la Legislatura
3 anys, 11 mesos i 10 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva
I. Sr. Josep Maria Poblet i Guarro, president
I. Sr. Marcel Planellas i Aran i I. Sr. Antoni 
Santiburcio i Moreno, secretaris

Elecció de la Mesa provisional  
(des del 10-4-1980, data de la Sessió Plenària 
núm. 1, de constitució, fins a l’elecció 
de la Mesa definitiva el 09-09-1980).)

M. H. Heribert Barrera i Costa, president
I. Sr. Isidre Molas i Batllori, 
vicepresident primer 
I. Sra. Concepció Ferrer i Casals, 
vicepresidenta segona
I. Sr. Ramon Camp i Batalla, secretari primer
I. Sr. Felip Lorda i Aláiz, secretari segon
I. Sr. Ramon Espasa i Oliver, secretari tercer
I. Sr. Enric Manuel-Rimbau i Tomàs, 
secretari quart

M. H. Heribert Barrera i Cota,
president del Parlament en la 
primera legislatura

Mesa definitiva
(elegida el 9 de setembre de 1980)

M.H. Heribert Barrera i Costa, president
I. Sra. Concepció Ferrer i Casals, 
vicepresidenta primera
I. Sr. Isidre Molas i Batllori, vicepresident segon
I. Sr. Ramon Camp i Batalla, secretari primer
I. Sr. Felip Lorda i Alàiz, secretari segon
I. Sr. Enric Manuel-Rimbau i Tomàs, 
secretari tercer
I. Sr. Ramon Espasa i Oliver, secretari quart
(fins l’11 d’octubre de 1983)
I. Sr. Marcel Planellas i Aran, secretari quart
(des de l’11 d’octubre de 1983)
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Mesa definitiva del Parlament 
de la primera legislatura

President del Parlament de Catalunya
73 vots a favor del senyor Heribert Barrera i Costa
58 vots a favor del senyor Isidre Molas i Batllori
2 paperetes en blanc
2 absències

Vicepresidents
73 vots a favor de la senyora 
Concepció Ferrer i Casals
58 vots a favor del senyor Isidre Molas i Batllori
2 paperetes en blanc
2 absències

Secretaris
43 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
33 vots a favor del senyor Felip Lorda i Alàiz
29 vots a favor del senyor 
Enric Manuel-Rimbau i Tomàs
26 vots a favor del senyor Ramon Espasa i Oliver
2 paperetes en blanc
2 absències

Mesa provisional del Parlament 
de la primera legislatura

President del Parlament de Catalunya
108 vots a favor del senyor Heribert Barrera i Costa
24 vots a favor del senyor Pere Ardiaca i Martí
2 paperetes en blanc

Vicepresidents
71 vots a favor del senyor Isidre Molas i Batllori 
61 vots a favor de la senyora 
Concepció Ferrer i Casals 
2 paperetes en blanc

Secretaris
43 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
34 vots a favor del senyor Felip Lorda i Aláiz
24 vots a favor del senyor Ramon Espasa i Oliver
18 vots a favor del senyor 
Enric Manuel-Rimbau i Tomàs 
15 paperetes en blanc
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, 
en segona votació, el dia 24 d’abril de 1980, 
el Molt Honorable President Jordi Pujol i Soley (CiU).

Resultat de la votació
75 «sí» 
59 «no»

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del 
candidat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol 
i Soley, es van iniciar el dia 22 d’abril de 1980, a tres quarts i sis 
minuts d’onze del matí, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 4).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat en la 
primera legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió
Miquel Coll i Alentorn Convergència i Unió
Macià Alavedra i Moner Convergència i Unió
Josep M. Cullell i Nadal Convergència i Unió
Pere Pi-Sunyer i Bayo Convergència i Unió
F. Xavier Bigatà i Ribé Convergència i Unió
Josep M. Ainaud de Lasarte Convergència i Unió
Marià Vila d’Abadal i Vilaplana Convergència i Unió
Josep Laporte i Salas Convergència i Unió
Helena Ferrer i Mallol Convergència i Unió
Jaime Fonolleda i Aspert Convergència i Unió
Joaquím Pibernat i Lleyxà Convergència i Unió
Pere Parera i Cartró Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió
Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió
Ferran Pont i Puntigam Convergència i Unió
Joan Colominas i Puig Convergència i Unió
Ramon Pla i Nadal Convergència i Unió
Josep Garrell i Pubill Convergència i Unió
Alfred Albiol i Paps Convergència i Unió
Josep M. Casals i Guiu Convergència i Unió
Simeó Selga i Ubach Convergència i Unió
Ferran Camps i Vallejo Convergència i Unió
Raimon Escude i Pladellorens Convergència i Unió
Antoni Subirà i Claus Convergència i Unió
Ignasi Carner i Jorba Convergència i Unió

Joan Reventós i Carner Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Andreu i Abelló Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Carlos Cigarrán Rodil Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Eduardo Martín Toval / Baixa 11/82 Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Codina i Torres Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Lluís Armet i Coma Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Felip Lorda i Aláiz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Juanjo Ferreiro Suárez Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Cornudella i Barberá Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Luis Andrés García Sáez Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Santiburcio i Moreno Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Comas i Basagañas Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Isidre Molas i Batllori Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Baptista Prats i Català / Baixa 09/83 Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Esteban Casado Poveda Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa M. Barenys i Martorell Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Francesc Casares i Potau Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
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Joan Oliart i Pons Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
José E. González Navas Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Esteve Tomàs i Torrens Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joaquim Jou i Fonollà Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Benet i Morell Partit Socialista Unificat de Catalunya
Antoni Gutiérrez i Díaz Partit Socialista Unificat de Catalunya
Francesc Frutos i Gras Partit Socialista Unificat de Catalunya
M. Dolors Calvet i Puig Partit Socialista Unificat de Catalunya
Joan Ramos i Camarero Partit Socialista Unificat de Catalunya
Ramon Espasa i Oliver Partit Socialista Unificat de Catalunya
Xavier Folch i Recasens Partit Socialista Unificat de Catalunya
Jordi Borja i Sebastià Partit Socialista Unificat de Catalunya
Alfons C. Comín i Ros | Josep M. Corral i Belorado Partit Socialista Unificat de Catalunya
Baixa 07/80 Alta 09/80

Antoni Lucchetti i Farré Partit Socialista Unificat de Catalunya
Rafael Ribó i Massó Partit Socialista Unificat de Catalunya
Celestino Andrés Sánchez Ramos Partit Socialista Unificat de Catalunya
Justiniano Martínez Medina | Assumció Sallés i González Partit Socialista Unificat de Catalunya
Baixa 10/80 Alta 11/80

Teresa Eulàlia Calzada i Isern Partit Socialista Unificat de Catalunya
Marcel Planellas i Aran Partit Socialista Unificat de Catalunya
Luis Valentín Fernández de Velasco Partit Socialista Unificat de Catalunya
Alfred Amestoy i Sáenz Partit Socialista Unificat de Catalunya
Pere Portabella i Ràfols Partit Socialista Unificat de Catalunya
Francesc Padullés i Esteban Partit Socialista Unificat de Catalunya
Antoni Cuadras i Camps Partit Socialista Unificat de Catalunya

Heribert Barrera i Costa Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Hortalà i Arau Esquerra Republicana de Catalunya
Francesc Vicens i Giralt | Miquel Porter i Moix Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/82 Alta 03/82

Josep M. Poblet i Guarro | Jordi Casas-Salat i Fossas Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 11/80 Alta 12/80

Josep Fornas i Martínez Esquerra Republicana de Catalunya
Ramon Viñals i Soler Esquerra Republicana de Catalunya
Jesús Prujà i Puig Esquerra Republicana de Catalunya
Albert Alay i Serret Esquerra Republicana de Catalunya

Anton Cañellas i Balcells Centristes de Catalunya-UCD
Eduard Punset i Casals / Baixa 11/82 Centristes de Catalunya-UCD
Vicenç Capdevila i Cardona Centristes de Catalunya-UCD
Higini Torras i Majem | Santiago Guillem Fernández Centristes de Catalunya-UCD
Baixa 03/82 Alta 03/82

Agustín Luna i Serrano Centristes de Catalunya-UCD
Alexandre Pedrós Abelló Centristes de Catalunya-UCD
Alfonso Pérez Guerra Centristes de Catalunya-UCD

Francisco Hidalgo Gómez Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz
José Acosta Sánchez / Baixa 04/83 Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona

 Diputat/da  Candidatura

Joan Vidal i Gayolà Convergència i Unió
Ramon Sala i Canadell Convergència i Unió
Concepció Ferrer i Casals Convergència i Unió
Josep M. Nolla i Panadès / Baixa 09/82 Convergència i Unió
Ricard Massó i Llunes Convergència i Unió
Jordi Martínez i Planas Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió

Xavier Guitart i Domènech Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Salvador Suñer i Aymerich Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Montero i García Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Terradellas i Redon Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Marià Lorca i Bard Centristes de Catalunya-UCD
Enric Manuel-Rimbau i Tomàs Centristes de Catalunya-UCD
Albert Planasdemunt i Gubert Centristes de Catalunya-UCD

Francesc Dalmau i Norat Esquerra Republicana de Catalunya
Marçal Casanovas i Guerri Esquerra Republicana de Catalunya

Lluís Medir i Huerta Partit Socialista Unificat de Catalunya

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da  Candidatura

Joan Oró i Florensa | Joan M. Vallvé i Ribera Convergència i Unió
Baixa 09/81 Alta 09/81

Delfí Robinat i Elías Convergència i Unió
Lluís Virgili i Farra Convergència i Unió
Josep Borràs i Gené Convergència i Unió
Miquel Verdeny i Enrich Convergència i Unió

Pere Roselló i Esteban Centristes de Catalunya-UCD
F. Xavier Puig i Andreu Centristes de Catalunya-UCD
Josep Meseguer i Utgé Centristes de Catalunya-UCD
Joan Besa i Esteve Centristes de Catalunya-UCD

Pere Ayguadé i Ayguadé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Francisco Craviotto Blanco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Ganyet i Solé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Antoni Puigvert i Gorro Esquerra Republicana de Catalunya
Víctor Torres i Perenya Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Ardiaca i Martí Partit Socialista Unificat de Catalunya
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da  Candidatura

Jordi Escoda i Vila Convergència i Unió
Enric Olivé i Martínez Convergència i Unió
Joan Josep Martí i Ferré Convergència i Unió
Joan Ventura i Solé Convergència i Unió
Joan Descals i Esquius Convergència i Unió

Marta Àngela Mata i Garriga Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Laureà Pérez i Ciudad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Simó i Huguet Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Roig i Borrás Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Clua i Queixalós Centristes de Catalunya-UCD
Josep Manuel Panisello i Zaragoza Centristes de Catalunya-UCD
Joan Manuel Margalef i Miralles Centristes de Catalunya-UCD
Ramon Franch i Baiges Centristes de Catalunya-UCD

Maties Vives i March Partit Socialista Unificat de Catalunya
Agustí Forné i Roe Partit Socialista Unificat de Catalunya
Miquel López i Tortosa Partit Socialista Unificat de Catalunya

Josep Roig i Magriñà | Josep M. Garreta i Cusidó Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/82 Alta 03/82

Francesc Subirá i Rocamora Esquerra Republicana de Catalunya



Distribució d’escons 
com a resultat 
de les eleccions al 
Parlament de Catalunya 
del 20 de març de 1980

CIU

PSC (PSC-PSOE)

PSUC

CC-UCD

ERC

PSA-PA

Diputats no adscrits
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  43  42

Grup Socialista 33  31

Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya  23  20

Grup parlamentari de Centristes  18  8

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana 14  13

Grup Andalusista  2   0

Diputats no adscrits  2  -

Grup Mixt   0   16

Escons sense cobrir  -  5

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 10-4-1980  de la legislatura 20-03-1984



752.943
27,83%

606.717
22,43%

507.753
18,77%

286.922
10,61%

240.871
8,90%

71.841
2,66%

220.406
8,15%

CDC-UDC 
(CiU)

PSC 
(PSC-PSOE)

PSUC CC-UCD ERC PSA-PA Altres Dones 
5,19%

Homes 
94,81%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 4.432.776  2.718.888  61,34 %  2.687.453  17.960  13.475

CDC-UDC (CiU) 752.943 27,83 % 43

PSC (PSC-PSOE) 606.717 22,43 % 33

PSUC  507.753 18,77 % 25

CC-UCD  286.922 10,61% 18

ERC  240.871  8,90 % 14

PSA-PA  71.841  2,66 % 2

Altres  220.406  8,15 % -

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  
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I Legislatura
Resultats per circumscripcions

570.670
27,24%

485.324
23,17%

435.887
20,81%

171.122
8,17%

173.815
8,30%

63.442
3,03%

180.020
8,59%

Circumscripció de Barcelona

Cens electoral  3.444.779

Participació  2.104.767

Percentatge  61,10%

Vots candidatures  2.080.282

Vots en blanc  14.399

Vots nuls 10.086 

CiU 26  PSC 22  PSUC 20  CC-UCD 7 ERC 8  PSA-PA 2  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 85

84.451
37,12%

44.691
19,64%

21.253
9,34%

34.482
15,16%

24.201
10,64%

2.992
1,32%

14.178
6,23%

Circumscripció de Girona

Cens electoral  337.842

Participació  228.775

Percentatge  67,72%

Vots candidatures  226.248

Vots en blanc  1.278

Vots nuls 1.249 

CiU 7  PSC 4  PSUC 1  CC-UCD 3 ERC 2  PSA-PA 0  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

45.162
28,24%

30.812
19,27%

16.968
10,61%

37.405
23,39%

19.565
12,23%

1.062
0,66%

8.034
5,02%

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  270.647

Participació  160.644

Percentatge  59,36%

Vots candidatures  159.008

Vots en blanc  914

Vots nuls 722 

CiU 5  PSC 3  PSUC 1  CC-UCD 4 ERC 2  PSA-PA 0  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

52.660
23,58%

45.890
20,55%

33.645
15,07%

43.913
19,67%

23,290
10,43%

4.345
1,95%

17.421
7,29%

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  379.508

Participació  224.702

Percentatge  59,21%

Vots candidatures  221.925

Vots en blanc  1.369

Vots nuls 1.418 

CiU 5  PSC 4  PSUC 3  CC-UCD 4 ERC 2  PSA-PA 0  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 18
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Convergència i Unió (CiU)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 27,83%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 22,43%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base el mapa 
comarcal actual. Així doncs, les comarques del Pla de 
l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta Ribagorça aparei-
xen segregades, tot i que foren creades més tard (Llei 
5/1988, de 28 de març).
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0 - 5%

5,1 - 10%

10,1 - 20%

20,1 - 30%

30,1 - 40%

+40%

Centristes de Catalunya 
(CC-UCD)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 10,61%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC)

Mitjana de Catalunya 18,77%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 8,90%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partido Socialista de 
Andalucía - Partido Andaluz 
(PSA-PA)

Mitjana de Catalunya 2,66%
Percentatge sobre els vots emesos

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Abstenció

Mitjana de Catalunya 38,66%
Percentatge sobre el cens electoral

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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La segona legislatura 
1984 - 1988
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Una 
consolidació 
nacionalista
1. Assentament autonòmic 
a partir de la primera 
majoria absoluta de Pujol
Després d’una primera legislatura 
del Parlament pràcticament cons-
tituent, la segona (1984-1988) te-
nia l’obligació política de consoli-
dar l’estructura interna de l’Admi-
nistració autonòmica i completar 
la posada en marxa inicial, efec-
tuada en el transcurs dels quatre 
anys anteriors, dels mecanismes 
previstos per la Constitució espa-
nyola i l’Estatut. Es tractava d’as-
sentar el poder de la Generalitat 
en la triple direcció de delimitar 
les competències pròpies i definir 
l’a bast autonòmic de les compe-
tències compartides amb l’Admi-
nis tració central, un desplega-

ment legislatiu propi que resultés 
pràctic, i una tasca didàctica gene-
ral perquè tota l’opinió pública de 
Ca talunya assumís que la Gene-
ralitat havia passat a exercir una 
funció administrativa però també 
política. I ho va fer.
Respecte a l’etapa anterior, la 
cambra –que pel que fa a la corre-
lació de forces en els quatre anys 
anteriors havia estat definida per 
l’existència d’una majoria relati-
va formada pel pacte entre Con-
vergència Democràtica de Cata-
lunya (CDC) i Unió Democràti-
ca de Catalunya (UDC), amb el 
suport extern compromès d’Es-
querra Republicana– en aques-
ta segona legislatura va tenir un 
factor molt simplificador. El 29 
d’abril de 1984 les urnes van do-
nar a Jordi Pujol, cap de llista de 
CiU, el suport de la primera de les 
tres majories absolutes parlamen-
tàries de les quals gaudiria. Grà-
cies a això, aquest polític va te-

Antonio Franco 
(Barcelona, 1947)
Director d’El Periódico de Catalunya 
des del 1988 al maig de 2006, data 
en què és nomenat assessor de 
la presidència del Grupo Zeta.
El 1969 va començar a treballar 
com a informador esportiu al Diario 
de Barcelona, del qual va ser nomenat 
sotsdirector el 1976. Després d’una breu 
estada a TVE, on va dirigir el programa 
Siete días, el 1978 va organitzar l’equip 
fundacional d’El Periódico, del qual 
va ser el primer director. El 1982 es 
va incorporar com a director adjunt 
a El País, de Madrid, i en va preparar 
el llançament de l’edició catalana. 
Membre del Grup Democràtic de 
Periodistes durant el franquisme, és 
membre electe de l’Institut Internacional 
de la Premsa. Va ser un dels redactors 
del Codi deontològic del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya i de l’Estatut 
de redacció intern d’El Periódico. És 
professor de Tecnologia i disseny de 
diaris a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la UAB.
Ha rebut els premis de periodisme 
Godó, Ortega y Gasset, Luca de 
Tena i Ciutat de Barcelona.



nir les mans lliures per dissenyar 
i aprovar una agenda legislativa, 
així com el calendari parlamen-
tari corresponent, atenint-se al 
que va considerar conve nient per 
a aquesta fase de maduració del 
seu model nacionalista d’estruc-
turació del país.
En el tram legislatiu  anterior, 
que va anar del 10 d’abril de 1980 
fins al 20 de març de 1984, el Par-
lament va estar dedicat prefe-
rentment, atès el caràcter gaire-
bé constituent ja esmentat, a 
l’e la boració d’instruments tan 
bàsics com les lleis reguladores 
de la mateixa cambra, de les fun-
cions del president i del Consell 
Executiu, així com a la vertebra-
ció de la funció pública pròpia 
i a l’organització de les transfe-
rències de competències i recur-
sos des de les diputacions catala-
nes a la Generalitat. Des del punt 
de vista de les polítiques més vi-
sibles, la primera le gis latura ha-
via completat aquestes defini-
cions bàsiques amb l’arrencada 
de la  legislació sobre la norma-
lització lingüística i de l’orde-
nació territorial prò pia,  i amb la 
creació de l’ens públic Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió, 
la matriu dels mitjans públics de 
comunica ció dependents de l’Ad-
ministració  au tonòmica, com a 
matèries més destacades. La cam-
bra catalana havia posat així uns 
fonaments legals de cara al futur 
i s’havia dotat d’uns primers ins-
truments per poder executar po-
lítiques pròpies. La segona legis-
latura significava, en coherència 
amb aquest plantejament, l’eta-
pa en què s’havien de començar 
a aplicar aquestes polítiques con-
cretes i impulsar-les elaborant 
lleis ja més específiques sobre 

tota mena de matèries. Però, més 
enllà d’aquest caràcter objectiva-
ment instrumental, la segona le-
gislatura va tenir molt contingut 
polític pels esdeveniments que 
van tenir lloc durant aquells anys 
i per la nova situació interna dels 
partits catalans. Les elec cions del 
1984 van decidir, tal com s’ha 
assenyalat, una majoria absolu-
ta per a CiU, amb 72 es cons dels 
135 que es disputaven. En reali-
tat, aquest va ser el moment del 
gran salt endavant històric en 
força i representació parlamen-
tària del pujolisme, que va passar 
de tenir un suport del 27,83% el 
1980, al 46,80% de l’electorat que 
havia exer  cit el dret al vot. Això li 
va suposar accedir a una hegemo-
nia gairebé total i li va conferir 
un poder sòlid i hermètic al Par-
lament al mateix moment en què 
es configurava de cara al futur la 
naturalesa de l’autonomia catala-
na i les seves re la cions amb la res-

ta d’Espanya. L’aleshores segona 
força, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE), va millo-
rar lleugerament a les urnes els 
resultats que havia obtingut l’any 
1980: va passar d’un 22,43% a un 
30,11% dels votants. Però tant pel 
fet de quedar en minoria davant 
d’una majoria absoluta objecti-
va, com pel fracàs d’haver capi-
talitzat molt poc l’espectacular 
enfonsament electoral del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC), que va tenir una caigu-
da del 18,77% al 5,58%, el PSC va 
entrar en una fase en què va tenir 
una força política i moral molt li-
mitada al Parlament en aquella 
conjuntura tan estratègica. A més, 
com que en aquell moment a Es-
panya governava el PSOE, el PSC 
va pagar psicològicament i opera-
tivament l’explosió reivindicativa 
i pidolaire del nacionalisme cata-
là governant. La diferència essen-
cial d’ànims entre les dues grans 
famílies de la política catalana va 
pesar després, i molt, en els qua-
tre anys de vida parlamentària 
que van seguir. CiU i el seu ma-
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tís nacionalista van quedar instal-
lats, i després sabríem que per 
molts anys, com a referents cen-
trals de la vida política de Catalu-
nya. La seva força legislativa s’ha-
via enfortit amb l’atracció d’una 
gran part del capital electoral cen-
trista de la suarista UCD catalana, 
pràcticament desapareguda qua-
tre anys després d’haver aconse-
guit el 10,61% dels vots en les an-
teriors eleccions al Parlament. La 
debilitat del PSC, contràriament, 
arrencava de no haver-se benefici-
at electoralment dels moments de 
divisió que patien en aquells ma-
teixos anys la família comunista 
espanyola i la catalana a causa de 
l’enfrontament entre el PCE, que 

liderava Gerardo Iglesias, i el PCC 
d’Ignacio Gallego, reproduït aquí 
en certa manera, encara que amb 
els tradicionals matisos propis 
de la vida catalana, amb Antoni a 
 Gutiérrez-Díaz i Pere Ardiaca.
Les altres formacions van tenir un 
pes obertament residual en aquell 
Parlament que va arrencar el 1984. 
La dreta espanyolista, amb Edu-
ardo Bueno com a cap de la llista 
presentada per Aliança Popular, 
va perdre en aquelles eleccions 7 
dels 18 escons aconseguits en les 
eleccions anteriors pel pacte no 
nacionalista d’UCD i Centristes 
de Catalunya. En la votació d’in-
vestidura va donar suport a Pu-
jol, i d’aquesta manera va iniciar, 
en una ocasió en què el suport no 
tenia cap transcendència perquè 
era innecessari, la llarga i comple-
xa llista d’enteses parlamentàri-
es reals però acompanyades gai-

rebé sempre de discursos hostils, 
i moltes vegades menyspreadors, 
entre el pujolisme i la dreta espa-
nyola, tant a Madrid com a Barce-
lona. 
Esquerra Republicana, que segons 
la majoria dels analistes havia pa-
gat en aquestes elec cions l’exces-
siu «entreguisme» a CiU durant 
la legislatura anterior, en què He-
ribert Barrera va decidir a favor de 
Pujol –amb la contrapartida de la 
presidència del Parlament– el sig-
ne del Govern, tampoc va dispo-
sar de pes en la cambra durant els 
quatre anys següents, encara que 
va donar suport a la investidura 
del líder de Convergència. Amb 
només 5 escons, després d’haver-
ne tingut  14, va efectuar la que 
possiblement ha estat la seva le-
gislatura més anodina en tota 
aquesta etapa democràtica, mal-
grat que Barrera, en aquells mo-
ments, després d’analitzar l’evolu-
ció autonòmica en aquells quatre 
primers anys, era l’únic parlamen-
tari català que sol·licitava refor-
mar l’Estatut, que reclamava un 
concert econòmic similar en els 
seus resultats als d’Euskadi i Na-
varra, o que esmentava la necessi-
tat d’incloure en el text català la 
preocupació per les defi cièn cies 
hidràuliques de la mateixa mane-
ra que la citaven en els seus esta-
tuts Aragó i Andalusia. 
Amb tots aquests elements com 
a context, les eleccions que van 
conformar el repartiment de for-
ces per a la segona legislatura van 
assentar totes les circumstàncies 
per a un pujolisme triomfal, amb 
Jordi Pujol convertit personal-
ment en indiscutible protagonis-
ta definidor tant de la gestió pú-
blica catalana com de l’actuació 
parlamentària. L’envoltaven un 

Raimon Obiols, candidat 
a la presidència pel PSC-PSOE, 
en campanya electoral.  

El País | Antonio Espejo



equip de col·laboradors més jo-
ves que ell, prestigiats durant la 
transició democràtica, entre els 
quals sobresortien Miquel Roca 
Junyent, Josep Maria Cullell i 
Macià Alavedra, que  semblaven 
predestinats a acompanyar-lo 
primer en l’assentament de les 
tesis nacionalistes i a succeir-lo 
de mica en mica després, en el 
futur, tant en el partit com en el 
Govern, a mesura que el temps 
desgastés el líder màxim.
Com a resultat de la distribució 
de responsabilitats entre Conver-
gència Democràtica i Unió De-
mocràtica, el segon protagonis-
ta institucional d’aquesta etapa 
de la vida pública catalana va ser 
Miquel Coll i Alentorn, que va 
substituir el republicà Heribert 
Barrera en la presidència del Par-
lament. Coll (Barcelona, 1904), 
enginyer industrial tèxtil lliurat 
a la seva vocació d’historiador i 
divulgador de Catalunya, era en 
aquell moment la personalitat 
de trajectòria històrica més re-
llevant d’Unió, de la qual forma-
va part des del 1932, per la seva 
dedicació a la recuperació de la 
llengua i la cultura i pel seu llarg 
compromís amb l’activitat polí-
tica. Havia exercit de baix a dalt 
totes les responsabilitats a UDC 
(membre del Comitè de Govern, 
secretari general, president del 
Consell Nacional i president del 
partit, càrrec que va tenir fins al 
1988). Deixeble de Pompeu Fa-
bra, format després a l’ombra 
de Jordi Rubió, Ferran Soldevila 
i Ramon Aramon i Serra, fins a 
convertir-se en un notable medi-
evalista professional, va accedir a 
la presidència de la cambra des-
prés d’haver estat una peça bàsi-
ca de la recuperació de l’Institut 

d’Estudis Catalans, dels Estudis 
Universitaris Catalans, de la So-
cietat Catalana d’Estudis His-
tòrics, de la d’Estudis Jurídics, 
Econòmics i Socials, i també de 
moltes altres empreses d’activis-
me cultural. Va arribar a la presi-
dència del Parlament amb la ido-
neïtat de ser un home molt res-
pectat per tot l’arc polític de cara 
a la tasca vertebradora i arbitral 
que calia fer en aquella etapa. La 
seva tasca dirigent en el partit i 
en el Consell d’Ensenyament i 
Cultura de la Generalitat provi-
sional, així com l’experiència ad-
ministrativa que havia adquirit 
com a conseller adjunt a la Pre-
sidència en la legislatura anteri-
or, van conformar la seva prepa-
ració per realitzar amb autoritat 
les tasques presidencials de rea-

grupament psicològic de la cam-
bra en la delicada situació polí-
tica que va seguir l’afer de Banca 
Catalana. Coll i Alentorn va mo-
rir ja finalitzada la legislatura, el 
1990.

2. La tensió pel cas Banca 
Catalana, element definidor 
de la segona legislatura
Després de les eleccions i l’ob-
tenció de la majoria absoluta per 
part de la coalició en capçalada 
per Jordi Pujol, just abans de la 
investidura i la presa de posses-
sió, es va produir l’esdeveniment 
polític que va marcar tota la le-
gislatura. El fiscal ge neral de l’Es-
tat, Luis Antonio Burón Barba, va 
presentar una querella contra el 
pre si dent elec te i vint-i-quatre ex-
consellers i directius més de Ban-
ca Catalana per  presumptes de-
lictes d’apropiació indeguda i fal-
sedat en documentació mercantil 
en la seva gestió de l’entitat finan-
cera. Com que Pujol i el naciona-
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lisme català van denunciar públi-
cament que, més enllà de la seva 
innocència, el fons de la qüestió 
no era una qüestió jurídica deri-
vada de la mala situació del banc 
i de les circumstàncies que l’ha-
vien produït, sinó una maniobra 
política teledirigida des de l’Ad-
ministració central governada 
pels socialistes en venjança con-
tra la majoria absoluta, es va ini-
ciar una etapa de profunda ten-
sió política, amb característiques 
històriques sense precedents en 
l’etapa democràtica, entre els par-
tits catalans.
És evident que la segona legisla-
tura va quedar impregnada de 
cap a peus per aquesta qüestió. 
La vida parlamentària catalana 
entre el 1984 i el 1988 en els seus 
millors moments va viure freds 

consensos en qüestions en què la 
desunió hauria estat incompren-
sible per a l’opinió pública. Però 
el que va abundar van ser les pi-
cabaralles parlamentàries, ali-
mentades per mil susceptibilitats 
ferides, que van acabar en distan-
ciaments legislatius gairebé cada 
vegada que hi va haver la més mí-
nima possibilitat de desencade-
nar-los. El clima tens i enrarit de 
la po lítica catalana, així com una 
certa dissociació en dos bàndols 
al carrer, va ser palpable des del 
mateix dia de la investidura de 
Pujol. Es va produir primer una 
con correguda manifestació po-
pular de signe nacionalista al 
voltant de l’edifici del Parlament, 
i hi va haver després, dins de la 
sala de plens de la cambra, en la 
ses sió protocol·lària, una evident 
escissió. La tensió es va visualit-
zar de forma extrema en una dol-
guda aparició posterior de Pujol, 
com a víctima, al balcó central de 
la Generalitat.

Aquelles jornades han passat a la 
història com els dies en què Pu-
jol va cridar que «amb Cata lunya 
no s’hi juga», i en què va dir des-
prés que «el Govern de Madrid, o 
el central, ha fet una jugada in-
digna, i a partir d’ara quan s’es-
mentin les paraules “moral” i 
“ètica” podrem parlar nosaltres, 
però no ells». El president va es-
tendre amb una habilitat extra-
ordinària la seva idea que hi ha-
via una identificació entre la seva 
persona i Catalunya. Raimon 
Obiols, que en representació dels 
socialistes va respondre aquell 30 
de maig de 1984 al discurs d’in-
vestidura de Pujol, va intentar 
ser conciliador quan va explicar 
davant els parlamentaris que la 
querella havia resultat inespera-
da respecte al «temps, l’amplitud 
i les conseqüències». Va subrat-
llar una matisada posició del seu 
partit: respecte pels afectats, con-
vicció de l’honorabilitat de Jordi 
Pujol, convicció de la indepen-
dència del poder judicial espa-
nyol i també del principi que to-
tes les persones són iguals davant 
la llei. I fins i tot va fer públic el 
seu desig que, «pel prestigi de la 
Generalitat», al final el president 
quedés lliure de responsabilitats. 
Però va rebutjar les «actituds ple-
biscitàries i apassionades» i va 
fer una crida a la necessitat que 
s’aclarís la veritat. Dies més tard, 
la solemne presa de possessió del 
president investit va ser particu-
larment freda, amb el ministre 
socialista d’Administració Terri-
torial, Tomás de la Cuadra, que 
actuava de representant del po-
der central, i Francesc Martí Jus-
met, delegat del Govern a Cata-
lunya, abstenint-se d’aplaudir 
després que Pujol assumís el càr-
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rec, com a resposta al discurs que 
havia pronunciat.
Val la pena recordar el resum fet 
pel diari Avui (19-6-1984) d’aque-
lla jornada. «L’acte de presa de 
possessió de Jordi Pujol com a 
116 president de la Generali-
tat de Catalunya va transcórrer 
ahir enmig d’un ambient políti-
cament tens, que va créixer des-
prés que el nou president pro-
nunciés un discurs que va irri-
tar, visiblement, les autoritats 
del Govern central. En el seu dis-
curs, Jordi Pujol es va referir a la 
necessitat d’acabar de definir el 
concepte d’autonomia, i va rei-
terar l’oferta de diàleg envers les 
forces polítiques i socials catala-
nes, així com a la resta de l’Estat, 
per bé que va parlar de la detec-
ció d’un cert clima de rebuig de 
les intencions catalanes de diàleg 
per part dels qui tenen d’Espa-
nya un sentit patrimonialista o 
centralista. En un altre moment 
del seu discurs, el president Jordi 
Pujol es va referir a la necessitat 
que té el poble de Catalunya de 
protegir-se davant dels qui volen 
atemptar contra la il·lusió i l’es-
perança dels catalans. Com hem 
dit, aquest discurs va caure molt 
malament entre les autoritats del 
Govern, que ostensiblement van 
encreuar els braços mentre la res-
ta de públic aplaudia.»
El discurs de Pujol va tenir fra-
ses de reconeixement per tots els 
avenços que s’havien fet, en des-
centralització, al llarg de l’eta-
pa de recuperació democràtica 
espanyola: «Per primera vegada 
en la moderna història de Cata-
lunya es pro dueix un fet de gran 
normalitat democràtica i auto-
nòmica, com és que s’acabi un 
mandat presidencial i se n’ini-

ciï un segon, un cop complerts 
tots el requisits electorals, esta-
tutaris i constitucionals. Això no 
havia passat mai, i això sol con-
fereix a aquest acte una gran i 
positiva transcendència. I és el 
mateix president del Parlament 
qui pren el jurament al nou pre-
sident de la Generalitat. També 
això és un pas important, crec 
que definitiu, envers la normalit-
zació.» La matisació vindria des-
prés: «Però això no treu que tam-
bé cal dir que ens trobem en un 
tombant important. En un mo-
ment en què sembla que hi hagi 
por d’una autonomia real.» Més 
endavant Pujol va fer una crida 
general al que s’havia d’empren-
dre com a tasca essencial durant 
la legislatura («acabar de defi-
nir, en col·laboraciò amb el Go-
vern central, com serà finalment 

la nostra autonomia amb tots els 
seus components administrati-
us, lingüístics i culturals, finan-
cers i polítics») i va fer una crida 
a posar-ho difícil «als qui, per in-
terès partidista, per incompren-
sió o per un concepte centralista 
i patrimonial d’Espanya, vulguin 
actuar en termes de rebuig». La 
menció de to més enèrgic la va 
fer, com en tantes altres ocasi-
ons, en una part de la intervenció 
dirigida explícitament a l’opinió 
pública catalana: «Demano al 
poble, i més especialment als qui 
tenen responsabilitats de tot ni-
vell i de tot ordre, que no és dei-
xin prendre ni la il·lusió ni l’es-
perança ni la confiança en nosal-
tres mateixos. I que si algú ho fa, 
que si algú comet aquest atemp-
tat, sapiguem silenciar-lo i fer-lo 
fracassar amb la força del nostre 
patriotisme i de la nostra volun-
tat de construir el nostre país, és 
a dir, amb la força no pas de sen-
timents negatius, destructius o 
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de revenja, sinó amb la força dels 
nostres sentiments positius.»
La qüestió de fons de l’animosi-
tat que va caracteritzar a partir 
d’aquest moment tot el període 
legislatiu era que, des del primer 
moment, els convergents van res-
ponsabilitzar més de la suposa-
da intencionalitat governamental 
de la que rella els aleshores minis-
tres catalans Narcís Serra i Ernest 
Lluch que el mateix president del 
Govern, Felipe González. Amb 
posterioritat i de forma pública, 
Marta Ferrusola, la dona de Pujol, 
es va referir explícitament al fet 
que «els factòtums eren dos cata-
lans que estaven treballant políti-
cament a Madrid», cosa que con-
firmava el matís fratricida amb 
què es vivia a Catalunya la crisi. 
El clima de distanciament entre la 
Generalitat i l’Administració cen-

tral es va mantenir, en tot cas, a 
un nivell molt explícit durant els 
dos anys en què va estar judicial-
ment obert el sumari, i només des-
prés van començar a normalitzar-
se a poc a poc les coses. En canvi, 
la relació interna anormal dins 
del Parlament de Catalunya es va 
allargar durant tota la legislatura. 
A la cambra catalana es va tradu-
ir en un cert encongiment temà-
tic a l’hora de desenvolupar nor-
matives, en una sensible ab sència 
de complicitat entre convergents 
i socialistes –complicitat impossi-
ble mentre regia el discurs oficial 
del «nosaltres i ells» i s’estenia ofi-
ciosament el de «bons i mals cata-
lans»– per afrontar projectes am-
biciosos sobre els quals, en teoria, 
hi havia suficient afinitat políti-
ca, i en el desplegament d’una vo-
luntat gairebé explícita de la ma-
joria de CiU i del Govern pujolis-
ta per arrodonir la configuració 
de la nova administració catalana 
amb la seva pròpia i estricta filo-

sofia política, ignorant qualsevol 
altre plantejament de fons. Val la 
pena subratllar, a més, que la si-
tuació anòmala va dur així ma-
teix a la formulació de nombrosos 
contenciosos competencials amb 
l’Administració central, uns en-
frontaments que van desembocar 
en força ocasions en recursos for-
mals. També van proliferar am-
plis recels més o menys públics so-
bre la imparcialitat de la justícia, 
complexes lluites d’influències o 
de pressions indirectes –moltes 
vegades per via mediàtica– sobre 
les instàncies judicials relaciona-
des amb el «cas Catalana», al ma-
teix temps que es produïa un se-
guiment popular bastant morbós 
de les anades i vingudes de l’equip 
d’advocats de Pujol, en el qual te-
nia màxim protagonisme el ja 
aleshores –i també després– fa-
mós lletrat Joan Piqué Vidal.
Al llarg de la legislatura hi va haver 
altres incidències destacades rela-
cionades amb aquest clima polí-
tic. Al maig del 1985, per exemple, 
una visita a Catalunya dels reis 
d’Espanya va incloure una sessió 
de treball amb l’executiu català al 
palauet Albéniz. En la sessió, tant 
Jordi Pujol com els consellers Ma-
cià Alavedra i Josep Maria Cullell 
van exposar al rei Joan Carles, que 
anava acompanyat de Narcís Ser-
ra com a ministre de jornada, la 
preocupació pels plantejaments 
socialistes respecte al finança-
ment autonòmic. Un any després 
d’aquesta apel·lació a la instància 
reial, ja el 1986, després de la con-
vocatòria de les legislatives espa-
nyoles que se celebrarien el 22 de 
juny, el PSOE va correspondre a 
aquesta hostilitat centrant més la 
seva campanya electoral a desba-
ratar l’anomenada Operació Re-

Raimon Obiols, candidat a la 
presidència pel PSC-PSOE, votant.  

EFE 



formista que a debatre ideològi-
cament amb els seus dos tradicio-
nals competidors de la dreta i del 
comunisme espanyol. El Partit 
Reformista Democràtic, promo-
gut per Miquel Roca, intentava 
crear a escala espanyola una for-
mació parlamentària frontissa de 
caràcter centrista que en el futur 
pogués recolzar directament les 
polítiques dels nacionalistes cata-
lans, però va tenir un suport elec-
toral nul i va desaparèixer després 
del fallit intent.
La falta de complicitat entre el 
PSOE i els que governaven la Ge-
ne ralitat, afegida a l’entossudi-
ment que existia en aquell mo-
ment dins del socialisme espanyol 
a no reconèixer en la pràctica la 
condició d’Estat de les adminis-
tracions autonòmiques, va mar-
car aquell mateix any 1986 un ele-
ment de l’ingrés del nostre país a la 
Comunitat Econòmica Euro-
pa (CEE). Espanya no va nego ciar 
amb Brussel·les la més mínima re-
presentació, o participació dins 
de la representació de l’Estat, per 
a les autonomies. Dins de l’inter-
canvi de jugades d’aquella situa-
ció, aquesta va ser, d’altra banda, 
una més de les respostes del PSOE 
a l’extrema ambigüitat mostrada 
per Convergència davant el refe-
rèndum sobre l’OTAN. La forma-
ció nacionalista va trencar amb 
tots els seus esquemes anteriors en 
mostrar-se crítica amb aquest re-
ferèndum, pel canvi d’actitud da-
vant l’atlantisme que va efectuar el 
PSOE, i ho va fer amb l’únic objec-
tiu visible de desgastar Felipe Gon-
zález i el seu partit. El sí es va impo-
sar en el conjunt d’Espanya, però 
va ser derrotat per 200.000 papere-
tes a Catalunya, on una estimació 
de Raimon  Obiols va atribuir a la 

llibertat de vot dictada per CiU el 
fet que fins a set de cada deu pu-
jolistes es pronunciessin contra el 
que demanava Felipe González tot 
i ser partidaris de l’OTAN.

3. El gran esglaó estructurador: 
la tasca legislativa i el 
seu resultat social
Des del punt de vista legislatiu, 
el Parlament es va abocar du-
rant els quatre anys que van del 
1984 al 1988 a dissenyar i pujar 

un segon esglaó estructurador 
de l’autonomia del país. Si Pu-
jol va anunciar el 1980, a l’inici 
de la primera legislatura en què 

va presidir la Generalitat, que les 
tres línies principals d’actuació 
havien de ser aleshores la institu-
cionalització de Catalunya, la de-
fensa de la catalanitat i l’atenció 
a la prosperitat econòmica, qua-
tre anys després la tasca central 
de la segona legislatura va ser en-

Antoni Gutiérrez, “Guti”, candidat 
a la presidència pel PSUC, votant.  

El Periódico | Ricard Enrique

Eduard Bueno, candidat a 
la presidència per AP, votant.  

EFE
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fortir en totes les direccions el 
projecte nacionalista que s’havia 
començat a configurar, així com 
concretar bastantes lleis defini-
tòries que no havien pogut ser 
aprovades en l’etapa anterior.
Per aconseguir la consolidació 
administrativa, en aquesta legis-
latura el Parlament va posar l’a-
tenció preferent a elaborar lleis 
sobre la funció pública de l’Ad-
ministració de la Generalitat 
(23  de juliol de 1985) i els seus 
cossos de funcionaris (10 de no-
vembre de 1986); la normativa re-
guladora de la vida municipal i el 
règim local (15 d’abril de 1987); 
la divisió i l’organització comar-
cals, així com la posada en marxa 
dels consells comarcals (també el 
15 d’abril de 1987) i la creació de 
les comarques del Pla de l’Estany, 
el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça 

(28 de març de 1988). Respecte a 
l’ordenació del territori, aquest 
segon esglaó es va completar amb 
l’atenció legislativa a les carrete-
res (11 de juliol de 1985), els re-
cursos hidràulics (13 de juliol de 
1987), els espais naturals (13 de 
juny de 1985) i la situació fores-
tal (30 de març de 1988), l’orde-
nació de la caça en diverses àrees 
i la regulació de la pesca maríti-
ma (25 de febrer de 1986).
Dins de la legislatura va tenir pes 
i repercussió la discussió i la re-
dacció final de la Llei d’equipa-
ments comercials (9 de març de 
1987), dins d’una matèria gene-
ral de consum en què així ma-
teix es va produir la regulació del 
transport de viatgers en vehicles 
de motor (28 de març de 1987) i 
la creació de l’Institut Nacional 
de Con sum (9 de juliol de 1987). 
Pel que fa a l’ordenació econòmi-
ca, val la pena su bratllar la Llei 
catalana de caixes (1 de juliol de 
1985), la de taxes de la Generali-
tat (18 de desembre de 1984), la 
de l’Institut Català de Finances 

(14 de gener de 1985), l’Estatut 
de l’empresa pública catalana (29 
de març de 1985), i la creació de 
la molt discutida Entitat Autò-
noma de Jocs i Apostes (17 d’abril 
de 1986) per incrementar els in-
gressos de la Generalitat, que al 
final va rebre un suport molt am-
pli de la cambra. Un altre paquet 
significatiu, amb continguts cul-
turals, el van constituir la regla-
mentació dels consells escolars 
(10 de desembre de 1985), la co-
ordinació universitària i la cre-
ació de consells socials d’aques-
tes institucions (19 de desembre 
de 1984), juntament amb la Llei 
d’arxius (26 d’abril de 1985) i  
la d’estadística (9 de juliol de 
1987). En l’esfera civil, cal recor-
dar la regulació de la successió 
intestada i la reforma de la com-
pilació del Dret Civil de Catalu-
nya (25 de maig de 1987). De te-
màtica social, va ser innovado-
ra la Llei de protecció del menor 
(13 de juny de 1985) i la norma-
tiva respecte a substàncies genera-
dores de dependència (25 de juli-
ol de 1985), i també es va aprofi-
tar la legislatura per a la regulació 
del Consell Nacional de la Joven-
tut (28 de juny de 1985) i per ela-
borar la Llei de serveis socials (27 
de desembre de 1985). Tampoc es 
poden oblidar la Llei de cambres 
professionals agràries (23 de juli-
ol de 1985), la de modernització 
de l’empresa familiar agrícola (24 
de maig de 1985) i la reguladora 
de l’Institut per a la Promoció i la 
Formació de Cooperatives (14 de 
maig de 1985). 
Entre les lleis que van tenir una 
tramitació més conflictiva entre 
els partits, així com més reper-
cussió pública i debat mediàtic, 
destaca la Llei per la qual s’esta-

Jordi Pujol, President electe de 
la Generalitat, al balcó principal 
del Parlament després de la sessió 
d’investidura.  
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bleixen i regulen actuacions pú-
bliques especials a la conurbació 
de Barcelona i a les comarques 
dins la seva zona d’influència di-
recta, que en la pràctica va supo-
sar la base legal per a la desarti-
culació de la Corporació Metro-
politana. Va ser aprovada el 27 
de març de 1987, amb el vot en 
contra de socialistes i comunis-
tes i l’abstenció d’Aliança Popu-
lar. Hi va haver la interpretació 
gairebé unànime que aquesta llei 
castigava el contrapoder fàctic 
que suposaven, davant la Gene-
ralitat, la coincidència d’interes-
sos de l’Ajuntament de Barcelo-
na i dels municipis del seu cintu-
ró industrial, però a l’elevadíssim 
preu històric de restar a la capital 
de Catalunya part de les seves pos-
sibilitats de potenciació just en el 
moment en què la ciutat de Ma-

drid iniciava la seva gran expansió 
metropolitana. En el fons, aques-
ta discussió també resumia tots 
els forcejaments que existien en-
tre el poder autonòmic i el local, 
en un moment en què el poder 
central, després de la magnani-
mitat inicial amb què havia abor-
dat el naixement de l’Estat de les 
autonomies, ja dosificava al mà-
xim la cessió de diners i compe-
tències i reclamava que les aspi-
racions municipals s’atenguessin 
a partir de llavors amb mitjans 
ja traspassats a les comunitats 
autònomes. El que aleshores era 
conseller d’Economia, Josep Ma-
ria Cullell, però que abans, des 
de la cartera de Política Territo-
rial, ja havia impulsat el projec-
te, va reconèixer posteriorment el 
rerefons polític de la condemna 
a mort de la Corporació. «La Ge-
neralitat acabava de néixer, s’ha-
via de cuidar molt. Qualsevol re-
tallada o aprimament del minso 
poder polític que anava obtenint 
amb els traspassos semblava que 

era afeblir la idea de la Generali-
tat», va explicar. I afegia a conti-
nuació que la Corporació Metro-
politana anava més allà de ser un 
simple òrgan gestor, ja que pos-
seïa «una connotació política 
que a una Generalitat feble li feia 
una mica d’angúnia». 
Les dates d’aprovació de les lleis 
reflecteixen que la feina parla-
mentària durant aquells quatre 
anys va anar, en eficàcia, de més 
a menys. El moment àlgid de la 
legislatura es va situar entre el fi-
nal del 1984 i tot l’any 1985, amb 
un pic posterior d’alta activitat 
a principis del 1987. En total, en 
aquesta segona legislatura es van 
fer vuitanta-dues lleis i es van 
aprovar cent seixanta-cinc reso-
lucions i trenta mocions.
Un sondeig de IOPE - ETMAR 
publicat per El Periódico de Cata
lunya al final de la legislatura re-
flectia un sòlid nivell de satisfac-
ció general entre els catalans tant 
en la valoració de la situació po-
lítica com en la de l’econòmica. 
Aquell treball recollia la impres-
sió que Pujol estava sent el millor 
president de Catalunya (era l’opi-
nió del 50% dels enquestats), i 
només la franja dels que reconei-
xien haver votat el PSC preferien 
el segon classificat, Josep Tarra-
dellas, que havia recollit el suport 
del 23% dels que van participar 
en el sondeig. La valoració amb 
perspectiva de Lluís Companys 
(10%) i Francesc Macià (8%) apor-
tava una dada referencial que ja 
avançava que en les dues elecci-
ons autonòmiques següents Pu-
jol repetiria la majoria absoluta 
que ja havia tingut entre el 1984 
i el 1988. D’aquell treball sobre-
sortia la dada que un 51% dels 
catalans desitjaven més autogo-

64 Antonio Franco

Els cinc candidats a la presidència 
de la Generalitat
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vern (el 35% ja es pronunciava a 
favor d’aconseguir-lo reformant 
l’Estatut) sense que hi hagués di-
ferències sensibles entre el que 
deien els simpatitzants de CiU i 
els del PSC. El sondeig detectava 
el suport general a la majoria de 
les decisions legislatives adopta-
des pel Parlament, amb l’excep-
ció de la posada en marxa de les 
loteries catalanes i de la desapa-
rició de Corporació Metropolita-
na de Barcelona. Amb això que-
dava bastant clar que l’objectiu 
central catalanitzador i enforti-
dor de l’autonomia que havia es-
tat proposat en l’arrencada de la 
segona legislatura del Parlament 
de Catalunya s’havia materialit-
zat i gaudia de l’acceptació d’una 
majoria dels ciutadans d’aquest 
país.

Antonio Franco



66 La segona legislatura. 1984-1988

Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
5 de març de 1984

Data de les eleccions
29 d’abril de 1984

Decret 140/1984, de 10 de maig,  
pel qual es convoca els Diputats electes  
proclamats a la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya.

Data de la sessió constitutiva del Parlament
17 de maig de 1984

Data de la investidura del President de la Generalitat
30 de maig de 1984

Data de finiment de la legislatura
4 d’abril de 1988

Durada de la legislatura
3 anys, 10 mesos i 18 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
M. H. Miquel Coll i Alentorn, president
I. Sr. Isidre Gavín i Valls i I. Sr. Xavier Soto i Cortés, secretaris

Elecció de la Mesa
M. H. Miquel Coll i Alentorn, president
I. Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, vicepresident primer
I. Sr. Isidre Molas i Batllori, vicepresident segon
I. Sr. Ramon Camp i Batalla, secretari primer
I. Sr. Felip Lorda i Aláiz, secretari segon
I. Sra. Flora Sanabra i Villarroya, secretària tercera
I. Sr. Marçal Casanovas i Guerri, secretari quart

M. H. Miquel Coll i Alentorn,
president del Parlament 
en la segona legislatura
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President del Parlament de Catalunya
86 vots a favor del senyor Miquel Coll i Alentorn
1 vot a favor del senyor Jordi Pujol i Soley
1 vot a favor de la senyora Concepció Ferrer i Casals
47 paperetes en blanc

Vicepresidents 
77 vots a favor del senyor Arcadi Calzada i Salavedra
41 vots a favor del senyor Isidre Molas i Batllori
1 vot a favor de la senyora Concepció Ferrer i Casals
16 paperetes en blanc

Secretaris 
45 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
40 vots a favor del senyor Felip Lorda i Aláiz
20 vots a favor de la senyora Flora Sanabra i Villarroya
12 vots a favor del senyor Marçal Casanovas i Guerri
11 vots a favor del senyor Emili Casals i Parral
1 vot a favor del senyor Heribert Barrera i Costa
6 paperetes en blanc

Mesa Parlament 
de la segona legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, el 
dia 30 de maig de 1984, el Molt Honorable President Jordi Pujol i Soley 
(CiU).

Resultat de la votació 
87 «sí» 
44 «no»
4 absències

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i Soley, 
es van iniciar el dia 29 de maig de 1984, a les deu del matí i deu mi-
nuts, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat 
en la segona legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona
 
 Diputat/da Candidatura

Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió
Miquel Coll i Alentorn Convergència i Unió
Macià Alavedra i Moner | Josep Pous i Ballbé Convergència i Unió
Baixa 07/86  Alta 07/86

Josep M. Cullell i Nadal Convergència i Unió
Francesc X. Bigatà i Ribé Convergència i Unió
Josep Laporte i Salas Convergència i Unió
Joan Guitart i Agell Convergència i Unió
Agustí M. Bassols i Parés Convergència i Unió
Antoni Subirà i Claus Convergència i Unió
Pere Pi-Sunyer i Bayo Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió
Joaquim Pibernat i Lleyxà | Juli Sanclimens i Genescà Convergència i Unió
Baixa 08/84  Alta 11/84

Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió
Pere Parera i Cartró Convergència i Unió
Joan Colominas i Puig Convergència i Unió
Ferran Pont i Puntigam Convergència i Unió
Alfred Albiol i Paps Convergència i Unió
Flora Sanabra i Villarroya Convergència i Unió
Raimon Escudé i Pladellorens Convergència i Unió
Ferran Camps i Vallejo Convergència i Unió
Ramon Pla i Nadal Convergència i Unió
Simeó Selga i Ubach Convergència i Unió
Joan M. Vallvé i Ribera | Ferran Ariño i Barberà Convergència i Unió
Baixa 02/85  Alta 03/85

Antoni Dalmau i Jové Convergència i Unió
Josep Muntal i Julià Convergència i Unió
Enric Castellnou i Alberch Convergència i Unió
Enric Renau i Folch Convergència i Unió
Pere Carbonell i Fita | Jaume Jané i Bel Convergència i Unió
Baixa 03/85  Alta 03/85 Convergència i Unió
Josep M. Coll i Majó Convergència i Unió
Francesc Codina i Castillo Convergència i Unió
Carles Viñas i Serra Convergència i Unió
Ignasi Joaniquet i Sirvent Convergència i Unió
M. del Carme Servitje i Mauri Convergència i Unió
Enric Ticó i Buxadós Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió
Eugeni-Jesús Pérez-Moreno i Pallarés Convergència i Unió
Ramon Coma i Casellas Convergència i Unió
Robert Ramírez i Balcells Convergència i Unió
Joan Aymerich i Aroca Convergència i Unió
Domènec Sesmilo i Rius Convergència i Unió
Jaume Vila i Fontcuberta Convergència i Unió

Josep M. Obiols i Germà (Raimon Obiols) Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Lluís Armet i Coma Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Justo Domínguez de la Fuente Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Isidre Molas i Batllori Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
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Josep M. Bricall i Masip | Magí Cadevall i Soler Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 01/86  Alta 02/86

Marta Ángela Mata i Garriga Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Casanelles i Ibarz | Rafael Madueño i Sedano Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 07/86  Alta 09/86 Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Sala i Griso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Esteve Tomàs i Torrens Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Cornudella i Barberá | Gregorio Rísquez Caballero Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 03/85  Alta 05/85

Jordi Parpal i Marfà Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Felip Lorda i Aláiz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Francesc Casares i Potau Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Luis Andrés García Sáez Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Santiburcio i Moreno Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa M. Barenys i Martorell Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Ramón Fernández Jurado | M. Rosa Viadiu i Bellavista Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 06/84  Alta 07/84

Xavier Guitart i Domènech Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Carlos Cigarrán Rodil | Joaquim Llach i Mascaró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 01/88  Alta 03/88

Florencio Gil Pachón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Santiago Riera i Olivé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Xavier Soto i Cortés Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Romà Planas i Miró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Oliart i Pons Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pilar Ferran i Hernández Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
África Lorente Castillo Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
José González Navas Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Codina i Torres Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Eduard Bueno i Ferrer | Joan Esteve i Oriol Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Baixa 09/85  Alta 11/85

Jorge Fernández Díaz Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Domènec Romera i Alcázar | Albert Feu i Puig Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Baixa 06/87  Alta 06/87

Joan Josep Folchi Bonafonte | Josep M. Azorín i Ortiz Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Baixa 10/87  Alta 10/87

Simón Pujol i Folcrà Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Josep M. Santacreu i Marginet Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Xavier Garriga i Jové Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Antoni Gutiérrez i Díaz | Francesc Padullés i Esteban Partit Socialista Unificat de Catalunya
Baixa 06/87  Alta 08/87

Rafael Ribó i Massó Partit Socialista Unificat de Catalunya
Cipriano García Sánchez Partit Socialista Unificat de Catalunya
Ramon Espasa i Oliver | Antoni Lucchetti i Farré Partit Socialista Unificat de Catalunya
Baixa 07/86  Alta 07/86-Baixa 07/87

Ignasi Riera i Gassiot | Alta 08/87 Partit Socialista Unificat de Catalunya
Eulàlia Vintró i Castells | Marius Díaz i Bielsa Partit Socialista Unificat de Catalunya
Baixa 07/87  Alta 08/87

Heribert Barrera i Costa Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Hortalà i Arau | Marc Aureli Vila i Comaposada Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 10/84  Alta 11/84

Albert Alay i Serret Esquerra Republicana de Catalunya
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona

 Diputat/da  Candidatura

Arcadi Calzada i Salavedra Convergència i Unió
Concepció Ferrer i Casals | Joan Patrici Boza i Chirino Convergència i Unió
Baixa 06/87  Alta 07/87

Pompeu Pascual i Busquets Convergència i Unió
Ricard Masó i Llunes Convergència i Unió
Jordi Martínez i Planas Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió
Josep Moliner i Florensa Convergència i Unió
Josep Oriol Suñer i Carbó Convergència i Unió
Josep Montalat i Cufí Convergència i Unió
Frederic Martínez i Ibáñez Convergència i Unió
Pere Casals i Lezcano Convergència i Unió

Emili Pallach i Carolà Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Siurana i Zaragoza Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Terradellas i Redon Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Manel Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Marçal Casanovas i Guerri Esquerra Republicana de Catalunya

Jaume Veray i Batlle Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-U. L

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da  Candidatura

Maria Rúbies i Garrofé Convergència i Unió
Jaume Manel Oronich i Miravet | Miquel Padilla i Díaz Convergència i Unió
Baixa 07/87  Alta 07/87

Josep Borràs i Gené Convergència i Unió
Francesc Guasch i Fernández Convergència i Unió
Miquel Montaña i Carrera Convergència i Unió
Josep M. Graells i Forcada Convergència i Unió
Jaume Aligué i Escudé Convergència i Unió
Francesc X. Bada i Amatller Convergència i Unió
M. Pilar Busquets i Medan Convergència i Unió
Isidre Gavín i Valls Convergència i Unió

Pere Ayguadé i Ayguadé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Ganyet i Solé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Víctor Manuel Colomé i Farré Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Víctor Torres i Perenya Esquerra Republicana de Catalunya
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da  Candidatura

Josep Sendra i Navarro Convergència i Unió
Joan Josep Martí i Ferré Convergència i Unió
Enric Vendrell i Durán Convergència i Unió
Joan Descals i Esquius Convergència i Unió
Enric Cardús i Llevat Convergència i Unió
Paül González i Castells Convergència i Unió
Josep Joan Grau i Folch Convergència i Unió
Joan Antoni Mur i Borrás Convergència i Unió
Miquel Àngel Marimon i Fort Convergència i Unió
Francesc Vernet i Mateu Convergència i Unió

Joan M. Abelló i Alfonso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Ramon Aleu i Jornet Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Martí Carnicer i Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Dionisi E. García i Guillamón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Laureano Pérez Ciudad Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Jordi Peris i Musso | Josep Curto i Casadó Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL
Baixa 01/85  Alta 01/85

Emili Casals i Parral Alianza Popular-Partido Demócrata Popular-UL

Maties Vives i March Partit Socialista Unificat de Catalunya



CiU

PSC (PSC-PSOE)

AP-PDP-UL

PSUC

ERC

Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 29 
d’abril de 1984
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  72  72

Grup Socialista al Parlament de Catalunya 41  41

Grup parlamentari Popular 11  9

Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya  6   6

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana 5   5

Grup Mixt  -    2

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 17-5-1984  de la legislatura 4-4-1988



1.346.729
46,80%

866.281
30,11%

221.601
7,70%

160.581
5,58%

126.943
4,41%

141.068
4,90%

CiU PSC 
(PSC-PSOE)

AP-PDP-UL PSUC ERC Altres Dones 
8,15%

Homes 
91,85%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 4.494.340  2.892.486  64,36 %  2.863.203  14.313  14.970

CiU 1.346.729 46,80 % 72

PSC (PSC-PSOE) 866.281 30,11 % 41

AP-PDP-UL  221.601 7,70 %  11

PSUC  160.581  5,58 % 6

ERC  126.943  4,41 % 5

Altres  141.068  4,90 %  -

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  
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II Legislatura
Resultats per circumscripcions

978.576
44,34%

712.278
32,27%

166.905
7,56%

134.777
6,11%

90.255
4,09%

113.918
5,16%

Circumscripció de Barcelona

Cens electoral  3.473.051

Participació  2.217.831

Percentatge  63,86 %

Vots candidatures  2.196.709

Vots en blanc  10.495

Vots nuls 10.627 

CiU 41  PSC 29  AP 7  PSUC 5  ERC 3  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 85

147.208
59,64%

53.058
21,50%

13.807
5,59%

7.811
3,16%

15.175
6,15%

8.421
3,41%

Circumscripció de Girona

Cens electoral  355.721

Participació  248.450

Percentatge  69,84 %

Vots candidatures  245.480

Vots en blanc  1.339

Vots nuls 1.631 

CiU 11  PSC 4  AP 1  PSUC 0  ERC 1  Altres

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

102.839
57,72 %

35.506
19,93 %

15.751
8,84 %

4.964
2,79 %

10.171
5,71 %

7.892
4,42 %

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  277.083

Participació  178.982

Percentatge  64,60 %

Vots candidatures  177.123

Vots en blanc  1.060

Vots nuls 799 

CiU 10  PSC 3  AP 1  PSUC 0  ERC 1  Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 15

118.106
48,15 %

65.439
26,68 %

25.138
10,25 %

13.029
5,31%

11.342
4,62 %

10.837
4,41%

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  388.485

Participació  247.223

Percentatge  63,64 %

Vots candidatures  243.891

Vots en blanc  1.419

Vots nuls 1.913 

CiU 10  PSC 5  AP 2  PSUC 1  ERC 0  Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 18
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Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 46,80%
% sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE)

Mitjana de Catalunya 30,11%
% sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Al-
ta Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).
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+ 40 %

0 % - 5 %
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+ 40 %
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0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Alianza Popular 
(AP-PDP-UL)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 7,70%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit Socialista  Unificat 
de Catalunya (PSUC)

Mitjana de Catalunya 5,58%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 4,41%
Percentatge sobre els vots vàlids

Abstenció

Mitjana de Catalunya 35,64%
Percentatge sobre el cens electoral
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20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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La tercera legislatura 
1988 - 1992
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El gran 
compte enrere
A la primavera de 1988, quan es 
convoquen i celebren les terceres 
eleccions al Parlament de Catalu-
nya, dues grans superpotències, 
els Estats Units i la Unió Soviè-
tica, dominen el món. Ja fa més 
de quaranta anys que les peces 
del tauler de la geoestratègia es 
belluguen segons la lògica de la 
guerra freda i ningú no creu que 
aquest ordre mundial hagi d’ex-
perimentar cap alteració impor-
tant, almenys a curt termini.
Quatre anys més tard, el gener 
de 1992, quan el president Pujol 
convoca noves eleccions, aquell 
món ja no existeix. S’ha ensorrat.
A partir de la caiguda del mur 
de Berlín, el 9 de novembre de 
1989, la història pren una veloci-
tat desconeguda. En només dos 
anys, els romanesos persegueixen 
el seu dictador Ceaucescu fins a 

l’afusellament, el dramaturg Va-
clav Havel és escollit president 
de Txecoslovàquia, Lituània se 
separa de la Unió Soviètica, les 
dues alemanyes s’unifiquen, el 
Pacte de Varsòvia es dissol, l’exèr-
cit federal de Iusgolàvia ataca les 
repúbliques independentistes de 
Croàcia i Eslovènia, Bòsnia se se-
para de Iugoslàvia, Croàcia i Es-
lovènia també s’independitzen, 
l’URSS reconeix la independèn-
cia d’Estònia i Letònia, Gorbat-
xov dimiteix com a president de 
l’URSS i dis sol l’Estat soviètic. És 
el dia de Nadal de 1991. Els te-
lespectadors de tot el món con-
templen impressionats el discurs 
d’adéu de Gorbatxov i, acte se-
guit, la bandera roja de la falç i el 
martell és arriada del pal més alt 
del Kremlim. 
Aquesta impressionant successió 
d’esdeveniments, aquesta apa rició 
massiva de fronteres i taques de 
co lors al mapa polític d’Europa 

Antoni Bassas i Onieva  
(Barcelona, 1961)
Dirigeix i presenta El matí de 
Catalunya Ràdio des del 1995. 
Va iniciar la seva carrera als setze anys 
a Ràdio Joventut, des d’on va narrar 
en directe l’assalt al Banc Central. 
Entre el 1981 i el 1985 va formar part 
de l’equip de Joaquim M. Puyal per 
a les retransmissions de futbol en 
català a Ràdio Barcelona i després 
a Catalunya Ràdio, fins al 1995. 
A TV3 ha presentat diversos programes: 
Tres pics i repicó, Polèmic, Aquest any, 
cent!, etc. Ha estat guionista de Vostè 
jutja, Un tomb per la vida i El joc del segle. 
Ha rebut el Premi Òmnium Cultural, 
l’Ondas, el premi al millor periodista 
esportiu atorgat per la Secretaria 
General de l’Esport, el premi al 
millor professional atorgat per 
Ràdio Associació de Catalunya, 
el Premi Nacional de Periodisme, el 
premi d’honor de la Fundació Lluís 
Carulla, el Premi Jaume d’Urgell i 
el Premi Nacional de Radiodifusió.



portarà els historiadors a conve-
nir que, fet i fet, el segle XX s’ha-
via acabat el 1989, amb la caiguda 
del mur. I què passsava a Catalu-
nya, mentrestant? Doncs, passar, 
passar, aparentment, l’ú nica cosa 
que va passar va ser el temps. De 
fet, aquells quatre anys, del 1988 
al 1992, van ser un gran compte 
enrere tot esperant la inaugura-
ció dels Jocs Olímpics de Barce-
lona del 1992. Això sí, en l’espera, 
es van operar canvis fonamentals. 
Dos, segons el meu parer.
L’un és el fenomen ja conegut de 
la gran transformació urbanísti-
ca de Barcelona a cop de gran es-
deveniment (les rondes, el Poble-
nou, Montjuïc, la Vall d’Hebron, 
l’aeroport). L’altre és un canvi de 
mentalitat: Barcelona s’instal-
la definitivament entre les grans 
ciutats del món, es posa de moda, 
s’inunda de turistes per sempre 
més (s’encareix cosa de no dir) i 
arrossega tot el país cap a la sen-
sació que som Primer Món sen-
se discussió ni marxa enrere. Sí, 
la Catalunya que acabarà el 1992 
no és rica i plena en el sentit que 
canta l’himne, però se n’ha sen-
tit. Mira el món de tu a tu: ha es-
tat quinze dies de «prota» a les 
televisions de tot el món, i el se-
nyor Samaranch, a l’hora de les 
notes, li ha posat una matrícula 
d’honor («aquests han estat els 
millors Jocs de la història»).
I aquesta transformació de l’es-
perit de la ciutadania i tots els 
canvis del món van afectar la po-
lítica catalana? Doncs, no. Gai-
rebé gens. O més ben dit, de mo-
ment, encara no.
La vida política catalana continu-
ava vivint el seu propi vell ordre 
dels dos blocs, adversaris irrecon-
cialiables, superpotències de ma-

joria absoluta des de feia anys, i 
res no feia pensar que la situació 
hagués de canviar: a la Generali-
tat, Jordi Pujol. A l’Ajuntament 
de Barcelona, Pasqual Maragall. 
A la Moncloa, Felipe González. 
Era així des de l’octubre de 1982, 
i així seria fins al 1996. Gairebé 
catorze anys d’inamovible sta-
tu quo. En alguns moments, de 
guerra freda. Mentre la pel·lícula 
del món fa un gir inesperat de 
guió i canvia de protagonistes i 
escenaris, a Catalunya només es 
registren canvis en alguns «se-
cundaris», i els imprescindibles 
corrents de fons que explicaran 
els tombs que lògicament es pro-
duiran… quinze anys més tard.
Quan, el 4 d’abril de 1988, s’aca-
ba la segona legislatura, és nor-
mal preguntar-se si en les noves 
eleccions, que s’han convocat per 
al 29 de maig, els catalans hauran 
superat la «febrada» que els va 
dur a votar Convergència i Unió 
massivament el 1984. Quatre 
anys enrere, CiU va passar de 43 
a 72 diputats! De 750.000 vots a 
1.350.000 (en números rodons).
La superioritat política de CiU és 
abassegadora en el món comar-
cal. El març del 1988 es constitu-
eixen per primera vegada els con-
sells comarcals. Dels trenta-vuit 
consells comarcals, trenta-quatre 
tenen presidència de CiU (els al-
tres quatre són els del Barcelo-
nès, el Baix Llobregat, el Garraf i 
el Vallès Occidental). Encara no 
tenen competències (ni local pro-
pi, en molts casos). Maragall no 
ha volgut presidir el Consell Co-
marcal del Barcelonès. El març 
del 1992, diu: «A Catalunya es va 
escollir la nominació olímpica de 
Barcelona amb gran entusiasme, 
excepte en un despatx.» El càstig 

no va trigar: la desaparició de la 
Corporació Metropolitana de 
Barcelona.
I és que ja fa temps (posem, des 
de l’octubre del 1986, quan Bar-
celona guanya a Lausana i Ma-
ragall salta d’alegria davant mi-
lers de barcelonins enfervorits 
que l’han anat a rebre a les fonts 
de Montjuïc) que es va forjant, 
molt lentament, l’antagonisme. 
El 1988, les enquestes diuen que 
Pujol i Maragall són els dos polí-
tics catalans més coneguts i més 
ben valorats. Fins i tot, Maragall 
guanya Pujol en valoració, encara 
que Pujol el dobla en intenció de 
vot. I tots dos, lluny de la resta. 
El 1988, en una enquesta d’El Pe-
riódico, set de cada deu catalans 
no saben dir el nom de cap dels 
consellers. Però l’estratègia del 

Jordi Pujol, candidat a la presidència 
per CiU, en un míting de la campanya 
electoral. 

Diari de Tarragona | Milián i Carbó
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PSC és una altra. El seu cap de 
llista torna a ser Raimon Obiols. 
Encara han de passar onze anys 
perquè Pujol i Maragall es dispu-
tin la presidència de la Generali-
tat. I quinze, perquè es produeixi 
el canvi.
Les enquestes prèvies a les elecci-
ons pronostiquen la segura vic-
tòria de CiU. Algunes li són in-
creïblement favorables (una en-
questa del Diari de Barcelona li va 
arribar a donar 82 diputats; una 
altra d’El Periódico, 78). Ho diuen 
les enquestes i és en l’ambient. 
Un editorial diu: «mai l’inqui-
lí no va tenir tan poques possi-
bilitats d’abandonar la finca» i 
definirà l’ambient electoral amb 
aquestes paraules: «l’aire tristoi 

que rodeja la partida».
En efecte, no sembla que hi hagi 
d’haver partit. El somni de l’opo-
sició es redueix a fer perdre a CiU 
la majoria absoluta. En un mí-
ting de diumenge al matí, al Coli-
seum, Miquel Roca ataca: «l’úni-
ca visió alternativa que se’ns ha 
fet ha sigut la de Gurrutxaga i els 
Joglars». Es refereix a un progra-
ma de Televisió Espanyola en què 
el cantant basc i la companyia te-
atral de Boadella munten un es-
quetx situat al vestidor del Barça 
en el qual els jugadors mercena-
ris reben la visita de Pujol que 
els deixa caure alguns bitllets, i 
al final tots s’agenollen per resar 
davant la Moreneta que… (es va 
tancant el pla de la càmera) té la 
cara del porter camerunès de l’es-
panyol, Tommy N’Kono. L’escàn-
dol és majúscul. (Encara falten al-
guns anys perquè es normalitzi la 
paròdia política als mitjans.) Els 
analistes presenten l’afer Gurrut-
xaga com un dels factors que ex-

pliquen la mala posició del PSC 
en les enquestes (som a l’època de 
TVE gairebé en monopoli, perquè 
les privades encara no emeten i la 
relació de TVE com a braç medià-
tic del Govern de torn es dóna per 
descomptada). També compten 
el decantament del vot d’Alianza 
Popular (el vot antisocialista) cap 
al cavall guanyador convergent, i 
l’abstenció, que es calcula del vol-
tant d’un 40%, i que castiga es-
pecialment el vot socialista que, 
en canvi, guanya quan vénen les 
generals i les municipals a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
(I ja no diguem el «fenomen Saba-
dell»: un mateix ciutadà vota An-
toni Farrés, candidat del PSUC, a 
les municipals; Jordi Pujol, a les 
catalanes, i Felipe González a les 
generals!)
No és que l’oposició no hagi fet 
la seva feina. El 1988, la Genera-
litat ja gestiona 670.000 milions 
de pessetes, i Obiols, assenyalant 
els dèficits que s’observen, en es-
pecial en matèria social, clama 
«Pujol no governa». Però per més 
que ho intenti (ja ho va provar 
el 1984 i hi va tornar el 1992) el 
vaixell d’Obiols s’estavella sem-
pre contra les roques d’una rea-
litat que l’electorat percep níti-
dament: Pujol és el contrapès a 
la majoria absoluta del PSOE a 
Espanya. Encara el 1988, Obiols 
diu: «sempre he pensat que Pu-
jol és un producte de les circums-
tàncies». Potser és veritat en la 
mesura que les circumstàncies el 
poden haver afavorit (la majoria 
absoluta socialista, la querella 
de la Fiscalia General de l’Estat 
pel cas Banca Catalana, la capa-
citat de CiU d’aprofitar el mar-
tiri i atiar el greuge…) però no és 
menys cert que, el 1988, algú que 

Adolfo Suàrez, líder estatal del CDS, 
Antoni Fernández i Teixidó, candidat a 
la presidència de la Generalitat, i Lluís 
Badia, cap de llista a la circumscripció 
de Tarragona, en campanya electoral. 

Diari de Tarragona | Van der Meulen



va camí dels dotze anys de pre-
sidència ja no pot ser presentat 
com un president per accident. 
El president Tarradellas declara 
aleshores: «per capgirar la situa-
ció només és possible la unió de 
les esquerres».
La situació econòmica ha millo-
rat a poc a poc, tot i que l’atur 
encara és un flagell amb taxes 
que arriben al 20%. Els diaris pu-
bliquen l’insòlit anunci de José, 
xofer de professió, casat i amb 
dos fills, de tres i set anys. Fa sis 
mesos que és a l’atur i que no pot 
pagar els rebuts. Ofereix un ro-
nyó a canvi que algú el contracti.
Just un mes abans de les elecci-
ons, Catalunya celebra el seu mil-
lenari. Els reis d’Espanya presi-
deixen l’acte al Saló de Sant Jor-
di. El missatge és clar: Tenim mil 
anys d’història. No som una au-
tonomia més. Pocs dies després 
mor el president Tarradellas, que 
ja havia anat a Palau en cadira de 
rodes.
Les eleccions es ventilen sense 
sorpreses: CiU revalida la majo-
ria absoluta. Perd tres diputats. 
Pujol diu: «les enquestes ens han 
desmobilitzat perquè la gent ha 
vist que res estava en perill». El 
PSC s’ho ha de continuar mirant 
des de l’oposició i des de la ma-
teixa distància dels seus 42 dipu-
tats (41 el 1984). Aliança Popular 
passa d’11 a 6, el PSUC (ara Inici-
ativa) fa un salt de 6 a 9, Esquer-
ra passa de 5 a 6, i el CDS apareix 
amb 3 diputats.
Aquell Parlament votarà i apro-
varà fins a setanta-nou lleis, com 
ara les de creació del Departa-
ment de Medi Ambient, i també 
les de creació de la Universitat 
Pompeu Fabra, la Ramon Llull, 
la de Lleida, la de Girona i la Ro-

vira Virgili. També es legisla en 
matèria de dret civil català, pro-
tecció dels menors, supressió de 
barreres arquitectòniques, infra-
estructures hidràuliques, etc.
I és al Parlament on el Govern de 
CiU es queda sol en l’intent que 
algun grup l’ajudi a aplicar el seu 
Pla director per a la gestió dels 
residus industrials de Catalunya. 
Un pla que preveia la creació de 
mitja dotzena d’abocadors, inci-
neradores i plantes fisicoquími-
ques per poder tractar el milió 
i mig de tones de residus indus-
trials que Catalunya produïa (la 
xifra més alta de tot Espanya), 
458.000 tones de les quals són de 
residus tòxics, i, d’aquestes, pot-
ser no era tractat ni el 10%. La 
inversió prevista puja a 11.000 
milions de pessetes. El Govern 
no se’n sortirà. Hi ensopegarà 
greument. La gent no vol aques-

ta mena d’instal·la cions a la vora. 
El conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, Joaquim Mo-
lins, queda retingut per cente-
nars de manifestants contraris a 
l’abocador de Forès, durant deu 

Joan Hortalà, candidat a la presidència 
per ERC, en campanya electoral.  

Diari de Tarragona  

Raimon Obiols, candidat a 
la presidència, Pasqual Maragall 
i Joan Reventós (tots ells a les llistes 
del PSC), en campanya electoral.  

Diari de Tarragona | Ninín Olivé

96 Antoni Bassas i Onieva
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hores, a la seu del Consell Co-
marcal de la Conca de Barberà, a 
Montblanc. La Guàrdia Civil l’ha 
de rescatar. El mateix president 
Pujol ha de veure com un grup de 
manifestants tira pedres contra el 

seu helicòpter, al polígon indus-
trial de Valls. L’han anat a esperar 
per dir-li que no volen una inci-
neradora al Pla de Santa Maria. 
No hi ha cap de setmana sense 
talls de trànsit. Per primera vega-
da en deu anys, Pujol ha de revo-
car un decret d’importància. El 
Pla queda congelat. El conseller 
Molins expressa la seva perple-
xitat: «ningú no discuteix que el 

Pla sigui necessari ni ningú no 
n’argumenta motius en contra, 
però el rebuig que està tenint és 
evident». Es considera el primer 
signe de debilitat del Goven da-
vant l’opinió pública.
Tornem al 1989. És l’any que neix 
a Catalunya el primer col·lectiu 
antiracista d’Espanya, SOS Racis-
me. Aliança Popular es converteix 
en Partit Popular, la Caixa de Pen-
sions i la Caixa de Barcelona es fu-
sionen, i a l’octubre mor Ramon 
Trias Fargas, conseller d’Econo-
mia i Finances, mentre demana 
el vot per a CiU en un míting al 
Masnou. Una setmana més tard, 
a les generals, Felipe González 
torna a obtenir majoria absoluta 
(aquest cop, pelada, 176 escons) i 
CiU repeteix resultats, 18 escons.
L’any es tanca amb un dels esde-
veniments que marquen fins al 
trauma les relacions entre CiU i el 
PSC, entre Pujol i Maragall  i tot 
el que representen: la inaugura-
ció de l’estadi olímpic de Montju-
ïc, en ocasió de la Copa del Món 
d’Atletisme, el setembre de 1989. 
En una tarda de llamps i trons 
i aigua per l’amor de Déu (que 
donarà lloc a la imatge de «les 
goteres de l’estadi», amb unes 
graderies mig buides, un públic 
mobilitzat a cop de consigna ex-
hibeix senyeres que ha d’amagar 
de la requisa policial, xiula el rei 
(que, a sobre, ha arribat tard) i 
la delegació espanyola quan des-
fila sota l’aiguat. CiU ha volgut 
advertir que no permetrà que la 
simbologia catalana desaparegui 
dels Jocs, i que un excés de sim-
bologia espanyola serà considerat 

Rafael Ribó, candidat a la presidència 
per IC, en campanya electoral. 

Diari de Tarragona | Jordi Rull

Jorge Fernández Díaz, candidat a 
la presidència per AP, en campanya 
electoral. 

Diari de Tarragona | Jordi Rull



un afront. El grau de convivència 
institucional viu un dels punts 
més baixos des de la transició. El 
Govern acaba emetent un comu-
nicat de condemna dels incidents 
i d’adhesió a la Corona.
La guerra freda continua. Quan, 
l’any següent, ve Gorbatxov a Bar-
celona i visita l’anella olímpica, 
el Govern central impedeix que 
el president de la Generalitat s’hi 
entrevisti. Caldran molts mesos 
i moltes reunions perquè es pro-
dueixi el fenomen conegut com 
a «pax olímpica»: l’acord de col-
laboració que farà possible l’èxit 
dels Jocs.
De manera que el 25 de juliol de 
1992, dia de la inauguracó dels 
Jocs, el reis entren a l’estadi quan 
se senten els acords d’Els Sega-
dors. La bandera catalana surt a 
la pista, al costat de l’espanyola. 
La megafonia també parla en ca-
talà. El periodista de la NBC que 
transmet l’acte als Estats Units 
ho presenta així: «L’últim cop 
que els reis d’Espanya van entrar 
aquí, la gent els va xiular. Falten 
pocs minuts per saber com aca-
barà la història...» Doncs, amb 
ovació per als reis mentre sonen 
Els Segadors, i amb entusiasme 
desbordat quan passa la delega-
ció espanyola encapçalada pel 
príncep Felip de Borbó.
Un príncep que fa una visita ofi-
cial a Catalunya l’abril de 1990, 
pocs mesos després de la xiulada 
als seus pares, i que enregistra un 
missatge en català a la televisió 
per saludar els catalans abans de 
començar la seva visita, i que diu 
al Parlament, en sessió solemne: 

«la vostra llengua, que és la meva 
llengua, com ho va ser de tants 
antecessors meus». Tres diputats 
d’Esquerra Republicana i dos del 
Partit dels Comunistes de Cata-
lunya (escindits d’Iniciativa, ara 
al Grup Mixt) no escolten l’he-
reu. Marxen discretament quan 
aquest entra a l’hemicicle.
Març de 1991. Falten cinc-cents 
dies per a la inauguració dels 

Jocs. La gent els ha fet seus, de-
finitivament. Ni una queixa per 
les molèsties que suposa tenir 
obres per tot arreu. Tothom hi 
juga a favor. Jordi Pujol afirma: 
«Els Jocs també serveixen per 
a fer país. I cal aplicar el regla-
ment. És a dir, no són de Catalu-
nya ni d’Espanya. Són de Barce-
lona.» Mesos més tard, la Gene-
ralitat vol que tothom sàpiga que 
els Jocs també són seus i publica 
anuncis per informar que hi ha 
po sat 95.000 milions de pessetes. 
Diuen: «Aquest esforç extraordi-

Raimon Obiols, candidat a 
la presidència pel PSC, votant.

Diari de Tarragona | Jordi Rull
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Joan Hortalà, candidat a la 
presidència per ERC, votant.  

EFE



La tercera legislatura. 1988-1992  99

nari òbviament, més enllà d’una 
celebració de tres setmanes, que-
darà com a patrimoni perma-
nent de la infraestructura de Ca-
talunya.» Són anuncis que van al 
costat d’altres, com el d’aquella 
conversa telefònica d’un matri-
moni en què un li diu a l’altra 
que ha anat a un nou barri de 
Barcelona, la Vila Olímpica: 
— Es que tienen unos pisitos por 
18 millones...
— Y... Haber empezado por ahí!
No ho sabia prou.

Jordi Pujol decideix avançar les 
eleccions un parell de mesos. Vol 
preservar la campanya i els comi-
cis de l’ambient de recta final dels 
Jocs. I és que ja no es viu per a res 
més. Cinc dies després de la disso-
lució del Parlament, la premsa in-
forma que les rondes «que perme-
tran rodejar Barcelona sen se se-
màfors», s’inauguraran a l’a bril. 
Raimon Obiols torna a ser el can-
didat socialista, però ja fa temps 
que la quota mediàtica de Mara-
gall és extraordinària. 
I ja fa temps que ha deixat de 
parlar només com un alcalde. 
Gener del 92: «El Senat podria 
estar a Barcelona». No hi ha dia 

sense acte, sense inaguracó, sense 
visita de cap d’estat estranger a 
qui portin a veure les obres olím-
piques. I, de parella, sempre Pu-
jol i Maragall.
Ha passat la legislatura. El re-
partiment de papers (Maragall, 
Pujol, Felipe) continua sent el 
mateix. Potser amb una dife-
rència. Ara s’ho reconeixen sen-
se regateig. Fins al punt que al 
febrer, just un mes abans de les 
eleccions, convocades per al 15 
de març del 1992, Felipe Gon-
zález viatja a Barcelona, i es reu-
neix amb Pujol durant tres hores 
i proclama: «A Catalunya hi ha 
millor clima polític que a Ma-
drid.» El social també és millor. 
L’atur ha baixat fins al 13%.
Tot és a punt... perquè res no can-
viï. La torre de Collserola, de Nor-
man Foster, és el campanar tec-
nològic que anuncia l’arribada 
d’una nova era olímpica. Ningú 
no discuteix la mascota Cobi, que 
va tenir un part difícil. Un dels 
primers que ho va veure clar va ser 
el crític d’art Daniel Giralt-Mira-
cle: «Cobi em sembla un encert. Ja 
era hora que trenquéssim amb els 
motllos disney worl dians».
Els motllos polítics continuaven 
sent irrompibles.

Antoni Bassas i Onieva

Fotografia dels candidats a 
la presidència de la Generalitat. 

El País | Antonio Espejo

Jorge Fernández Díaz, candidat 
a la presidència per AP, votant.  

EFE 
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
4 d’abril de 1988

Data de les eleccions
29 de maig de 1988

Decret 127/1988, d’11 de juny,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament

Data de la sessió constitutiva del Parlament
16 de juny de 1988

Data de la investidura del President de la Generalitat
22 de juny de 1988

Data finiment legislatura: 
21 de gener de 1992

Durada de legislatura: 
3 anys, 7 mesos i 4 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Felip Lorda i Aláiz, president
I. Sr. Miquel Padilla i Díaz i I. Sr. Xavier Soto i Cortés, secretaris 

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Joaquim Xicoy i Bassegoda, president
I. Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, vicepresident primer
I. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta, vicepresident segon
I. Sr. Ramon Camp i Batalla, secretari primer
I. Sr. Luis Andrés García i Sáez (fins al 09-01-1992) secretari segon
I. Sra. Flora Sanabra i Villarroya, secretària tercera
I. Sr. Celestino Andrés Sánchez Ramos (fins al 21-12-1989), 
secretari quart
I. Sra. Rosa Fabián i Martínez (des del 21-12-1989), secretària quarta

M. H. Joaquim Xicoy i Bassegoda,
president del Parlament 
en la tercera legislatura
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President del Parlament de Catalunya
75 vots a favor del senyor Joaquim Xicoy i Bassegoda
41 vots a favor del senyor Antoni Dalmau i Ribalta
18 paperetes nul·les

Vicepresidents 
68 vots a favor del senyor Arcadi Calzada i Salavedra
50 vots a favor del senyor Antoni Dalmau i Ribalta
16 paperetes nul·les

Secretaris 
45 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
35 vots a favor del senyor Luis Andrés García i Sáez
24 vots a favor de la senyora Flora Sanabra i Villarroya
15 vots a favor del senyor Celestino Andrés Sánchez Ramos
6 vots a favor del senyor Marçal Casanovas i Guerri
9 paperetes nul·les

Mesa Parlament 
de la tercera legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, 
el  dia 22 de juny de 1988, el Molt Honorable president Jordi Pujol 
i Soley (CiU).

Resultat de la votació
69 «sí»,
56 «no» 
9 abstencions 
1 absència

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i Soley, 
es van iniciar el dia 21 de juny de 1988, a un quart de dotze del matí, 
en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat 
en la tercera legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona
 
 Diputat/da Candidatura

Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió
Macià Alavedra i Moner Convergència i Unió
Joaquim Xicoy i Bassegoda Convergència i Unió
Josep M. Cullell i Nadal | Jordi Casas-Salat i Fossas Convergència i Unió
Baixa 10/89  Alta 10/89

F. Xavier Bigatà i Ribé Convergència i Unió
Joan Guitart i Agell Convergència i Unió
Josep Miró i Ardèvol | Jaume Padrós i Selma Convergència i Unió
Baixa 12/88  Alta 01/89

Agustí M. Bassols i Parés | Jaume Jané i Bel Convergència i Unió
Baixa 11/88  Alta 11/88

Joaquim Molins i Amat Convergència i Unió
Joaquim Ferrer i Roca Convergència i Unió
J. Manuel Basáñez i Villaluenga | Ramon Coma i Casellas Convergència i Unió
Baixa 07/89  Alta 07/89

Joan Rigol i Roig Convergència i Unió
Antoni Subirà i Claus Convergència i Unió
Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió
Flora Sanabra i Villarroya Convergència i Unió
Ferran Pont i Puntigam Convergència i Unió
Max Cahner i García Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió
Juli Sanclimens i Genescà Convergència i Unió
Domènec Sesmilo i Rius Convergència i Unió
Raimon Escudé i Pladellorens Convergència i Unió
Joan Aymerich i Aroca Convergència i Unió
M. del Carme Servitje i Mauri Convergència i Unió
Joan Colominas i Puig Convergència i Unió
Antoni Jordà i Novas Convergència i Unió
Josep Serratusell i Sitjes Convergència i Unió
Josep M. Coll i Majó Convergència i Unió
Pere Parera i Cartró Convergència i Unió
Enric Castellnou i Alberch Convergència i Unió
Ramon Pla i Nadal Convergència i Unió
Ferran Camps i Vallejo | Josep M. Servitje i Roca Convergència i Unió
Baixa 10/90  Alta 11/90

Josep M. Servitje i Roca | Víctor Vila i Giró Convergència i Unió
Baixa 01/91  Alta 01/91

Enric Renau i Folch Convergència i Unió
Rosa Bruguera i Bellmunt Convergència i Unió
Francesc Codina i Castillo Convergència i Unió
Josep Sánchez i Llibre Convergència i Unió
Carles Viñas i Serra Convergència i Unió
Jordi Vila i Foruny Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió

Josep M. Obiols i Germà (Raimon Obiols) Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pasqual Maragall i Mira Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Lluís Armet i Coma Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE



La tercera legislatura. 1988-1992  105

Jordi Solé i Tura | Josep Maria Brunet i Mauri Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 11/89  Alta 12/89

Justo Domínguez de la Fuente | Antoni Noguer i Carvellada Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 04/89  Alta 06/89

Josep M. Sala i Griso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Dalmau i Ribalta Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa M. Barenys i Martorell Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Jaume Sobrequés i Callicó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Manuela de Madre Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Xavier Soto i Cortés Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Luis Andrés García Sáez / Baixa 01/82 Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Esteve Tomàs i Torrens Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Felip Lorda i Aláiz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Xavier Guitart i Domènech Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Jordi Menéndez i Pablo | Dolors Torrent i Rius Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 10/88  Alta 10/88

Florencio Gil Pachón | José González Navas Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 04/89  Alta 05/89

Pilar Ferran i Hernández Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Santiago Riera i Olivé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rafael Madueño i Sedano Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Rañé i Blasco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa Martí i Conill Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Oliart i Pons Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Magí Cadevall i Soler Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Font i Cardona Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Clofent i Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Roma i Cunill Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Rafael Ribó i Massó Iniciativa per Catalunya
Joan Saura i Laporta Iniciativa per Catalunya
Marià Pere i Lizandara Iniciativa per Catalunya
Jaume Nualart i Serrats Iniciativa per Catalunya
Ignasi Riera i Gassiot Iniciativa per Catalunya
Rosa Fabián i Martínez Iniciativa per Catalunya
Celestino A. Sánchez Ramos Iniciativa per Catalunya
Roc Fuentes i Navarro Iniciativa per Catalunya

Jorge Fernández Díaz | Antonio Perea Oliva Alianza Popular
Baixa 11/89  Alta 11/89

Aleix Vidal-Quadras i Roca Alianza Popular
Manel-Ferran Bauzà i Gómez | Sebastián Lorente i Ubanell Alianza Popular
Baixa 09/91  Alta 10/91

M. Dolors Montserrat i Culleré Alianza Popular

Antoni Fernández i Teixidó | Armand Ródenas i Barrera Centre Democràtic i Social
Baixa 11/89  Alta 12/89

J. Javier Latorre Piedrafita Centre Democràtic i Social
Juan Martín Toribio / Baixa 01/92 Centre Democràtic i Social

Joan Hortalà i Arau Esquerra Republicana de Catalunya
Josep-Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya
Àngel Colom i Colom Esquerra Republicana de Catalunya
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona

 Diputat/da  Candidatura

Arcadi Calzada i Salavedra Convergència i Unió
Ricard Masó i Llunes Convergència i Unió
Josep Oriol Suñer i Carbó Convergència i Unió
Jordi Martínez i Planas Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió
Josep Moliner i Florensa Convergència i Unió
Josep Montalat i Cufí Convergència i Unió
M. Gràcia Bosch i Agustí Convergència i Unió
Frederic Martínez i Ibáñez Convergència i Unió
Pere Casals i Lezcano Convergència i Unió
Josep Coll i Bertrán Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Lluís Medir i Huerta | Martí Sans i Pairutó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 03/91  Alta 03/91

Manel Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Terradellas i Redon Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Arseni Gibert i Bosch Partit dels Socialistes de Catalunya-PSO

Marçal Casanovas i Guerri Esquerra Republicana de Catalunya

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da  Candidatura

Jaume Manel Oronich i Miravet | Isidre Gavín i Valls Convergència i Unió
Baixa 12/89  Alta 01/90

Josep Borràs i Gené Convergència i Unió
Teresa Ribes i Utgé Convergència i Unió
Francesc Guasch i Fernández Convergència i Unió
Miquel Padilla i Díaz Convergència i Unió
Josep M. Graells i Forcada Convergència i Unió
Jaume Aligué i Escudé Convergència i Unió
Francesc X. Bada i Amatller Convergència i Unió
M. Pilar Busquets i Medan Convergència i Unió

Antoni Siurana i Zaragoza Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pere Ayguadé i Ayguadé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Ganyet i Solé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
M. Teresa Utgés i Nogués Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Víctor Manuel Colomé i Farré Alianza Popular

Miquel Pueyo i París Esquerra Republicana de Catalunya



Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da  Candidatura

Josep Laporte i Salas Convergència i Unió
Josep Sendra i Navarro Convergència i Unió
Joan Josep Martí i Ferré Convergència i Unió
Enric Vendrell i Durán Convergència i Unió
Joan Descals i Esquius | Josep Mariné i Grau Convergència i Unió
Baixa 07/89  Alta 07/89

Paül González i Castells Convergència i Unió
Joan Antoni Mur i Borrás Convergència i Unió
Josep Joan Grau i Folch Convergència i Unió
Miquel Àngel Marimon i Fort Convergència i Unió
Francesc Vernet i Mateu Convergència i Unió

Joan Reventós i Carner Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Abelló i Alfonso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Ramon Aleu i Jornet Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Martí Carnicer i Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Dionisi E. García i Guillamón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Curto i Casadó Alianza Popular

Víctor Manuel Gimeno i Sanz Iniciativa per Catalunya

Joan Manel Sabanza i March Esquerra Republicana de Catalunya

La tercera legislatura. 1988-1992  107



Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 
29 de maig de 1988

CiU

PSC (PSC-PSOE)

IC

AP

ERC

CDS
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  69  69

Grup parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya 42  40

Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya   9  7

Grup parlamentari Popular   6  6

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya  6  0

Agrup. parlamentària d’Esquerra Republicana de Catalunya   0  3

Grup Mixt   3  8

Vacants sense cobrir   0   2 

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 16-6-1988  de la legislatura 20-1-1992



1.232.514
45,72%

802.828
29,78%

209.211
7,76%

143.241
5,31%

75.197
2,79%

111.647
4,14%

103.351
3,83%

CiU PSC 
(PSC-PSOE)

IC AP ERC CDS Altres Dones 
10,37

Homes 
89,63

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 4.564.389  2.709.685  59,37 %  2.678.989  16.946  13.750

CiU 1.232.514 45,72 % 69

PSC (PSC-PSOE) 802.828 29,78 % 42

IC  209.211 7,76 %  9

AP  143.241  5,31% 6

ERC  111.647  4,14 % 6

CDS 103.351 3,83 % 3

Altres  75.197  2,79 % -

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  



III Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona

135.146
56,27%

56.765
23,63%

9.363
3,90%

8.941
3,72%

13.175
5,49%

7.631
3,18%

7.445
3,10%

Circumscripció de Girona

CiU 11  PSC 5  IC 0  AP 0  ERC 1 CDS 0  Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 17

91.381
53,81%

39.144
23,05%

6.080
3,58%

10.487
6,18%

10.014
5,90%

7.285
4,29%

4.136
2,43%

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  278.950

Participació  170.739

Percentatge  61,21%

Vots candidatures  168.527

Vots en blanc  1.294

Vots nuls 918 

CiU 9  PSC 4  IC 0  AP 1  ERC 1 CDS 0 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 15

111.867
47,57%

63.384
26.96%

12.896
5,48%

16.596
7,06%

12.359
5,26%

9.508
4,04%

6.818
2,90%

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  399.791

Participació  236.641

Percentatge  59,19%

Vots candidatures  233.428

Vots en blanc  1.715

Vots nuls 1.498 

CiU 10  PSC 5  IC 1  AP 1  ERC 1  CDS 0  Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 18
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 39  PSC 28  IC 8  AP 4  ERC 3  CDS 3  Altres

Cens electoral  3.516.800

Participació  2.060.241

Percentatge  58,58%

Vots candidatures  2.038.568

Vots en blanc  12.208

Vots nuls 9.465 

894.120
43,60%

643.535
31,38%

180.872
8,82%

107.217
5,23%

76.099
3,71%

78.927
3,85%

57.798
2,82%

Cens electoral  368.848

Participació  242.064

Percentatge  65,63%

Vots candidatures  238.466

Vots en blanc  1.729

Vots nuls 1.869 
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Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 45,72%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE)

Mitjana de Catalunya 29,78%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta 
Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).
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Iniciativa per Catalunya (IC)
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Mitjana de Catalunya 7,76%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Alianza Popular (AP)

Mitjana de Catalunya 5,31%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Centre Democràtic i Social
(CDS)

Mitjana de Catalunya 3,83%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 4,14%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Abstenció

Mitjana de Catalunya 40,63%
Percentatge sobre el cens electoral
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L’herència 
catalana de 
la legislatura 
més 
espanyola
Catalunya és la «màquina de 
tren» de l’economia espanyola, 
però no la deixen fer de «maqui-
nista». Així s’expressava el presi-
dent de la Generalitat, Jordi Pu-
jol, en una conferència pronunci-
ada a la Universitat Carles III de 
Madrid, el 14 de març de 1991, 
un any abans de començar la 
quarta legislatura del Parlament 
de Catalunya. Si el desig, expres-
sat en forma de queixa, consistia 
a intervenir de manera decidida 
en la política espanyola, és justa-
ment això el que va passar durant 
aquest període parlamentari.

I és que el PSOE de Felipe Gon-
zález perdia, el juny de 1993, la 
majoria absoluta, un fet que con-
vertia els 17 diputats de Conver-
gència i Unió (CiU) en el Congrés 
dels Diputats en clau de l’estabi-
litat política. El mandat va esde-
venir un dels més convulsos que 
es recorden, sobretot perquè el 
Partit Popular de José María Az-
nar va elegir un estil radical i ma-
tusser d’oposició, convençut que 
les eleccions se li havien esmu-
nyit injustament entre els dits: 
va ser la legislatura espanyola de 
la crispació, exportada fins i tot 
al suposat «oasi» català. Sota la 
tensió, però, Espanya va gaudir 
de certa estabilitat. Catalunya va 
aconseguir alguns dels seus vells 
projectes. I CiU va començar a 
patir el desgast d’un llarg perío-
de de govern: la següent convo-
catòria marcaria una inflexió.
La quarta legislatura catalana 
va ser la més curta de la histò-

Xavier Vidal-Folch  
(Barcelona, 1952)
Director adjunt del diari El País des de 
l’any 1999, ho havia estat també entre 
els anys 1988 i 1994. També hi ha 
exercit, en diverses etapes, de redactor 
en cap, de corresponsal a Brussel·les 
i de cap de la secció d’economia.
Entre el 1978 i el 1982 va ser 
cap de la secció d’economia d’El 
Periódico de Catalunya, i anteriorment 
havia estat reporter i redactor del 
Diari de Barcelona, d’El Noticiero 
Universal i del Diario de Mallorca.
En l’àmbit de la televisió, va ser 
sotsdirector dels serveis informatius 
de TVE del 1985 al 1986.
És autor del llibre Hem marxat 
amb el temps (Ed. Moll, 1976), 
premi Joan Alcover de poesia 
de Ciutat de Palma, 1974.
Ha rebut diversos premis de 
periodisme, com ara el Ciutat 
de Barcelona, el Salvador de 
Madariaga i l’Ortega y Gasset. 



ria (tres anys i cinc mesos), la que 
va aprovar un menor nombre de 
lleis (quaranta-quatre); la que va 
registrar més canvis de consellers 
(nou, igual que en l’últim man-
dat Pujol) i més remodelacions 
de govern (sis, també igual que 
entre 1999 i 2004), i l’última amb 
majoria absoluta de CiU, que des 
d’aquest equador va patir un des-
cens lent però continuat.
Però tornem al començament. A 
Catalunya les quartes eleccions 
autonòmiques es van celebrar el 
15 de març de 1992, sense aixe-
car grans passions i amb l’índex 
d’abstenció més alt registrat fins 
aquell moment, d’un 45%. La ter-
cera legislatura s’havia dissolt 
amb quatre mesos d’antelació 
per evitar que la cita a les urnes 
coincidís, el mes de juliol, amb 
els Jocs Olímpics de Barcelona. 
Tothom donava per fet que CiU 
aconseguiria per quarta vegada 
consecutiva la victòria. L’inter-
rogant era si assoliria la tercera 
majoria absoluta i de quina ma-
nera afectarien el PSC els recents 
casos d’abús a l’entorn del PSOE 
(els afers Filesa i GAL van escla-
tar el 1991). La campanya va ser 
qualificada de «baixa intensitat»: 
la coalició pujoliana no sentia 
amenaçat el seu domini i el PSC 
no estava en posició ni d’arriscar 
ni de gaires alegries.
Les urnes van donar el 46% dels 
vots i 70 dels 135 escons a CiU, 
un més que en els comicis ante-
riors, cosa que eixamplava la seva 
majoria absoluta. La correlació 
de forces a la resta de l’hemici-
cle va variar poc. El PSC, encap-
çalat per Raimon Obiols, obte-
nia un 27% dels vots i 40 escons, 
2 menys que l’any 1988: aquesta 
feblesa era producte d’un perfil 

discret; de la fortalesa centrista 
del rival palesada en la modera-
ció discursiva i el pactisme par-
lamentari de Miquel Roca i, se-
gurament, d’una onada europea, 
procedent de l’Est, de retorn dels 
nacionalismes. També va perdre 
2 diputats (de 9 a 7) la candida-
tura d’Iniciativa per Cata lunya 
(6,5% dels vots), amb Rafael Ribó 
com a cap de llista. El Partit Po-
pular, liderat per Aleix Vidal-
Quadras, augmentava de 6 a 7 es-
cons, fruit de gairebé el 6% dels 
vots. El salt més es pectacular el 
va protagonitzar ERC, que, amb 
Àngel Colom al primer lloc de 
la llista, va passar de 6 diputats 
a 11, gràcies a fregar el 8% dels 
vots. El CDS va perdre els seus 3 
diputats i va fer mutis.

1. Del pacte olímpic 
a la crisi econòmica
El Parlament, que va a tornar a 
presidir Joaquim Xicoy (Unió), es 
va constituir el 3 d’abril de 1992. 
Per quarta vegada consecutiva 
i després de setze anys al càrrec, 
Pujol va ser investit president el 
9 d’abril i va prendre possessió el 

dia 15. Tot i el desgast d’alguns 
consellers, va optar pel continu-
isme, i va confirmar els membres 
de l’anterior Consell Executiu, 
malgrat el desig expressat per 
Josep Laporte (Ensenyament) i 
Agustí Bassols (Justícia) de sortir 
de la foto per raons d’edat.
Passat l’estiu, la ressaca per l’eu-
fòria olímpica va influir, al setem-
bre, en el primer debat de políti-
ca general de la legislatura. Va ser 
una discussió marcada pel mo-
del polític de la Catalunya poste-
rior als Jocs. Obiols va proposar 
que el bon clima entre socialistes 
i convergents, l’anomenat «espe-
rit del 92» s’allargués fins a l’any 
2000, amb l’aprovació d’una mo-
ció que elogiés el model basat en 
la col·laboració entre administra-
cions local, autonòmica i central, 
i el sector privat, a més de la par-
ticipació popular.
Però l’entesa olímpica que el par-
tit socialista i la coalició nacio-

Rafael Ribó, candidat a la presidència 
per IC, en un míting de la campanya 
electoral.  
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nalista havien mantingut durant 
els darrers temps va quedar liqui-
dada dins les mateixes parets de 
la cambra del parc de la Ciutade-
lla amb l’aprovació, per part de 
la majoria, d’una moció que ce-
lebrava el resultat de l’esdeveni-
ment però que ni tan sols al·ludia 
a la ciutat de Barcelona. Mentres-
tant, des dels bancs d’ERC es rei-
teraven les demandes d’indepen-
dència fiscal i política. «No sé què 
esperem per divorciar-nos d’Es-
panya», formulava Àngel Colom. 
Iniciativa i PP veien amb mals 
ulls el to «amenaçador» de Pujol, 
el discurs del qual apuntava cap 
a l’aprofundiment autonòmic i 
el desplegament de competènci-
es, i apostava per un «encaix dife-
rent» de Catalunya a Espanya, les 
característiques del qual va enu-
merar en una llista de cinquanta 
punts que ell mateix va anome-

nar «full de ruta». Al text no hi 
faltaven referències al model «en-
callat» de finançament autonò-
mic i a la necessitat d’impulsar el 
creixement econòmic en benefici 
dels sectors productius.
I és que l’inici de la legislatura es 
produïa enmig de la curta però 
forta crisi econòmica que sacse-
java Europa i que a Espanya va 
arribar més tard, potser ajorna-
da per les vigílies dels expansi-
onistes esdeveniments del 1992 
(els Jocs de Barcelona i l’Expo de 
Sevilla). Amb indicadors d’alar-
ma com el baix creixement del 
PIB el 1992 (1,5%, davant la pre-
visió oficial del 3,4%); una taxa 
d’atur del 18,3% de la població 
activa (es va perdre un quart de 
milió de llocs de treball) i una 
morositat bancària del 5,9% del 
total dels crèdits; que abocarien 
a la devaluació de la pesseta du-
rant la primavera de 1993, en el 
marc de la crisi del sistema mo-
netari europeu. El 28 de maig de 
1992 es va viure la segona vaga 
general en època socia lista.
Pujol, que havia fet costat a al-
gunes de les mesures econòmi-

ques i de caire laboral del minis-
tre d’Economia, Carlos Solchaga, 
i en canvi havia apressat la deva-
luació, justificava el seu suport 
com una qüestió de responsabi-
litat institucional. Però adver-
tia de la seva disposició a exigir 
més, com, matiner, havia esceni-
ficat durant el Congrés de CDC 
del mes d’octubre de 1992. Re-
ferint-se a les eleccions generals 
del juny següent i considerant la 
possibilitat que González neces-
sités suport per governar, Pujol 
va advertir que no hi hauria pacte 
«sense haver cobrat abans el que 
ens deuen», un tipus de llenguat-
ge més aviat mercantil. Quedaven 
mig en sordina les discrepàncies 
de Pujol amb Miquel Roca –par-
tidari d’una major implicació na-
cionalista en el Govern central i 
fins i tot procliu a entrar-hi–, pa-
lesades en la renúncia temporal 
de Roca del seu càrrec de secreta-
ri general de Convergència.
Però per a les eleccions generals 
encara faltava més de mig any, 
durant el qual, per fi, el president 
es va decidir a reemplaçar els con-
sellers que ho demanaven. Així, 
Joan Maria Pujals substituí La-
porte, i Antoni Isaac reemplaçà 
Bassols. Es produí l’entrada de la 
primera dona al Consell Execu-
tiu: Maria Eugènia Cuenca assu-
mia la cartera de Governació des-
prés de la marxa de l’exfalangis-
ta Josep Gomis com a delegat del 
Govern català a Madrid.
Pel que fa a l’activitat estricta-
ment parlamentària, durant els 
dos primers anys de la quarta le-
gislatura, i a més de les lleis de 
pressupostos corresponents als 
exercicis 1993 i 1994, la cambra 
va aprovar altres normes, com la 
Llei de l’himne nacional de Cata-

Josep Curto, cap de llista del PP a la 
circumscripció de Tarragona, Aleix Vidal-
Qua dras, candidat a la presidència, 
i José María Aznar, president estatal 
del partit, en campanya electoral. 
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lunya, l’Estatut del consumidor, 
o la Llei reguladora de residus –
durant el mandat es van inaugu-
rar 67 depuradores–, la de carre-
teres, la del patrimoni cultural 
català i la que va donar lloc a la 
creació del Centre de Telecomu-
nicacions de la Generalitat, un 
ambiciós complex d’operador de 
telecomunicacions, informàtica 
i xarxa, que durant la darrera le-
gislatura pujolista seria privatit-
zat gairebé en la seva totalitat. 
Com en els dos mandats anteri-
ors, la majoria absoluta perme-
tia a les files convergents aprovar 
lleis amb independència del grau 
de suport de la resta de la cam-
bra. Igual que podien vetar inici-
atives de l’oposició. Es produïa la 
clàssica situació de les majories 
absolutes, panorames on el po-
der executiu pot prevaler sobre 
el legislatiu, relegant a un segon 
pla la funció del Parlament.
En una entrevista periodísti-
ca anterior a la seva tercera vic-
tòria mantinguda amb qui sig-
na aquest text, Pujol contesta-
va a aquesta qüestió posant com 
a exemple la «vitalitat» del Par-
lament britànic, amb «governs 
monocolors» que, sostenia, «són 
molt més coherents i eficaços». 
Amb tot, els parlamentaris con-
vergents van protagonitzar es-
cenes de menyspreu a la cambra 
gens saludables. Per exemple, en 
la sessió parlamentària de no-
vembre de 1992, en què CiU va 
vetar la constitució d’una comis-
sió que investigués els casos d’in-
compatibilitats d’alts càrrecs o 

consellers del Govern que propo-
saven tots els partits de l’oposi-
ció, el mateix  president ni tan 
sols va fer acte de presència a 
la sala de plens.

2. L’equador passa 
per Madrid
L’equador indiscutible de la 
quarta legislatura del Parlament 
català va arribar de seguida, amb 
prou feines un any després de co-
mençada: el van marcar les elec-
cions generals del 6 de juny de 
1993, que, enmig d’un intens cli-
ma polític, es van celebrar també 
anticipadament. El PSOE, lide-
rat pel president del Govern es-
panyol, Felipe González, perdia 
la majoria absoluta. Les conse-
qüències de la forta crisi econò-
mica i el desprestigi de la vida po-
lítica –provocat per episodis de 
corrupció, finançament irregular 
i especulació financera– havien 
anat debilitant el Govern socia-
lista, que, a més, vivia també una 
oberta fractura interna. A l’altra 
banda, el Partit Popular afirma-
va la seva voluntat de girar cap 

al centre sociopolític i intenta-
va construir una imatge de líder 
en la figura de José María Aznar. 
Els populars feia mesos que pres-
sionaven sense treva el Govern, 
concentrant-se en la corrupció i 
l’atur, i durant la campanya van 
adoptar actituds d’una agressi-
vitat mai vista, en perfecta sinto-
nia amb alguns mitjans de comu-
nicació. L’endemà de la cita a les 
urnes, CiU comptava amb els di-
putats que matemàticament ne-
cessitava el PSOE (17) per assolir 
els 176 que marquen la majoria 
al Congrés. Semblava un man-
dat implícit de coalició, facilitat 
per les bones relacions personals 
entre González i Pujol, després 
de gairebé una dècada de distan-
ciament arran de l’afer de Banca 
Catalana. En el primer encontre, 
el 17 de juny a la Moncloa, Gon-
zález va oferir al president cata-
là participar en un govern de co-
alició. Pujol ho rebutjà, però va 
mostrar la seva disposició a arri-
bar a acords puntuals: suport a la 
investidura de González, condici-
onat a la cessió del 15% de l’IRPF, 
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l’anomenada «fórmula Castells», 
pel nom del seu autor, el socia-
lista Antoni Castells. Finalment, 
però, Pujol –que a les negociaci-
ons, paral·leles a les que mante-
nia el PNB, prescindia de l’home 

de Convergència a Madrid, Mi-
quel Roca, cosa que va augmen-
tar la distància que ja els sepa-
rava– va anunciar només quatre 
dies abans de la investidura que 
els diputats nacionalistes votari-
en «sí», sense contrapartides. «És 
un acte de seny», argumentava el 
president català, en una decisió 
que satisfeia l’empresariat català, 
partidari d’un govern sòlid per 
enfrontar la crisi.
La discussió sobre la cessió del 

15% de l’IRPF es va ampliar a al-
tres assumptes, com ara el su-
port nacionalista als pressupos-
tos per a 1994 o un paquet de 
traspassos en matèria d’agricul-
tura, ports i costes, administra-
ció de justícia i finançament mu-
nicipal. El Govern González «ha 
canviat de filosofia», resumia el 
conseller d’Economia i Finances 
Macià Alavedra. El 7 d’octubre, el 

Consell de Política Fiscal i Finan-
cera aprovava la cessió del 15% 
de l’IRPF, i obria pas a la «cores-
ponsabilitat fiscal». Un concep-
te clau tant perquè suposava la 
traducció en matèria d’ingressos 
pressupostaris de l’autogovern, 
com perquè implicava, en llen-
guatge dels economistes, l’ini-
ci d’una «internalització de cos-
tos». És a dir, la possibilitat que 
el Govern de la Generalitat apa-
regués davant la ciutadania no 
com un ens reivindicatiu, simbò-
lic, administrador d’uns recursos 
eteris, sinó també com una insti-
tució (encara que de forma im-
plícita) cada vegada més recap-
tadora, responsable i susceptible 
que se li exigís una acurada ges-
tió de comptes i resultats. 
Una setmana després, els dipu-
tats convergents votaven «sí» als 
pressupostos per a 1994. Pujol, 
però, destacava que es tractava 
d’un «únic gest» per part del Go-
vern, i que n’esperava d’altres: vo-
lia treure tot el profit possible del 
caràcter «decisiu» de la seva for-
mació. En el segon debat de po-
lítica general, ajornat al novem-
bre per raó d’aquesta negociació, 
va reblar el clau, insistint que fu-
turs acords amb l’Executiu soci-
alista dependrien de l’obtenció 
de majors competències autonò-
miques. «O bé hi ha inflexió en la 
política autonòmica o bé l’Esta-
tut s’aprimarà més que el paper 
de fumar», manifestava.
En aquest context de bones relaci-
ons amb el PSOE, el líder dels so-
cialistes catalans, Raimon Obiols, 
va oferir al president traslladar el 
clima de diàleg a Catalunya per 
«afrontar units els reptes a què 
s’enfronta». Una oferta a la qual 
Pujol no va ni contestar. Obiols 
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no podia enfrontar-s’hi amb gaire 
virulència, tenint en compte la de-
licada posició del seu partit com 
a integrant de la família socialis-
ta. Des de la resta de bancs, l’opo-
sició va blasmar la falta d’autocrí-
tica del Govern català. De fet, du-
rant el debat amb prou feines es 
van tractar qüestions de gestió in-
terna. Amb tot, es van produir si-
tuacions molt significatives, com 
el despit amb què el líder conver-
gent va respondre a les crítiques 
d’Àngel Colom («vostè fa el ridí-
cul», li va arribar a etzibar en una 
ocasió). CiU temia que la suma del 
seu suport al Govern central amb 
el missatge obertament indepen-
dentista dels re pu blicans fes tron-
tollar les files convergents i origi-
nés fugues. Per part d’Iniciativa, 
Joan Saura va titllar els pressu-
postos del Govern de «socialment 
inacceptables». Des del PP, Vidal-
Quadras també va criticar el su-
port a Madrid i va negar validesa 
als pressupostos aprovats per sor-
tir de la crisi. Més enllà de la dia-
lèctica, els diputats convergents 
van aprovar en solitari nou reso-
lucions i, una rere l’altra, van re-
butjar el centenar de propostes de 
la resta de grups.

3. El «copresident» espanyol
De fet, el debat de política general 
del Parlament va ser només un pa-
rèntesi en les negociacions entre 
González i Pujol, convertit aquest 
en una espècie de «copresident» 
espanyol, l’home més influent de 
la situació. Unes converses que es 

van reprendre al gener de 1994 a 
partir d’un document redactat pel 
mateix president de la Generali-
tat: el que es va anomenar el «gir 
autonòmic», tot i que Pujol prefe-
ria parlar d’impuls. «Gir» sonava a 
«extorsió», deia. Entre altres qües-
tions, reclamava competències en 
matèria de policia, finançament 
de la sanitat i traspassos de la ges-
tió del personal de Justícia o la for-
mació ocupacional. Una anticipa-
ció periodística del text multiplicà 

la discussió: i és que postulava tot 
el poder executiu per a Catalunya, 
traduït en administració única; un 
tractament protocol·lari del presi-
dent de la Generalitat per sobre el 
del Govern central, i relació direc-
ta amb la Corona.
Les crítiques van ploure des de to-
tes bandes. Al PP es fregaven les 
mans amb un suposat «xantatge» 
amb el qual els nacionalistes havi-
en fet «hostatge» González. L’an-
ticatalanisme creixia. El cas és que 
les converses van donar fruit: el 
juny, ambdues parts anunciaven 
el nou model de policia català, 
plasmat el dia 30 amb l’aprovació 

Dirigents d’ICV durant la campanya 
electoral a Valls.D’esquerre a dreta: 
Maties Vives, Ventura Camps, Antoni 
Gutiérrez, “Guti” (eurodiputat), Víctor 
Gimeno i Andreu Mayayo. 

Diari de Tarragona | Pere Toda
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Jordi Pujol, candidat a la presidència 
per CiU, votant. 

El Periódico | Pepe Encinas
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de la Llei de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra. Amb 
el suport dels vots de Convergèn-
cia i del PSC, i amb l’abstenció 
dels populars, la Llei suposava 
l’assumpció real de competències 
per part de la policia catalana en 

matèria de seguretat: d’ocupar-se 
només de la protecció de menors, 
sanitat i medi ambient, passava a 
prendre responsabilitats en matè-
ria d’ordre públic i a actuar com 
a policia judicial, investigant per 
ordre de jutges i fiscals. També 
preveia la integració d’agents de 
la Guàrdia Civil als Mossos, tot 
i que encara no se n’especificava 
el procediment. La policia catala-
na va donar el proper pas el mes 
d’octubre següent, quan la Junta 
de Seguretat va fixar el calendari 
de desplegament dels agents del 
cos per les quaranta-una comar-
ques catalanes.
4. Els afers politicofinancers
L’any 1994 va acabar amb una de 
freda –més ben dit, unes quantes– 
i una de calenta. Pujol acabava de 
comparèixer com a home d’estat 
al debat autonòmic celebrat el se-
tembre al Senat i estava a punt 
d’arribar el tercer debat  de polí-
tica general al Parlament de  Ca-
talunya quan la sentència de pre-
só per a Javier de la Rosa (a qui 
el president havia qualificat el 
1992 d’«empresari model» per 
haver salvat el parc lúdic de Tar-
ragona) va caure com un mall so-

bre el Govern. El debat, l’última 
setmana d’octubre, va ser molt 
tens. L’oposició va exigir la crea-
ció de comissions d’investigació 
amb l’ob jectiu d’esclarir la relació 
del financer amb alts càrrecs del 
 govern i els seus entorns. Aques-
ta vegada Obiols va arrencar al lí-
der nacionalista el compromís de 
comparèixer amb regularitat da-
vant la cambra. A canvi, això sí, 
de no demanar dimissions en l’E-
xecutiu català.
El cas Roldan (el sumari comen-
çà a instruir-se el gener del 1994) 
obria els més greus afers de l’eta-
pa socialista. I afloraven nous 
episodis polèmics des de la Gene-
ralitat, com la condemna de l’ex-
conseller d’Economia i Finances, 
Jordi Planasdemunt. El 18 de no-
vembre, dimitia el conseller de 
Política Territorial i Obres Pú-
bliques de la Generalitat, Josep 
Maria Cullell, en descobrir-se un 
presumpte cas de tràfic d’influ-
ències per la requalificació d’uns 
terrenys de Sant Pere de Torelló, 
pel qual posteriorment no va ar-
ribar a ser imputat.
Tant a Catalunya com a Madrid, 
l’oposició es va llançar en trom-
ba a denunciar el «pou de descrè-
dit i corrupció», en paraules de 
José María Aznar, oblidant afers 
com el «cas Naseiro», que havia 
afectat les finances del seu partit 
i la seva gent el 1990. Però Pujol i 
González van comparèixer junts 
davant la premsa per mostrar la 
solidesa del pacte, almenys, van 
dir, fins a esgotar la legislatura. 
És a dir, garantien també el segon 
semestre de 1995, en què perto-

Raimon Obiols, candidat a la 
presidència per PSC-PSOE, votant. 

Diari de Tarragona

Rafael Ribó, candidat a la presidència 
per ICV, votant. 

El Periódico | Elisenda Pons



cava a Espanya presidir per se-
gon cop la Unió Europea. A par-
tir d’ara, es centrarien en els ob-
jectius econòmics per a 1995. Un 
marc de negociació que per part 
del nacionalista passava per una 
reforma del mercat laboral.

5. La Llei de normalització 
lingüística
Faltava la bona notícia. Després 
d’onze anys de sala en sala de tri-
bunals, el Constitucional decla-
rava legal la Llei de normalitza-
ció lingüística, la llei del català, que 
havia estat aprovada amb un alt 
grau de consens (amb cap vot en 
contra i una sola abstenció) pel 
Parlament el 6 d’abril de 1983. 
La notícia es produïa en data as-
senyalada, la vigília de Nadal, des-
prés de successives impugnacions 
i recursos, que feien referència, en 
la majoria dels casos, al coneixe-
ment del català per part dels fun-
cionaris i en l’ensenyament.
Després del frenesí de 1994, i tot i 
la reobertura judicial del cas GAL 
(el novembre del 1994), Pujol 
tornava a prometre públicament 
suport a González fins al 1997. 
Però aquesta garantia no duraria 
ni mig any. L’ofensiva popular i 
mediàtica era tan intensa que els 
socialistes van arribar a denunci-
ar una «teoria de la conspiració 
per tombar l’Executiu».
Coincidint amb el quinzè ani-
versari dels convergents al cap-
davant de la Generalitat, l’exe-
cutiu català assumia, l’11 d’abril 
de 1995, un paquet de traspass-
sos. Un bloc que incloïa l’expe-
dició de títols acadèmics, la ges-
tió de les autopistes A-17 i A-19, 
competències en matèria agrària, 
en administració de béns immo-
bles i patrimoni, o la inspecció 

de productes farmacèutics. Que-
daven aparcades les competènci-
es sobre el personal de l’Adminis-
tració de justícia i la responsabi-
litat sobre el trànsit dels Mossos 
d’Esquadra. A la primavera es 
produiria la inauguració, l’1 de 
maig, de Port Aventura, un parc 
temàtic que Pujol havia gairebé 
convertit en un projecte perso-
nal. El parc de la Costa Daurada 

va ser la seva última alegria de la 
legislatura.
Abans de l’estiu dimitia el substi-
tut del també dimissionari con-
seller de Política Territorial Josep 
Maria Cullell, Jaume Roma, acu-
sat d’haver acceptat favors d’una 
empresa constructora. La crisi, 
ara sí, estava definitivament en 
marxa. I a Madrid les coses no 
anaven millor: acabava d’esclatar 
l’afer de les escoltes telefòniques 
del CESID. Plovia sobre mullat. 
Es començava a parlar de la pos-

sibilitat que Pujol i González fi-
xessin un calendari per avançar 
les eleccions, tot i que el president 
català va assegurar al ple del Par-
lament que continuaria donant 
suport al PSOE amb acords par-
cials.
En un panorama espès, les dues 
parts van acordar aparcar les lleis 
més conflictives i centrar-se en 
els pressupostos per a 1996: se-
ria complicat, perquè mentre el 
PSOE era partidari de l’ortodò-
xia, els convergents demanaven 
més capacitat de despesa. Men-
trestant, els líders dels dos ex-
trems de l’oposició, Julio Angui-
ta a l’esquerra i Aznar a la dreta, 
combinats en forma de «pinça» 

Àngel Colom, candidat a  
la presidència per ERC, votant. 

El Periódico | Pepe Encinas

Jaume Sobrequés, Josep M. Sala, 
Raimon Obiols, Joan Reventós 
i Lluís Armet a la nit electoral. 

El Periódico | Carles Montañés
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postulaven una moció de censu-
ra per acabar amb el mandat de 
González: «¡Váyase, señor Gon-
zález!», bramava reiteradament 
el líder de la dreta.

6. L’últim pols
Les negociacions per fixar el ca-
lendari electoral van ser un pols 
en tota regla. Pujol volia fugir 
d’un soci ara considerat incòmo-
de, i per tant tractava d’evitar la 
coincidència entre les dues ci-
tes. Les autonòmiques s’haurien 
d’haver celebrat el març de 1996, 
i les generals, al juny. Però Gon-
zález ja tenia la data decidida: al 
març, també, i es va negar a mou-
re-la. La ruptura, almenys oficial-
ment, es va produir el 9 de setem-
bre. Pujol va rebutjar els pressu-
postos de 1996 sense llegir-se’ls, 
tota una declaració. Posava així 
fi a dos anys de pactes i convoca-
va les eleccions autonòmiques per 
al 19 de novembre de 1995. El de-
sencadenament va ser tan precipi-
tat que en el ple del Parlament del 

20 de setembre de 1995 ningú no 
era conscient que estava assistint 
a l’última sessió de la quarta legis-
latura.
Acabava bruscament una etapa a 
Catalunya de la qual els diaris es 
van fer ressò, en bona mesura, a 
les pàgines de política espanyo-
la. El mandat del president Gon-
zález va ser qüestionat pràctica-
ment des del primer dia pels mit-
jans més conservadors, en moltes 
ocasions utilitzant la seva ali-
ança amb el nacionalisme cata-
là. L’aparició de casos de mala o 
dubtosa gestió i, sobretot, la cris-
pació endegada des de l’aznaris-
me va enterbolir aquesta etapa 
de col·laboració. 
En termes estrictament legisla-
tius, el balanç van ser quaranta-
quatre noves lleis autonòmiques. 
A més de les citades, corresponen 
a aquest mandat altres lleis com 
el Pla general territorial –que fixa 
els criteris d’ordenació del terri-
tori–, la que dóna lloc a la inici-
ativa legislativa popular, la que 
creava la Universitat Oberta de 
Catalunya –també les universi-
tats de Girona, de Lleida i la Ro-
vira i Virgili són fruit d’aquests 

anys–, o la d’ordenació sanità-
ria. L’activitat de la quarta legis-
latura es reduïa pràcticament a la 
meitat, després de tres períodes 
amb més de vuitanta lleis cadas-
cun. La diferència es pot explicar 
només pel fet lògic que el desple-
gament de l’Estatut va ser més in-
tens al començament? O té tam-
bé molt a veure amb els sotracs 
del període? En ajuda d’aques-
ta darrera hipòtesi vindria l’esta-
dística de la següent legislatura, 
la cinquena, que aprovà setanta-
dues lleis.
El dia 19 de novembre de 1995 
els catalans tornarien a votar. Al 
plat dels èxits de la balança hi ha-
via el 15% de l’IRPF; el desplega-
ment de la policia autonòmica; 
un sensible paquet de traspassos 
o l’eixugament temporal del deu-
te de la sanitat. Al plat dels fra-
cassos, diversos episodis d’abús 
de la majoria absoluta, les dimis-
sions de dos consellers, la no-
consecució de les lleis de costes i 
del sòl; la retirada definitiva de la 
veu de la moderació nacionalis-
ta (Miquel Roca) de l’escena po-
lítica i l’empitjorament de la vi-
sió que molts espanyols tenien 
dels catalans. Mai res no tornaria 
a ser igual per a la coalició pujo-
liana. 

Xavier Vidal-Folch

Text escrit en col·laboració 
amb Clara Blanchar

Jordi Pujol, candidat de CiU,  
a la nit electoral. 

El Periódico | Julio Carbó
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
20 de gener de 1992

Data de les eleccions
15 de març de 1992

Decret 72/1992, de 30 de març, 
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
3 d’abril de 1992

Data de la investidura del President de la Generalitat
9 d’abril de 1992

Data finiment legislatura: 
25 de setembre de 1995

Durada de legislatura: 
3 anys, 5 mesos i 22 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Felip Lorda i Aláiz, president
I. Sr. Joan Puigcercós i Boixassa i 
I. Sr. Carles Campuzano i Canadés, secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Joaquim Xicoy i Bassegoda, president
I. Sr. Arcadi Calzada i Salavedra, vicepresident primer
I. Sr. Antoni Dalmau i Ribalta, vicepresident segon
I. Sr. Ramon Camp i Batalla (fins al 16-06-1993), secretari primer
I. Sra. Flora Sanabra i Villarroya (des del 16-06-1993), 
secretària primera
I. Sr. Xavier Guitart i Domènech, secretari segon
I. Sra. Flora Sanabra i Villarroya (fins al 16-06-1993), 
secretària tercera
I. Sr. Enric Castellnou i Alberch (des del 16-06-1993), secretari tercer
I. Sr. Xavier Bosch i Garcia, secretari quart

M. H. Joaquim Xicoy i Bassegoda,
president del Parlament 
en la quarta legislatura
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President del Parlament de Catalunya
77 vots a favor del senyor Joaquim Xicoy i Bassegoda
57 vots en blanc 
1 vot nul

Vicepresidents 
71 vots a favor del senyor Arcadi Calzada i Salavedra
44 vots a favor del senyor Antoni Dalmau i Ribalta
2 vots a favor del senyor Xavier Guitart i Domènech
17 paperetes en blanc 
1 vot nul

Secretaris 
46 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
42 vots a favor del senyor Xavier Guitart i Domènech
26 vots a favor de la senyora Flora Sanabra i Villarroya
15 vots a favor del senyor Xavier Bosch i Garcia
1 vot a favor del senyor Antoni Dalmau i Ribalta
15 vots en blanc 
5 paparetes en blanc

Mesa Parlament 
de la quarta legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, 
el dia 9 d’abril de 1992, el Molt Honorable president Jordi Pujol i 
Soley (CiU).

Resultat de la votació
70 «sí» 
58 «no» 
7 abstencions 

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i Soley, 
es van iniciar el dia 8 d’abril de 1992, a dos quarts de dotze del matí, 
en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat 
en la quarta legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura
Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió
Macià Alavedra i Moner Convergència i Unió
Joaquim Xicoy i Bassegoda Convergència i Unió
Joaquim Molins i Amat | Francesc Iglesias i Sala Convergència i Unió
Baixa 06/93  Alta 06/93

Joan Guitart i Agell Convergència i Unió
Xavier Trías i Vidal de Llobatera Convergència i Unió
Joan M. Vallvé i Ribera | Lluís Bertran i Bertran Convergència i Unió
Baixa 09/92  Alta 10/92

Joan Rigol i Roig Convergència i Unió
Antoni Subirà i Claus | Monserrat Raurell i Jané Convergència i Unió
Baixa 09/93  Alta 09/93

Antoni Comas i Baldellou Convergència i Unió
Raimon Escudé i Pladellorens Convergència i Unió
Domènec Sesmilo i Rius Convergència i Unió
Joaquim Ferrer i Roca Convergència i Unió
Ramon Camp i Batalla | Araceli Vendrell i Gener Convergència i Unió
Baixa 06/93  Alta 06/93

Flora Sanabra i Villarroya Convergència i Unió
Ferran Pont i Puntigam Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió
Juli Sanclimens i Genescà Convergència i Unió
Joan Aymerich i Aroca Convergència i Unió
Llibert Cuatrecasas i Membrado Convergència i Unió
Rosa Bruguera i Bellmunt Convergència i Unió
Josep Serratusell i Sitjes Convergència i Unió
Enric Castellnou i Alberch Convergència i Unió
Josep Sánchez i Llibre | Antoni Jordà i Novas Convergència i Unió
Baixa 06/93  Alta 06/93 Convergència i Unió
Enric Renau i Folch Convergència i Unió
Francesc Codina i Castillo Convergència i Unió
Salvador Esteve i Figueres Convergència i Unió
Eugeni-Jesús Pérez-Moreno i Pallarés Convergència i Unió
Carles Viñas i Serra Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió
Víctor Vila i Giró Convergència i Unió
Ramon Tomàs i Riba Convergència i Unió
Pere Parera i Cartró Convergència i Unió
Pere Esteve i Abad Convergència i Unió
Jordi Vila i Foruny Convergència i Unió
Jaume Jané i Bel Convergència i Unió
Jaume Padros i Selma Convergència i Unió
Roser Oller i Montià Convergència i Unió
Carles Campuzano i Canadès Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas Convergència i Unió
Ramon Mir i Ferrer Convergència i Unió
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Josep M. Obiols i Germà (Raimon Obiols) Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pasqual Maragall i Mira Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Reventós i Carner Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Lluís Armet i Coma Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Sala i Griso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Manuela de Madre i Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Castells i Oliveres | Joan Ignasi Elena i Garcia Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 02/94  Alta 03/94

Antoni Dalmau i Ribalta Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Oriol Martorell i Codina Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Xavier Soto i Cortés | Maria Assumpta Baig i Torras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 01/95  Alta 02/95

Rosa M. Barenys i Martorell Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Jaume Sobrequés i Callicó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Rañé i Blasco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Esteve Tomàs i Torrens | Antoni Noguer i Carvellada Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 10/93  Alta 10/93

Xavier Guitart i Domènech Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Felip Lorda i Aláiz | Joan Ferran i Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 08/92  Alta 10/92

Santiago Riera i Olivé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa Martí i Conill Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Oliart i Pons Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rafael Madueño i Sedano Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Magí Cadevall i Soler Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Celestino Corbacho i Chaves Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Dolors Torrent i Rius Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Clofent i Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Font i Cardona Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Roma i Cunill Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Rafael Ribó i Massó | Ignasi Riera i Gassiot Iniciativa per Catalunya
Baixa 06/93  Alta 06/93

Joan Saura i Laporta Iniciativa per Catalunya
Antoni Farrés i Sabater Iniciativa per Catalunya
Imma Mayol i Beltrán Iniciativa per Catalunya
Roc Fuentes i Navarro Iniciativa per Catalunya
Magda Oranich i Solagran Iniciativa per Catalunya

Àngel Colom i Colom Esquerra Republicana de Catalunya
Josep-Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya
Jaume Rodri i Febrer Esquerra Republicana de Catalunya
Xavier Bosch i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Portabella i Calvete Esquerra Republicana de Catalunya
Salvador Morera i Tanyà Esquerra Republicana de Catalunya

Aleix Vidal-Quadras i Roca Partit Popular
Pere Barceló i García | Julio Ariza Irigoyen Partit Popular
Baixa 09/93  Alta 09/93
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona

 Diputat/da  Candidatura

Arcadi Calzada i Salavedra Convergència i Unió
Josep Capdeferro i Maureta Convergència i Unió
José Oriol Suñer i Carbó Convergència i Unió
Josep Coll i Bertrán | Josep Micaló i Aliu Convergència i Unió
Baixa 01/93  Alta 01/93 Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió
Josep M. Salvatella i Suñer Convergència i Unió
Fèlix Bota i Gibert Convergència i Unió
Isabel Ruiz i Margalef Convergència i Unió
Eudald Casadesús i Barceló Convergència i Unió
Josep Moliner i Florensa Convergència i Unió
M. Carme Vidal i Xifré Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Arseni Gibert i Bosch | Daniel Terradellas i Redón Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 07/93  Alta 07/93

Manel Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pere Jordi Piella i Vilaregut Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep M. Reguant i Gili Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Puigcercós i Boixassa Esquerra Republicana de Catalunya

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da  Candidatura

Ramon Companys i Sanfeliu Convergència i Unió
Josep Varela i Serra Convergència i Unió
Josep Borràs i Gené Convergència i Unió
Glòria Pallé i Torres Convergència i Unió
M. Concepció Tarruella i Tomás | Joan Busquests i Grau Convergència i Unió
Baixa 06/94  Alta 06/94

Jaume Aligué i Escudé Convergència i Unió
Francesc X. Marimon i Sabaté | Joan Serra i Caball Convergència i Unió
Baixa 06/92  Alta 06/92

Isidre Gavín i Valls Convergència i Unió
Josep Lluís Boya i González Convergència i Unió

Antoni Siurana i Zaragoza Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Ramon Vilalta i Oliva Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Ganyet i Solé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
M. Teresa Utgés i Nogués Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Miquel Pueyo i París Esquerra Republicana de Catalunya

Josep Ignasi Llorens i Torres | Pilar Arnalot i Muntó Partit Popular
Baixa 06/93  Alta 06/93
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da  Candidatura

Joan M. Pujals i Vallvé Convergència i Unió
Ramon Grau i Gràcia Convergència i Unió
Joan M. Roig i Grau Convergència i Unió
Joan Manuel Carrera i Pedrol Convergència i Unió
Tomàs Gilabert i Boyer Convergència i Unió
Marià Curto i Forés Convergència i Unió
Joan Baptista Jiménez i March Convergència i Unió
Joan Manel Sabanza i March Convergència i Unió
Joan Descals i Esquius Convergència i Unió

Josep Abelló i Padró Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Abelló i Alfonso Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Martí Carnicer i Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Alfred Pérez de Tudela i Molina Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa M. Vandellòs i Lleixà

Ernest Benach i Pascual Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Bargalló i Valls Esquerra Republicana de Catalunya

Josep Curto i Casadó Partit Popular

Víctor Manuel Gimeno i Sanz Iniciativa per Catalunya



Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 
15 de març de 1992

CiU

PSC (PSC-PSOE)

ERC

IC

PP
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  70  70

Grup Socialista al Parlament de Catalunya 40  40

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 11   10

Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya   7  7

Grup parlamentari Popular   7  7

Grup Mixt  0  1

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 3-4-1992  de la legislatura 25-9-1995



1.221.233
46,19%

728.311
27,55%

210.366
7,96%

171.794
6,50%

157.772
5,97%

123.342
4,67%

CiU PSC 
(PSC-PSOE)

IC PPERC Altres Dones 
12,59

Homes 
87,41

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura

La quarta legislatura. 1992-1995  147

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 4.839.071 2.655.051  54,87 % 2.612.818  31.092  11.141

CiU 1.221.233 46,19 % 70

PSC (PSC-PSOE) 728.311 27,55 % 40

ERC 210.366 7,96 %  11

IC  171.794  6,50 % 7

PP  157.772  5,97 % 7

Altres  123.342  4,67 % -

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  



IV Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona

134.621
54,29%

54.085
21,81%

28.764
11,60%

8.333
3,36%

9.817
3,96%

9.349
3,77%

Circumscripció de Girona

CiU 11  PSC 4  ERC 2  IC 0  PP 0 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  287.728

Participació  172.991

Percentatge  60,12%

Vots candidatures  169.834

Vots en blanc  2.203

Vots nuls 954 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  425.041

Participació  245.896

Percentatge  57,85%

Vots candidatures  240.721

Vots en blanc  3.176

Vots nuls 1.999 
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 41  PSC 27  ERC 6  IC 6  PP 5  Altres

Cens electoral  3.722.928

Participació  1.986.721

Percentatge  53,36%

Vots candidatures 1.957.294

Vots en blanc  22.711

Vots nuls 6.716 

882.758
44,58%

572.036
28,89%

142.381
7,19%

146.937
7,42%

117.409
5,93%

95.773
4,84%

Cens electoral  403.374

Participació  249.443

Percentatge  61,84%

Vots candidatures  244.969

Vots en blanc  3.002

Vots nuls 1.472 

92.210
53,60%

37.551
21,83%

16.839
9,79%

4.946
2,87%

11.824
6,87%

6.464
3,76%

CiU 9  PSC 4  ERC 1  IC 0  PP 1 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 15

111.644
45,78%

64.639
26,50%

22.382
9,18%

11.578
4,75%

18.722
7,68%

11.756
4,82%

CiU 9  PSC 5  ERC 2  IC 1  PP 1  Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 18



La quarta legislatura. 1992-1995  149

Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 46,19%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE)

Mitjana de Catalunya 27,55%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Al-
ta Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Iniciativa per Catalunya (IC)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 7,96%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 6,50%
Percentatge sobre els vots vàlids
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0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Mitjana de Catalunya 5,97%
Percentatge sobre els vots vàlids

Abstenció

Mitjana de Catalunya 45,13%
Percentatge sobre el cens electoral

Partit Popular (PP)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %



152 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  153



154 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  155



156 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  157



158 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  159



160 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  161



162 La quarta legislatura. 1992-1995



La quarta legislatura. 1992-1995  163



La cinquena legislatura 
1995 - 1999
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Canvi de 
segle, canvi 
de cicle
1. Enveges, paranoies 
i altres misèries
Encara recordo la reflexió que va 
trepitjar uns quants ulls de poll. 
Fèiem el programa electoral a 
TV3 i Jordi Pujol acabava de per-
dre la majoria absoluta després 
de tres legislatures consecutives 
sense que ningú li fes ombra. 
Així ho havien volgut fins ales-
hores els ciutadans, tot i que els 
derrotats apel·laven sovint a la 
baixa participació com a coar-
tada; totes les opinions són res-
pectables, però aquelles sonaven 
massa a rebequeria de perdedor. 
El veredicte de les urnes resulta 
inapel·la ble i aquell 19 de novem-
bre de 1995 era ben clar: CiU es 
mantenia com la força més vo-
tada, però havia deixat pel camí 

deu diputats i un bocí de la seva 
hegemonia. O sigui que en el co-
mentari final del programa vam 
coincidir amb l’Àngels Barceló a 
dir que s’obria una etapa nova i 
especialment interessant.
L’anàlisi devia sonar com una 
ofensa a les orelles d’alguns apre-
nents de guru amb ànima de hoo
ligan, aficionats a l’etiquetatge de 
persones i consciències. «És que 
fins ara no era interessant la po-
lítica catalana?», clamaven escan-
dalitzats. «Se us ha vist el llau-
tó!» Em pregunto si aquella nit 
va néixer la llegenda urbana de 
periodista anticonvergent, poste-
riorment hostil al nacionalisme, 
escorat cap a les tesis del PSC, 
més enllà una mica espanyolista, 
simpatitzant del PP i, finalment, 
gran manipulador. El cartell de la 
mala fama ha tingut encara més 
variacions amb el pas del temps 
i els canvis de govern; de fet, crec 
haver recorregut –per opinions 

Carles Francino i Murgades 
(Barcelona, 1958)
Dirigeix i presenta el programa 
Hoy por hoy de la Cadena Ser des 
del 2005, i entre el febrer del 2004 
i l’agost del 2005 va ser sotsdirector 
dels serveis informatius de TV3.
Va començar en el periodisme 
audiovisual als vint anys, a Ràdio 
Popular de Reus, de la COPE. 
Posteriorment, va passar a la xarxa 
d’emissores de la cadena SER de les 
comarques de Tarragona: Ràdio Reus, 
Ràdio Salou i Ràdio Móra d’Ebre, on es 
va incorporar com a cap d’informatius 
i en va arribar a ser director. 
A l’estiu del 1990 es va incorporar a 
Canal+ com a sotscap d’in formatius i 
presentador de l’informatiu del vespre 
i va participar en la posada en marxa 
del primer canal de pagament de 
l’Estat espanyol. Al gener del 1994 es 
va incorporar a l’equip del Telenotícies 
vespre de TV3, del qual va ser l’editor 
a partir del setembre del 1997.



alienes– totes les caselles del joc 
de l’oca, «calumnio perquè em 
toca». Però l’origen crec que va si-
tuar-se en aquella legislatura.

2. Moviments a l’oasi i 
matrimonis de conveniència
Però no anàvem tan desencami-
nats en el diagnòstic que s’obria 
una etapa nova i interessant. La 
legislatura 1995-1999 va viure 
canvis profunds en tots els partits 
i fins i tot al Parlament. L’arriba-
da del socialista Joan Reventós a 
la presidència de la cambra, per 
mitjà d’un pacte de tota l’oposi-
ció, apuntava que, efectivament, 
alguna cosa es bellugava en el fa-
mós oasi català, per bé que la re-
volta parlamentària va tenir una 
existència efímera. El gran acord 
per garantir «el pluralisme, la re-
presentativitat i l’equilibri institu-
cional» va quedar congelat un cop 
distribuïts els llocs a la mesa de la 
cambra, les presidències de comis-
sió i els senadors de designació 
autonòmica, i després d’haver-se 
imposat les compareixences del 
president de la Generalitat per res-
pondre a les preguntes de l’oposi-
ció. L’última conquesta d’a quell 
atípic vaixell de quatre pals va ser 
repartir-se els càrrecs en el consell 
d’administració de la CCRTV. Poc 
després embarrancava en l’intent 
de dur a bon port noves mesures 
de control de la ràdio i la televi-
sió públiques. Massa onades per 
a una embarcació que navegava 
amb bandera de conveniència.
La foto de Rafael Ribó, Aleix Vi-
dal-Quadras, Joaquim Nadal i Àn-
gel Colom ajuntant les mans no 
es repetiria i, quatre mesos des-
prés de les eleccions, CiU va tro-
bar un ancoratge per a la seva es-
tabilitat. Els que  s’esgargamellen 

reivindicant per a la política ca-
talana una dinàmica pròpia i no 
condicionada pel que passa a Ma-
drid van acumular més elements 
per a la frustració en comprovar 
el que molts altres ja sabien, que 
es tracta de vasos comunicants 
i que les coses grosses que pas-
sen en un dels escenaris mai dei-
xen indiferent l’altre. Havia durat 
poc, però va ser una experiència 
incòmoda per a Jordi Pujol veure 
l’orella al llop. El seu antídot con-
tra la intranquil·litat es deia José 
María Aznar, i aquest el 3 de març 
de 1996 havia derrotat el PSOE en 
les generals, però també necessita-
va aliats per instal·lar-se amb co-
moditat a La Moncloa. La victòria 
del PP no havia estat tan rotun-
da com auguraven les enquestes i 
això el va forçar a girar la vista cap 
als nacionalistes catalans i bascos, 
els mateixos que després serien 
demonitzats per un altre naciona-

lisme –l’espanyol– que ressorgia 
amb força. Alguns senyals havien 
aparegut la mateixa nit de les elec-
cions quan desenes de manifes-
tants al carrer Génova bramaven: 
«¡Pujol, enano, habla castellano!» 
Però el futur encara s’havia d’es-
criure i la conjuntura convidava 
al pragmatisme; l’eslògan ofensiu 
va mudar en una nova versió molt 
més amable: «¡Pujol, guaperas, 
 habla lo que quieras!» La confes-
sió d’Aznar a Jaume Barberà que 
parlava català en la intimitat va 
superar totes les expectatives.
El «pacte del Majèstic» va per-
metre la investidura d’Aznar en 
primera votació i, a canvi, la ces-
sió del 30% de l’IRPF, així com 
l’establiment de l’administració 
única. El retrat de la legislatura 
a les Corts es panyoles, i, de re-
truc, al Parlament català, queda-
va immortalitzat. Però, més enllà 
de l’interès estratègic que els fir-
mants perseguien, el substrat dels 
acords i algunes de les conseqüèn-
cies que van tenir mereixen una 
anàlisi més detinguda.

Jordi Pujol, candidat a la presidència 
per CiU, en un míting.  

El Periódico | Santi Bartolomé
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3. Renovar-se o morir
Els aficionats a les metàfores –i 
als tòpics– solen afirmar que fut-
bol i política observen algunes si-
milituds. Estratègia, preparació, 

joc col·lectiu, valentia, compro-
mís..., però el requisit indispensa-
ble d’un partit de futbol, més en-
llà de jugadors i pilota, consisteix 
a fixar un terreny de joc. El «pacte 
del Majèstic» va dibuixar-lo amb 
precisió meridiana i tothom va 
haver-s’hi d’adaptar. Els socialis-
tes, que ja havien baixat del nú-
vol i amb la perspectiva de qua-
tre anys més a l’oposició, optaven 

per situar Narcís Serra i els seus 
«capitans» a la direcció del partit. 
L’«era Montilla» no havia arribat 
encara al seu punt àlgid, però li 
faltava poc; el PSC es començava 
a creure que podia conquerir el 
poder, però també sabia la neces-
sitat de renovar cares i mètodes 
de treball; d’entrada, superant el 
menyspreu amb què va encaixar 
la primera victòria electoral, con-
tra pronòstic, de Convergència i 
Unió i l’efecte demolidor que van 
tenir per la seva moral les majori-
es absolutes assolides després per 
la coalició nacionalista.
Esquerra Republicana va esceni-
ficar un psicodrama fregant l’ha
rakiri de la mà d’Àngel Colom i 
Pilar Rahola i la seva escissió cap 
al Partit per la Independència. 
Ningú –ni els més optimistes– 
podia imaginar-se aleshores que 
uns anys després els republicans 
farien el salt cap al govern i pos-
sibilitarien l’arribada de Maragall 
a la presidència de la Generalitat. 
Una part de la història recorda-
rà Josep-Lluís Carod-Rovira per 
la seva sonora relliscada a Perpi-
nyà, que va estar a punt de tren-
car un govern i va donar ales als 
més cavernícoles anticatalans, 
però un mínim de justícia obliga-
rà a reconèixer que ell –i els seus 
col·laboradors més propers, tam-
bé els seus predecessors, com el 
mateix Colom– no només va aju-
dar a esvair l’ominosa ombra de 
la violència a Catalunya, sinó que 
va convertir un partit gairebé tes-
timonial en una alternativa amb 
cara i ulls.

Imma Mayol, Rafael Ribó (candidat a 
la presidència), Maria Olivares, Víctor 
Gimeno i altres dirigents d’IC en un 
míting.  

El Periódico | Guillermo Moliner

Joaquim Nadal, candidat a 
la presidència pel PSC, en campanya 
electoral.  

Diari de Tarragona | Txema Morera



En aquells anys de canvis i trans-
formacions també les van passar 
magres en les files ecosocialistes 
d’Iniciativa per Catalunya. La co-
alició roig-i-verda perdia força i 
color, sobretot vermell, en tren-
car relacions amb EUiA, abdu-
ïda per un Anguita imparable. 
També hauria de passar temps 
perquè els Ribó, Saura i compa-
nyia trobessin un espai sota el sol 
del postpujolisme, però aquella 
legislatura, amb el president en-
cara en plena forma, van patir la 
pitjor sagnia que hi ha en políti-
ca: la divisió interna, la lluita fra-
tricida.
Però els firmants d’aquell acord 
beneït en un hotel de Barcelona 
també es van sotmetre a opera-
cions quirúrgiques més o menys 
estètiques. Al Partit Popular, Az-
nar deixava llast amb els caps de 
Vidal-Quadras i Miguel Ángel 
Rodríguez, aquell «xistós» porta-
veu que va ridiculitzar l’aspiració 
de tenir seleccions catalanes molt 
abans de la clatellada de Fresno. 
A Convergència, Pere Esteve des-
bancava l’històric Miquel Roca 
i accedia a la secretaria general 
amb una ofensiva sobiranista 
que Pujol necessitava per equi-
librar en clau interna els acords 
amb un PP on aniria guanyant 
pes el «nacionalespanyolisme».
O sigui que al final va resultar 
que el «pacte del Majèstic» re-
forçava els firmants pels viaranys 
ideològics que menys comparti-
en. El PP va encomanar-se a Az-
nar i la seva lletania d’«España 
va bien» per sembrar la llavor de 

la majoria absoluta que obtin-
dria l’any 2000; això sí, amb l’in-
estimable ajut del PSOE i el seu 
guirigall intern, que va accentu-
ar-se amb l’anunci de retirada de 
Felipe González. I CiU va poder 
tirar endavant dos projectes es-

pecialment emblemàtics: el de 
política lingüística i el de selec-
cions esportives, que pel seu ca-
ràcter simbòlic van enfosquir al-
tres lleis de gran transcendència 
social, com la de parelles de fet o 
la de medi ambient.
Enmig de tot, el gran rival dels 
nacionalistes catalans, la seva 
bèstia negra, feia un cop d’efecte. 
Pasqual Maragall plegava a mig 
mandat empipat amb el partit 
–o amb el món, hi ha hipòtesis 

Aleix Vidal-Quadras, candidat a la 
presidència pel PP, i José María Aznar, 
president estatal del partit, en un míting 
de la campanya electoral.  

EFE | A. Olivé | RBA

168 Carles Francino i Murgades

Àngel Colom,  
candidat a la presidència per ERC,  
en campanya electoral.  

Diari de Tarragona | Pere Ferré
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diverses–, entronitzava Joan Clos 
com a alcalde de Barcelona i po-
sava en marxa la seva particular 
travessia per intentar l’assalt a 
la presidència de la Generalitat. 
Just el mateix any, Artur Mas era 

ascendit a conseller d’Economia 
i Finances i guanyava punts per 
convertir-se en «l’hereu»; encara 
faltava temps perquè s’enfrontes-
sin cara a cara.

4. El mirall basc
Aquella legislatura hauria po-
gut marcar la desaparició d’ETA, 
però l’oportunitat se’ns va esmu-
nyir entre els dits. L’habitual fas-
cinació catalana per les coses que 
passen a Euskadi va convertir-se 

en angoixa el 12 de juliol de 1997. 
Aquí i a tot arreu seguíem les ho-
res del sinistre compte enrere que 
ETA havia posat en marxa per as-
sassinar el regidor del PP Miguel 
Ángel Blanco. El va acabar ma-
tant i va desfermar una reacció 
ciutadana sense precedents, en 
què Catalunya va brillar, una ve-
gada més, amb llum pròpia. Amb 
els terroristes a la defensiva i els 
seus aliats polítics amagats sota 
les pedres, la revolta dels senti-
ments, de la passió, del «ja n’hi 
ha prou» semblava que podria ar-
rasar-ho tot. Però ens vam equi-
vocar. ETA va arribar a decretar 
una treva tres dies després que els 
nacionalistes bascos segellessin 
el pacte de Lizarra i retornessin 
l’homologació política a Otegi i 
els seus. I, com que a l’Ulster s’ha-
vien firmat els acords de pau del 
Divendres Sant, alguns van insi-
nuar que teníem un Gerry Adams 
entre nosaltres; però no sembla 
que hagin de passar a la història 
per l’encert de les seves profecies.
De tota manera, aquella revol-
ta ciutadana per la pau, batejada 
com «l’esperit d’Ermua», s’havia 
començat a esquerdar a la plaça 
de Las Ventas, a Madrid, amb els 
xiulets a Raimon pel simple fet de 
cantar en català. La caverna espa-
nyola començava a treure el cap, 
a mostrar-se públicament sense 
gaires prejudicis i sense que nin-
gú la fes callar. Mentrestant, CiU 
impulsava la Declaració de Barce-
lona, una aposta per la plurinaci-
onalitat de l’Estat als antípodes 

Rafael Ribó, candidat a la presidència 
de la Generalitat, Júlio Anguita, líder 
d’Izquierda Unida, i Víctor Gimeno,  
candidat per la circumscripció de 
Tarragona, fent campanya per IC-EV.  

Diari de Tarragona | Txema Morera

Joaquim Nadal, candidat a la 
presidència pel PSC i Felipe González, 
president del Govern espanyol i líder 
del PSOE, en un míting de la campanya 
electoral.  

El Periódico | Joan Cortadellas



del model que un Aznar cada cop 
més envalentit defensava a capa 
i espasa. Els antics aliats s’allu-
nyaven, però ja se sap que en po-
lítica no hi ha res definitiu. Pujol 
va pujar a l’Aneto per convocar 
eleccions levitant sobre les essèn-
cies de la pàtria catalana, però 
després dels comicis tornaria a 
recolzar-se en els populars. I això 
que, abans, les eleccions munici-
pals i europees havien donat ales 
als que apostaven per un canvi a 
Catalunya, inclòs un incident que 
amb la perspectiva del temps val 
la pena recordar. Quan Josep-Llu-
ís Carod-Rovira, ja a les acaballes 
de la legislatura, va liquidar per 
sorpresa la comissió parlamentà-
ria sobre el finançament, la sen-
tència des de CiU va ser lapidària, 
i profètica en el seu cas: «Esquerra 
Republicana» –deien– «ja no és de 
fiar.» Una altra esquerda acabava 
d’obrir-se en l’oasi català, i trigaria 
a quedar tancada.

5. Avisa’ns quan arribi 
el 2000 (i el que li penja)
Com que ni els partits, ni els polí-
tics ni tan sols el Parlament solen 
monopolitzar les inquietuds ciu-
tadanes –de vegades els costa con-
nectar-hi–, serà bo recordar que 
aquella va ser també la legislatura 
de l’Eix Transversal, de l’obertura 
del nou Liceu, de la batalla dels 
pagesos de l’avellana i de la tragè-
dia de Biescas, on una riuada amb 
vocació de tsunami ens va recor-
dar que a la natura no se li poden 
buscar les pessigolles; nosaltres ho 
sabíem, ja que els incendis fores-
tals continuaven arrasant boscos i 
conreus a Catalunya. És clar que, 
de desgràcies –com gairebé sem-
pre–, n’anàvem servits, inclosa la 
tragèdia global en què va conver-
tir-se la mort de la malaguanya-
da Lady Di. La globalització era 
això? O potser era la Macarena de 
Los del Río, que s’estenia per tot 
el món com una plaga bíblica? 

«¡Eeeh, Macarena..., aaah!»
Mario Conde entrava a la presó 
just el mateix any que Ramón 
Sampedro abandonava la seva; 
mai s’hauria imaginat arribar a 
Hollywood. Tampoc Ronaldo va 
calcular com l’enyoraríem, per-
què a ell i al seu seguici els inte-
ressen més uns altres números. 
I un cometa de nom Yakutake va 
passar-nos més a prop que mai. 
Potser va ser ell el responsable 
de tant enrenou o que, en plena 
explosió d’internet, els diputats 
–i diputades– fessin el ridícul en 
la primera votació amb sistema 
electrònic que tenia lloc a la cam-
bra catalana. Ja diuen que la mo-
dernitat sempre passa factura.
O sigui que el món va seguir gi-
rant en aquells quatre anys men-
tre Catalunya cobria noves eta-
pes amb velles aspiracions sense 
resoldre: més autogovern i millor 
finançament. I amb el divorci 
etern entre el país real i l’imagi-
nari. Els polítics d’aquella legisla-
tura, igual que els d’ara, els que 
ocupen amb la legitimitat dels 
vots els escons del Parlament, es-
tan obligats a reduir aquesta dis-
tància. Ja no tenen l’excusa d’es-
perar que l’anhelat «efecte 2000» 
actuï com a catalitzador de solu-
cions. Hem entrat en el nou se-
gle i també esperem respostes 
als nous desafiaments. Tenim el 
dret, i el deure, d’aconseguir-ho. 
Nosaltres, els periodistes, n’hau-
rem de donar testimoni tan im-
parcial i assossegat com siguem 
capaços.
I, si és possible, allunyats de la 
influència d’aquells personatges 

Fotografia dels candidats a 
la presidència de la Generalitat.  

EFE | A. Olivé

170 Carles Francino i Murgades
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que conviuen en el terreny fangós 
on es barregen política i periodis-
me, idees i propaganda, principis 
i interessos. Se’ls coneix perquè 
divideixen el món entre amics 
i enemics, rebutgen els matisos i 
tenen un únic objectiu: el poder. 
De fet, es consideren més forts 
com més poderós és el grup que 
serveixen. Els purins contaminen 
el terra, i ells, l’aire que respirem. 
No podria, el Parlament de Ca-
talunya, ser pioner a legislar so-
bre les misèries humanes? És una 
idea.

Carles Francino i Murgades
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
25 de setembre de 1995

Data de les eleccions
19 de novembre de 1995

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

Data de la sessió constitutiva del Parlament
5 de desembre de 1995

Data de la investidura del President de la Generalitat
16 de desembre de 1995

Data finiment legislatura
23 d’agost de 1999

Durada de legislatura
3 anys, 8 mesos i 18 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Simeó Miquel i Peguera, president
I. Sr. Fidel Lora i Lillo i I. Sr. Daniel Sirera i Bellés, secretaris 

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Joan Reventós i Carner, president
I. Sr. Domènec Sesmilo i Rius, vicepresident primer
I. Sr. Simón Pujol i Folcrà, vicepresident segon
I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens, secretari primer
I. Sr. Xavier Bosch i Garcia (fins al 22-10-1996), secretari segon
I. Sr. Ernest Benach i Pascual (des del 30-10-1996), secretari segon
I. Sr. Francesc Codina i Castillo, secretari tercer
I. Sra. Imma Mayol i Beltran (fins al 16-06-1998), secretària quarta
I. Sr. Roc Fuentes i Navarro (des del 17-06-1998), secretari quart

M. H. Joan Reventós i Carner,  
president del Parlament 
en la cinquena legislatura
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President del Parlament de Catalunya
75 vots a favor del senyor Joan Reventós i Carner
59 vots a favor del senyor Joan Rigol i Roig
1 vot nul

Vicepresidents 
60 vots a favor del senyor Domènec Sesmilo i Rius
45 vots a favor del senyor Simón Pujol i Folcrà
30 paperetes en blanc

Secretaris 
35 vots a favor del senyor Raimon Escudé i Pladellorens
32 vots a favor del senyor Xavier Bosch i Garcia,
25 vots a favor del senyor Francesc Codina i Castillo
21 vots a favor de la senyora Imma Mayol i Beltran 
22 paperetes en blanc

Mesa Parlament 
de la cinquena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en segona votació, el 
dia 16 de desembre de 1995, el Molt Honorable president Jordi Pujol 
i Soley.

Resultat de la votació  
60 «sí»
63 abstencions 
11 «no»

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i Soley, 
es van iniciar el dia 13 de desembre de 1995, a les deu del matí i nou 
minuts, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat 
en la cinquena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió
Macià Alavedra i Moner | Josep Rull i Andreu Convergència i Unió
Baixa 09/97  Alta 09/97

Joan Rigol i Roig Convergència i Unió
Xavier Trias Vidal de Llobatera Convergència i Unió
Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió
Antoni Comas i Baldellou Convergència i Unió
Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió
Domènec Sesmilo i Rius Convergència i Unió
Flora Sanabra i Villarroya Convergència i Unió
Joaquim Pujol i Figa Convergència i Unió
Josep Lluís Vilaseca i Guasch | Marcel Riera i Bou Convergència i Unió
Baixa 09/97  Alta 09/97 Convergència i Unió
Ferran Pont i Puntigam Convergència i Unió
Joaquim Ferrer i Roca Convergència i Unió
Raimon Escudé i Pladellorens Convergència i Unió
Joan Granados i Durán Convergència i Unió
Jordi Casas i Bedós Convergència i Unió
Rosa Bruguera i Bellmunt Convergència i Unió
Ignasi Guardans i Cambó | Vinyet Panyella i Balcells Convergència i Unió
Baixa 03/96  Alta 03/96 Convergència i Unió
Rafael Hinojosa i Lucena Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió
Joan Raventós i Pujadó | Pere Ribera i Guals Convergència i Unió
Baixa 06/97  Alta 06/97

Francesc Codina i Castillo Convergència i Unió
Jaume Jané i Bel Convergència i Unió
Joan Aymerich i Aroca Convergència i Unió
Salvador Esteve Figueras Convergència i Unió
Josep Serratusell i Sitjes Convergència i Unió
Araceli Vendrell i Gener Convergència i Unió
Víctor Vila i Giró Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió
Meritxell Borrás i Solé Convergència i Unió
Josep Lluís Fernández i Burgui Convergència i Unió
Francesc Iglesias i Sala Convergència i Unió
Enric Castellnou i Alberch Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Obiols i Germà | Joan Carles Canongia i Gerona Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 06/99  Alta 06/99

Joan Reventós i Carner Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Manuela de Madre Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Maria Sala i Grisó | Maria Assumpta Baig i Torras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 10/97  Alta 11/97
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Lluís Armet i Coma Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Celestino Corbacho i Chaves Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Carme Figueras i Siñol Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Mir i Bagó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Blanch i Rodríguez Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Antoni Dalmau i Ribalta Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Rosa Barenys i Martorell Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Maria Rañé i Blasco Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Xavier Guitart i Domènech Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Ferran i Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep M. Carbonell i Abelló Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Josep Clofent i Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Montserrat Tura i Camafreita Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan Oliart i Pons | Joan Roma i Cunill Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 10/97  Alta 10/97

Magí Cadevall i Soler Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Manuel Bustos i Garrido Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Aleix Vidal-Quadras i Roca | Josep Tutusaus i Besante Partit Popular
Baixa 07/99  Alta 07/99

Simón Pujol i Folcrà Partit Popular
Francesc Marhuenda i García | Eduard Escartín i Sánchez Partit Popular
Baixa 05/96  Alta 05/96

Maria Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular
Víctor Ros i Casas Partit Popular
Julio Ariza i Irigoyen Partit Popular
Maria Dolors Nadal i Aymerich Partit Popular
Ignasi Oleart i Comellas Partit Popular
Daniel Sirera i Bellés Partit Popular
Josep Maria Francàs i Porti Partit Popular
Isidre Bonet i Palau Partit Popular
Jacint Vilardaga i González Partit Popular

Rafael Ribó i Massó Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Imma Mayol i Beltrán Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Maria Olivares i Usac Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Jordi Guillot i Miravet Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Ignasi Riera i Gassiot Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Roc Fuentes i Navarro Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Joan Boada i Masoliver Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Carme Tolosana i Cidón Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Joaquim Novella i Izquierdo Iniciativa per Catalunya-Els Verds
Fidel Lora i Lillo Iniciativa per Catalunya-Els Verds

Àngel Colom i Colom Esquerra Republicana de Catalunya
Josep-Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Huguet i Biosca Esquerra Republicana de Catalunya
Xavier Bosch i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Portabella i Calvete Esquerra Republicana de Catalunya
Salvador Morera i Tanyà Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Ridao i Martín Esquerra Republicana de Catalunya
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona

 Diputat/da  Candidatura

Pere Macias i Arau Convergència i Unió
Josep Micaló i Aliu Convergència i Unió
Josep Enric Millo i Rocher Convergència i Unió
Pere Mutjé i Pujol Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió
Josep Maria Salvatella i Suñer Convergència i Unió
Eudald Casadesús i Barceló Convergència i Unió
Eva Maria Palau i Gil Convergència i Unió
Maria Carme Vidal i Xifré | Pere Lladó i Isàbal Convergència i Unió
Baixa 08/98  Alta 09/98

Manuel Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Daniel Terradellas i Redon Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Martí Sans i Pairutó Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Pere Jordi Piella i Vilaregut Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Marina Geli i Fàbrega Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Joan Puigcercós i Boixassa Esquerra Republicana de Catalunya
Francesc Ferrer i Gironés Esquerra Republicana de Catalunya

Enric Herranz i Masó Partit Popular

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da  Candidatura

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

Antoni Siurana i Zaragoza Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Ramon Vilalta i Oliva Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Joan M. Ganyet i Solé Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Benet Tugues i Boliart Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Ausàs i Coll Esquerra Republicana de Catalunya

Josep M. Fabregat i Vidal Partit Popular
Joan Barios i Ortiz | Antonio Aigé i Sánchez Partit Popular
Baixa 06/96  Alta 06/96
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da  Candidatura

Joan Maria Pujals i Vallvé Convergència i Unió
Josep Maldonado i Gili | Carles Magriñà i Miracle Convergència i Unió
Baixa 02/97  Alta 02/97

Lluís Badia i Chancho | Jordi Argilés i Serres Convergència i Unió
Baixa 02/97  Alta 02/97 Convergència i Unió
Joan Manuel Carrera i Pedrol Convergència i Unió
Josep Sánchez i Pagès Convergència i Unió
Marià Curto i Forés Convergència i Unió
M. Dolors Murillo i Cabré | Joan Baptista Giménez i March Convergència i Unió
Baixa 02/98  Alta 02/98

Joan Maria Roig i Grau Convergència i Unió
Joan Manuel Sabanza i March Convergència i Unió

Josep Abelló i Padró | Antoni Sabaté i Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Baixa 03/99  Alta 03/99

Montserrat Duch i Plana Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Martí Carnicer i Vidal Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE
Marià Gil i Agné Partit dels Socialistes de Catalunya-PSOE

Josep Curto i Casadó Partit Popular
Rafael Luna i Vivas Partit Popular

Ernest Benach i Pascual Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Bargalló i Valls Esquerra Republicana de Catalunya

Víctor Manuel Gimeno i Sanz Iniciativa per Catalunya-Els Verds



Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 
19 de novembre de 1995

CiU

PSC (PSC-PSOE)

PP

ERC

IC-EV
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  60  60

Grup Socialista al Parlament de Catalunya 34  33

Grup parlamentari Popular   17  17

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 13   9

Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds  11  9 

Grup Mixt   0   7

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 5-12-1995  de la legislatura 23-8-1999



1.320.071
40,95%

802.252
24,88%

421.752
13,08%

305.867
9,49%

313.092
9,71%

29.501
0,91%

Dones 
14,07%

Homes 
85,93%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.079.981 3.232.959  63,64 % 3.192.535  31.417  9.007

CiU 1.320.071 40,95 % 60

PSC (PSC-PSOE) 802.252 24,88 % 34

PP  421.752  13,08 % 17

ERC 305.867 9,49 %  13

IC-EV  313.092  9,71 % 11

Altres  29.501  0,91 % -

CiU PSC 
(PSC-PSOE)

PP ERC IC-EV Altres

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  



V Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

CiU 9  PSC 5  PP 1  ERC 2  IC-EV 0 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  300.023

Participació  199.793

Percentatge  66,59 %

Vots candidatures  197.056

Vots en blanc  2.066

Vots nuls 671 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  461.935

Participació  296.797

Percentatge  64,25 %

Vots candidatures  292.659

Vots en blanc  2.808

Vots nuls 1.330 
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 34  PSC 22  PP 12  ERC 7  IC-EV 10  Altres

Cens electoral  3.891.435

Participació  2.447.341

Percentatge  62,89 %

Vots candidatures 2.417.216

Vots en blanc  24.230

Vots nuls 5.895 

953.419
39,05%

620.756
25,43%

332.417
13,62%

212.335
8,70%

274.222
11,23%

24.067
0,99%

Cens electoral  426.588

Participació  289.028

Percentatge  67,75 %

Vots candidatures  285.604

Vots en blanc  2.313

Vots nuls 1.111 

98.995
49,72%

38.796
19,48%

24.319
12,21%

25.533
12,82%

8.282
4,16%

1.131
0,57%

CiU 8  PSC 3  PP 2  ERC 2  IC-EV 0 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 15

127.645
43,20%

68.576
23,21%

42.398
14,35%

32.661
11,05%

19.042
6,44%

2.337
0,79%

CiU 9  PSC 4  PP 2  ERC 2  IC-EV 1 Altres
Distribució d’escons. Total d’escons: 18

140.012
48,63%

74.124
25,74%

22.618
7,86%

35.338
12,27%

11.546
4,01%

1.966
0.68%



La cinquena legislatura. 1995-1999  183

Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 40,95%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE)

Mitjana de Catalunya 24,88%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta 
Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).
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Partit Popular (PP)

0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Iniciativa per Catalunya- 
Els Verds (IC-EV))

Mitjana de Catalunya 13,08%
Percentatge sobre els vots vàlids

Mitjana de Catalunya 9,71%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Mitjana de Catalunya 9,49%
Percentatge sobre els vots vàlids

Abstenció

Mitjana de Catalunya 36,36%
Percentatge sobre e cens electoral

Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)
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+ 40 %

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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Etapa contra 
rellotge
La sisena legislatura des que Ca-
talunya va recuperar el seu auto-
govern (1999-2003) va marcar el 
futur polític del país que s’allar-
garà durant una etapa encara in-
determinada. Les decisions es-
tratègiques que Convergència 
i Unió –la coalició que s’havia 
mantingut al govern, des de les 
primeres eleccions, durant vint-i-
tres anys– va anar prenent al llarg 
dels mesos van determinar la po-
lítica d’aliances que quatre anys 
més tard desembocarien en el go-
vern tripartit entre el Partit dels 
Socialistes, Esquerra Republica-
na i Iniciativa per Catalunya.
El 17 d’octubre de 1999, dia de les 
eleccions, les dues forces políti-
ques majoritàries –CiU i el PSC– 
van patir la jornada entre les 
convulsions que provocaven les 
filtracions de les enquestes a peu 

d’urna. Durant el matí, la balan-
ça semblava inclinar-se amb con-
tundència cap als socialistes. La 
tarda va anar matisant aquelles 
primeres previsions. Finalment, 
la coalició nacionalista va gua-
nyar les eleccions. És a dir, Con-
vergència i Unió va ser la força 
amb més representació al Parla-
ment de Catalunya. Però el PSC 
va obtenir més vots. La nit elec-
toral va ser caòtica. D’un costat, 
Jordi Pujol i els dirigents nacio-
nalistes es proclamaven els gua-
nyadors de la jornada, després 
d’haver aguantat una llarga ago-
nia: els primers resultats de la nit 
feien referència a les ciutats de 
l’àrea metropolitana, on l’oposi-
ció s’havia imposat amb un am-
pli marge de vots. De l’altre, Pas-
qual Maragall es va presentar da-
vant els mitjans de comunicació 
ben avançada la nit i es va procla-
mar vencedor. Contra l’aritmè-
tica parlamentària més estricta. 

Vicent Sanchis i Llàcer 
(València, 1961)
Director del diari Avui des 
del febrer del 1996.
Ha estat redactor i director 
del setmanari El Temps, director 
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català de Cambio 16) i director del 
diari El Observador de la Actualidad.
Pel que fa als mitjans audiovisuals, 
ha estat guionista i director de 
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Converses sobre Catalunya, Pares i fills, 
Così cosà i Stromboli, entre altres.
És professor de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació de la Universitat 
Ramon Llull de Barcelona.



Una aritmètica que encara va fer 
un últim favor als nacionalistes. 
Amb els seus 56 diputats podien 
aconseguir majoria absoluta tant 
si els sumaven als d’Esquerra Re-
publicana, que en va obtenir 12, 
com si ho feien amb els del PP, 
que en va aconseguir 12 més. 
Jordi Pujol no podia dissimular 
aquella nit una profunda satis-
facció. Els resultats li garantien 
l’estabilitat en el govern i la pos-
sibilitat de jugar a dues mans. En 
aquells moments, a més, el PP no 
comptava al Parlament espanyol 
amb la majoria absoluta i neces-
sitava el suport parlamentari de 
Convergència i Unió. Pujol sabia 
que la majoria al Parlament amb 
els diputats populars no li im-
plicava ni un preu gaire alt ni un 
desgast excessiu.
Aquest optimisme per una situa-
ció còmoda es va mantenir en 
la mateixa sessió d’investidura. 
Men tre Pasqual Maragall encara 
no havia acceptat públicament 
que havia perdut les eleccions, 
Jordi Pujol aconseguia encara 
un darrer triomf: va ser nomenat 
president de la Generalitat amb 
el suport de Convergència i Unió 
i amb els vots dels diputats po-
pulars. Però, a més, va aconseguir 
l’abstenció «per patriotisme» –en 
paraules del mateix Josep-Lluís 
Carod-Rovira– d’Esquerra Repu-
blicana. El joc continuava obert. 
Fins ben entrada la legislatura, 
els dirigents d’Esquerra van ofe-
rir el seu suport parlamentari a 
Convergència i Unió per «allibe-
rar-se del xantatge del PP». Una 
oferta que Pujol va menyspre-

ar en un enfrontament al Par-
lament amb Carod-Rovira que 
marcaria bona part de la política 
catalana dels anys següents.
Però l’optimisme del renovat 
pre sident Pujol es veia profun-
dament limitat per una consta-

tació. Amb el seu lideratge Con-
vergència i Unió havia guanyat 
les eleccions, però li va venir d’un 
pèl. Ja no hi hauria una pròxima 
vegada. Aquella mateixa nit per-
sones de la seva immediata con-
fiança li van recomanar que co-
mencés a preparar el relleu al 
davant de la coalició. Jordi Pu-
jol havia de trobar i proposar el 
candidat que, amb un missatge 
de renovació generacional, hau-

Josep-Lluís Carod-Rovira,  
candidat d’ERC, en un míting  
de la campanya electoral.  

El Periódico | Josep Garcia
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Jordi Pujol, candidat de CiU, en  
un míting de la campanya electoral.  

El Periódico | Julio Carbó
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ria de guanyar les eleccions del 
2003. El recanvi necessari era fà-
cil d’entendre –tot i que no tant 
per a un personatge del calat i la 
trajectòria política de Jordi Pu-
jol–, però resultava excessiva-

ment complex de dur a la pràc-
tica en una coalició de partits en 
què les rivalitats que suscitava 
només la idea de successió havien 
provocat durs episodis d’enfron-
tament en el passat imme diat. 
Jordi Pujol va intentar mante-
nir una política d’equilibris en-
tre Convergència i Unió en el pri-
mer tram legislatiu. Va prendre 
les primeres decisions a l’hora 
exacta de fer govern. Josep Anto-

ni Duran i Lleida havia ocupat 
el vuitè lloc de la llista electoral 
de la coalició perquè Pujol s’ha-
via negat a cedir-li el segon en de-
triment de Convergència Demo-
cràtica. La nit de l’últim míting 
electoral Duran es va fusionar en 
una abraçada desmesurada amb 
el president en un gest que molts 
analistes –i especialment la cú-
pula de Convergència– van inter-
pretar en clau successòria. Els in-
tèrprets d’estratègies successòries 
dins la coalició s’havien multipli-
cat en els darrers anys. Pujol va 
reequilibrar la situació amb dos 
nomenaments salomònics: el seu 
primer govern es va estructurar a 
l’entorn de dues superconselleri-
es, la d’Economia i Finances, en 
mans d’Artur Mas, i la de Gover-
nació, que va quedar per a Josep 
Antoni Du ran i Lleida. La pug-
na, doncs, quedava ajornada.
Al Partit dels Socialistes, passa-
da la febrada dels primers dies, el 
seu líder i els seus dirigents van 
haver de recol·locar-se a la força. 
Havien guanyat les eleccions per 
vots, però les havien perdudes en 
la representació parlamentària  i, 
senzillament, no havien pogut 
formar govern. La realitat podia 
ser dura, però no admetia més 
discussions. Pasqual Maragall i 
els altres dirigents del Partit –es-
pecialment, José Montilla– van 
haver de definir aviat una política 
d’oposició per consolidar-se com 
a alternativa de govern. Ni Mara-
gall ni el seu partit es podien per-
metre un segon fracàs consecu-
tiu. Això hauria invalidat el can-

José María Aznar, president del Govern 
espanyol i del PP, i el candidat Alberto 
Fernández Díaz, en un míting de la 
campanya electoral.  

El Periódico | Joan Cortadella

Pasqual Maragall, candidat  
del PSC-CpC, i Manuel Chaves, 
president de la Junta de Andalucía,  
en un míting de la campanya electoral.  

El Periódico | Albert Bertran 



didat de luxe que el PSC havia 
trobat en l’exalcalde de Barcelo-
na i hauria obligat el partit a tra-
vessar una etapa de convulsions 
per recompondre’s internament 
i per trobar-ne un substitut amb 
garanties.
La mateixa realitat que tan dura 
va ser amb els socialistes la nit 
de les eleccions els va comen-
çar a somriure a poc a poc, a 
mesura que avançava la legisla-
tura. El PSC i Maragall van sa-
ber superar amb un bon resul-
tat la primera prova. CiU i el  
Partit Popular havien avan-
çat que el nou cap de l’oposició 
aguantaria poc en el càrrec. Van 
afirmar que Maragall, que qua-
lificaven d’excessivament frívol, 
es cansaria aviat de fer un pa-
per en el qual se sentia profun-
dament incòmode. No va ser 
així. Pasqual Maragall va aguan-
tar amb eficàcia i el seu partit va 
anar aprofitant amb encert les 
oportunitats que s’anirien perfi-
lant amb el pas del temps. D’en-
trada, contra pronòstic i per sor-
presa, l’oposició va aconseguir 
una primera victòria en la prime-
ra iniciativa legislativa d’enver-
gadura. Passat un mes escàs de 
les eleccions, la cambra va deba-
tre en dues tenses sessions el sis-
tema de nomenament d’alts càr-
recs dels mitjans de comunicació 
públics del Govern. Es va acor-
dar buscar el màxim consens en 
la designació del director general 
de la Corporació Catalana de Rà-
dio i Televisió i, a més, en les con-
clusions, Convergència i Unió va 
assumir les crítiques de «dirigis-

me i intervencionisme» que li va 
llançar l’oposició. Era el primer 
símptoma d’una legislatura que 
començava, paradoxalment, amb 
el Govern a la defensiva i l’oposi-
ció, clarament a l’ofensiva.
Encara es van complicar més les 
coses per al Govern i es va simpli-
ficar més per a l’oposició amb el 
resultat de les eleccions generals 
del 12 de març del 2000. El Par-

tit Popular va aconseguir gua-
nyar-les amb la majoria absolu-
ta. A partir d’aquell moment, la 
política de José María Aznar s’es-
coraria cada vegada més a la dre-
ta i es faria més i més essencialis-
ta nacionalment. Quan, mesos 
més tard, el mateix Aznar va de-
clarar «tancat» el procés autonò-
mic, Convergència i Unió queda-
va acorralat contra les cordes. No 
podia fer una política d’oposició 
efectiva a Madrid i, per contra, a 
Catalunya depenia de les pressi-
ons que volgués exercir el PP au-

Pasqual Maragall, candidat a la 
presidència pel PSC-CpC, votant.  

El Periódico | Albert Bertran
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tòcton. Una captivitat que l’opo-
sició va aprofitar a mesura que 
es va anar radicalitzant la polí-
tica d’Aznar. Dues grans decisi-
ons preses a Madrid van erosio-
nar CiU per la seva aliança amb 
el PP: l’aprovació del Pla hidrolò-
gic, que incloïa el transvasament 
de l’Ebre, i la intervenció espa-
nyola durant la guerra que els Es-
tats Units van liderar contra el 

règim de Saddam Hussein. Du-
rant tota la legislatura, el PSC i 
els altres partits de l’oposició van 
aprofitar totes les facilitats que 
els va anar oferint el context po-
lític per denunciar, una vegada i 
una altra, els «efectes lesius» per 
a Catalunya que tenia com a con-
seqüència el pacte entre «les dre-
tes». Potser el gran error del PSC 
va ser el menyspreu amb què van 
tractar Artur Mas. Els socialis-
tes i Pasqual Maragall van accep-
tar reconèixer els «encerts» que 
havien caracteritzat els anys de 
govern de Jordi Pujol, per con-
trastar-los amb l’«escassa vàlua 
política» del candidat de CiU per 
a les pròximes eleccions.
Jordi Pujol va convertir aquest er-
ror de percepció en la seva princi-
pal virtut política. Convergència 
De mocràtica nomenava en el seu 
congrés de novembre del 2000 Ar-
tur Mas com a secretari general, 
després que Pere Esteve hagués re-
nunciat el càrrec. Més tard, el fe-
brer del 2001, Artur Mas assumia 
el càrrec de conseller en cap –una 
decisió que l’oposició va criticar 
amb duresa– i Duran Lleida sortia 

del Govern en un gest ostentós de 
trencament. Durant tota la legis-
latura, Jordi Pujol i Convergència 
Democràtica es van proposar dos 
objectius: convertir Artur Mas en 
el candidat que havia de guanyar 
les eleccions i soldar la fractura 
entre els dos partits. El lideratge 
de Mas es va anar consolidant gra-
dualment. Com en el cas de Mara-
gall, tampoc els seus rivals polítics 
van valorar les seves capacitats. En 
tots dos casos els uns i els altres 
es van equivocar. La substitució 
de Pujol per Mas es va fer enmig 
d’uns episodis convulsos. Quan 
Jordi Pujol va decidir que seria el 
conseller en cap qui respondria a 
la moció de censura que va pre-
sentar el PSC al Parlament a mitja 
legislatura, tota l’oposició en bloc 
va protestar per una decisió que 
consideraven un «menyspreu» a 
la cambra. Sigui com sigui, la fi-
gura d’Artur Mas es va anar con-
solidant a mesura que s’esgotava 
la legislatura i la tensió amb Unió 
es va ajornar quan Pujol va oferir a 
Duran encapçalar la llista dels dos 
partits al Congrés i que fos ell el 
secretari general de la nova federa-
ció que es va constituir el 3 de de-
sembre de 2001.
El PSC va voler assentar-se sobre 
un altre eix bàsic: convèncer Es-
querra Republicana de la necessi-
tat de constituir un bloc d’oposi-
ció sòlid, que, alhora, es presen-
tés com a alternativa conjunta de 
govern. Una demanda –que en al-
guna ocasió va anar encara més 
lluny i va ser presentada gairebé 
com una obligació «de progrés»– 
que els dirigents republicans no 

Rafael Ribó, candidat  
a la presidència per ICV, votant.  

El Periódico | Guillermo Moliner

Alberto Fernández Díaz, candidat 
a la presidència pel PP, votant.  

El Periódico | Albert Ramis 



van atendre del tot. Per contra, el 
PSC sí que va aconseguir soldar 
internament el partit. El congrés 
del partit de l’any 2000 va relle-
var els dirigents històrics que 
havien sobreviscut les passades 
remodelacions, va donar tot el 
protagonisme als dirigents ter-
ritorials i va institucionalitzar la 
bicefàlia, compartida entre Pas-
qual Maragall –com a candidat a 
la presidència del Govern– i José 
Montilla, al capdavant de tota la 
maquinària interna.
Tant el PSC com Iniciativa no 
paraven de pressionar Esquerra 
perquè abans d’acabar la legisla-
tura els tres partits fessin públic 
un compromís de govern con-
junt. Amb la mateixa insistèn-
cia que els seus dos rivals polítics 
gairebé li ho exigien, Esquerra re-
butjava la proposta. La màxima 
virtut del partit independentis-
ta al llarg de tota la legislatura va 
ser conservar l’«equidistància», 
un terme que la premsa va encu-
nyar per definir la seva indefini-
ció. Esquerra va conservar-la du-
rant tots els quatre anys. A més, 
el partit liderat per Josep-Lluís 
Carod-Rovira va ser afavorit per 
una conjuntura que el va projec-
tar molt més del que hauria estat 
habitual en uns moments tran-
quils. José María Aznar va situar 
al centre del debat polític el na-
cionalisme. L’espanyol –rebate-
jat com a «constitucionalisme»–, 
que representava el seu partit, i 
el català o el basc. Carod-Rovira 
es va convertir en un símbol de 
la malignitat per al PP. Una cir-
cumstància que aprofitarien tant 
el líder republicà com el seu par-
tit. Les referències a la perversi-
tat d’Esquerra des del PP es van 
multiplicar quan es va filtrar la 

notícia de l’entrevista de Josep-
Lluís Carod-Rovira amb diri-
gents de Batasuna a fi de mante-
nir un contacte amb ETA. Lluny 
d’afeblir-se per aquesta estigma-
tització, Esquerra va veure com 
creixien les seves afiliacions. Un 
creixement que van consolidar 
els resultats de les eleccions mu-
nicipals del 2002.
Paral·lel a la campanya d’Az-
nar, el discurs del mateix Carod 
i d’Esquerra buscava una nor-
malitat de plantejament que els 
acostés als sectors socials con-
traris a interpretar la realitat ex-
clusivament des de l’òptica na-
cional. L’any 2000 Esquerra es 
va consolidar més com a oposi-
ció quan Carod-Rovira va oferir 
el suport parlamentari a CiU du-
rant tota la legislatura i Jordi Pu-
jol el va rebutjar. Un intent pos-
terior d’Artur Mas per reprendre 
aquesta proposta ja va arribar 
massa tard... ERC va guanyar en 

influència quan gradualment el 
PSC i Iniciativa van acceptar la 
seva proposta de reforma estatu-
tària. Finalment, amb Artur Mas 
com a líder consolidat, Conver-
gència i Unió s’hi va sumar, tot i 
que els nacionalistes van pospo-
sar fins a la següent legislatura 
tot el procés pel compromís que 
havien adquirit al començament 
amb el Partit Popular.
L’únic partit que va respondre 
amb una gran incomoditat al de-
bat de reforma estatutària que 
es va desplegar al final de la le-
gislatura va ser el PP. No va ser 
aquest l’únic patiment dels po-
pulars a Catalunya, que van viu-
re en la contradicció més flagrant 
els quatre anys. D’un costat, José 
María Aznar i el PP, a Espanya, 
radicalitzaven cada vegada més 
el seu discurs contra el naciona-
lisme basc –bàsicament– i el ca-
talà. De l’altre, Josep Piqué havia 
estat, paradoxalment, una apos-
ta cap a la moderació del ma-
teix Aznar. L’exministre d’Exte-
riors i de Ciència i Tecnologia va 
desembarcar finalment a Cata-

Jordi Pujol, candidat a la presidència 
per CiU, a la nit electoral.  

El Periódico | Julio Carbó
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lunya el setembre del 2003, dos 
mesos abans de les eleccions al 
Parlament, amb l’objectiu d’ocu-
par l’espai que el pujolisme havia 
de deixar en el centre catalanista. 
Però aquesta pretensió resultava 
ja excessiva en aquell moment. 
Aznar havia crispat la societat ca-
talana amb la seva política i, per 
tant, la seva aposta autòctona de 
moderació i diàleg era, senzilla-
ment, poc creïble. Durant tota 
la legislatura el grup parlamen-
tari del PP, comandat per Alber-
to Fernández Díaz, va haver de 
reprimir-se pels «excessos» dels 
convergents. De vegades no ho 
van fer tant i algun projecte de 
llei important –com ara el dels 
consells comarcals– es va aprovar 
amb l’oposició dels nacionalistes 
i amb el suport del Grup Popu-
lar. Al final d’una legislatura tu-
multuosa, en què els dirigents 
de Convergència i Unió van co-
mençar a intuir l’elevat preu que 

haurien de pagar per haver pac-
tat amb el Partit Popular, Josep 
Piqué va arribar a Barcelona amb 
la pretensió de controlar el par-
tit i de vèncer la imatge que havia 
deixat Aznar gràcies a una pràcti-
ca política que pretenia ser con-
ciliadora. Li va faltar temps.
La VI legislatura va ser, per con-
tra, una de les més còmodes per 
al partit amb menys representa-
ció parlamentària. Iniciativa per 
Catalunya va anar recuperant la 
imatge i les complicitats perdu-
des amb el seu protagonisme ac-
tiu en les campanyes contra el 
transvasament de l’Ebre i contra 
la guerra de l’Iraq. Iniciativa es 
va presentar a les eleccions del 17 
d’octubre en coalició amb el PSC 
a les llistes de Tarragona, Lleida i 
Girona, amb la intenció de mou-
re tot el vot útil contra Conver-
gència i Unió, però l’estratègia 
no va funcionar i, a més, va im-
plicar un risc enorme: la satel-
lització dins el magma polític 
que es mou a l’entorn del socia-
lisme català. En l’anterior legis-
latura Iniciativa havia patit una 

nova escissió, que va donar com 
a resultat la constitució a Cata-
lunya d’Esquerra Unida i Alter-
nativa. El perill d’atomització era 
evident. Però el partit que encara 
liderava Rafael Ribó, en unes cir-
cumstàncies polítiques molt més 
favorables, es va consolidar de 
nou i va situar-se en un espai po-
lític en el qual només tenia com 
a competidor Esquerra Republi-
cana. Les aliances amb Esquer-
ra Unida i Alternativa, primera-
ment, i amb els Verds, després, 
van resoldre el primer problema. 
L’allunyament necessari del PSC 
es va aconseguir amb una presèn-
cia activa amb veu pròpia a cada 
nou episodi conflictiu amb el go-
vern de José María Aznar.
En l’àmbit estrictament parla-
mentari la legislatura, malgrat les 
crítiques més vehements de l’opo-
sició, no va resultar un temps 
mort. Més aviat al contrari. El can-
didat de Convergència i Unió, 
com a conseller en cap, es va mar-
car com a objectiu prendre la inici-
ativa i donar una sensació d’activi-
tat i eficàcia. Les lleis, les mocions, 
les interpel·lacions i les resoluci-
ons aprovades per la cambra en 
donen constància. L’activitat par-
lamentària va reflectir una consta-
tació –el final d’una era política a 
Catalunya–, però també una ne-
cessitat: tots els partits, sense cap 
excepció, van voler donar la sensa-
ció d’inaugurar alhora i amb força 
la nova etapa. També Convergèn-
cia i Unió. Durant els quatre anys 
es van aprovar iniciatives tan polè-
miques com la reforma del siste-
ma d’eleccions dels consells co-
marcals, amb l’oposició del Go-
vern, però al mateix temps es van 
assentar les bases –gràcies al deno-
minat informe Roca– per a la re-

Fotografia dels candidats a 
la presidència de la Generalitat.  

El Periódico | Julio Carbó
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forma del model territorial del 
país, on hi va haver coincidències 
bàsiques finals. El govern –gràcies, 
malgrat tot, als pactes amb Az-
nar– va continuar –i va decidir 
avançar– el desplegament, lent 
però progressiu, dels Mossos d’Es-
quadra i la substitució dels cossos 
de la Guàrdia Civil i la Policia Na-
cional. CiU va pactar, igualment, 
una llei de caixes que va provocar 
la jubilació de Josep Vilarasau com 
a president de la principal entitat 
financera de Catalunya, però va 
servir també per evitar l’interven-
cionisme del mateix Aznar. El pre-
sident del Govern central va estre-
nar majoria absoluta amb la idea 
de frenar l’expansió de la Caixa, 
una anomalia que alterava l’estra-
tègia de concentració financera a 
Madrid. Al final, Aznar es va haver 
d’acontentar desfent l’OPA que 
Gas Natural havia presentat con-
tra Iberdrola. També durant la le-
gislatura, Govern i oposició a Ca-
talunya –tret, òbviament del PP– 
es van oposar a la llei de la qualitat 
de l’ensenyament aprovada pel 
Congrés espanyol. La consellera 
d’Ensenyament va desafiar les or-
dres ministerial amb la complici-
tat de tot el sector. Els grans can-
vis necessaris en l’ensenyament a 
Catalunya, que han d’abordar els 
problemes reals crònics en aquest 
àmbit, es van allargar quatre anys 
més. Finalment, durant tota la le-
gislatura es va mantenir la deman-
da de més inversions en infraes-
tructures. És cert que el Govern de 
l’Estat va superar en intencions i 
recursos els seus ante cessors socia-
listes –un mèrit que van reivindi-
car tant el PP com CiU–, però tam-
bé ho és que la balança final conti-
nuava detectant un desnivell 
alarmant.

La VI legislatura a Catalunya va 
introduir nous reptes per a les 
administracions i la societat en 
general, com ara la integració 
d’una nova i massiva immigració 
ara extrapeninsular. Van ser qua-
tre anys en què el país tancava un 
moment històric i n’obria un al-
tre. Tots els partits van desplegar 
els seus programes de canvi. Va 
ser, doncs, una etapa contra re-
llotge en què tothom va buscar 
sortir situat de la millor mane-
ra possible. L’oposició va acusar 
Jordi Pujol d’haver acumulat un 
nou mandat «que sobrava». Pot-
ser en alguns aspectes l’última le-
gislatura va ser contraproducti-
va fins i tot per a Convergència, 
però per causes absolutament 
externes, com ara el gir cap a la 
radicalització que va prendre el 
Govern del Partit Popular. En tot 
cas, va ser una contra rellotge ne-
cessària, plena de matisos i apas-
sionant. De les que fan afició. A 
la política, no cal dir-ho.

Vicent Sanchis i Llàcer
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
23 d’agost de 1999

Data de les eleccions
17 d’octubre de 1999

Decret 280/1999, de 2 de novembre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
5 de novembre de 1999

Data de la investidura del President de la Generalitat
16 de novembre de 1999

Data finiment legislatura: 
22 de setembre de 2003

Durada de legislatura: 
3 anys, 10 mesos i 11 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Joan Viñas i Bona, president
I. Sr. Marc López i Plana i I. Sr. Juan Manuel Jaime Ortea, secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Joan Rigol i Roig , president
I. Sr. Higini Clotas i Cierco, vicepresident primer
I. Sra. Dolors Montserrat i Culleré, vicepresidenta segona
I. Sra. Carme Valls i Llobet, secretària primera
I. Sr. Ernest Benach i Pascual, secretari segon
I. Sr. Francesc Codina i Castillo (fins al 16-06-2000), secretari tercer
I. Sr. Esteve Orriols i Sendra (des del 27-06-2000), secretari tercer
I. Sr. Isidre Gavín i Valls, secretari quart

M. H. Joan Rigol i Roig,  
president del Parlament  
en la sisena legislatura
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President del Parlament de Catalunya
68 vots a favor del senyor Joan Rigol i Roig
67 vots a favor del senyor Josep Maria Vallès i Casadevall

Vicepresidents 
67 vots a favor del senyor Higini Clotas i Cierco
65 vots a favor del senyora Sra. Dolors Montserrat i Culleré
3 paperetes en blanc

Secretaris 
40 vots a favor del senyor Carme Valls i Llobet 
34 vots a favor del senyor Ernest Benach i Pascual
31 vots a favor del senyor Francesc Codina i Castillo
30 vots a favor del senyor Isidre Gavín i Valls

Mesa Parlament 
de la sisena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, el 
dia 16 de novembre de 1999, el Molt Honorable president Jordi Pujol 
i Soley (CiU).
Resultat de la votació 
68 «sí»
55 «no»
12 abstencions 

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Jordi Pujol i Soley, 
es van iniciar el dia 15 de novembre de 1999, a les onze del matí i tres 
minuts, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Jordi Pujol i Soley,
president de la Generalitat 
en la sisena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Pasqual Maragall i Mira Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Manuela de Madre Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Josep M. Vallès i Casadevall Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Carme Valls i Llobet Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Lluís Armet i Coma| Jordi Terrades i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Baixa 11/01  Alta 11/01

Ramon Espasa i Oliver Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Carme Figueras i Siñol Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Montserrat Tura i Camafreita Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Manuel Bustos i Garrido Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Miquel Octavi Iceta i Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
M. Pilar Malla i Escofet Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Joan Ferran i Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Miquel Barceló i Roca Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Josep M. Carbonell i Abelló Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Teresa Serra i Majem Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Josep M. Rañé i Blasco Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Alexandre Masllorens i Escubós Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Joan Roma i Cunill Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Caterina Mieras i Barceló Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Josep Clofent i Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Oriol Nel·lo i Colom Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
David Pérez i Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Assumpta Baig i Torras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Josep Casajuana i Pladellorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Pilar Díaz i Romero Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Bernardo Fernández Martínez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
M. Àngela Gassó i Closa Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Flora Vilalta i Sospedra Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Fèlix Sogas i Mascaró | Maria Jesús Fanego Lorigados Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Baixa 09/01 Alta 10/01

Juan Manuel Jaime Ortea Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Marc López i Plana Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Cristina Viader i Anfrons Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
Joan Galcerán i Margarit Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC 
RobertoLabandera Ganachipi Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Jordi Pujol i Soley Convergència i Unió 
Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió 
Joan Rigol i Roig Convergència i Unió 
Xavier Trías Vidal de Llobatera | Carles Puigdomènech i 
Cantó

Convergència i Unió 

Baixa 01/00 Alta 02/00

Antoni Comas i Baldellou Convergència i Unió 
Joan M. Pujals i Vallvé | Josep M. Matas i Babon Convergència i Unió 
Baixa 06/99 Alta 06/99
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Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió 
Josep Antoni Duran i Lleida Convergència i Unió 
Andreu Mas-Colell | Meritxell Borràs i Solé Convergència i Unió 
Baixa 01/00  Alta 02/00

M. Eugènia Cuenca i Valero Convergència i Unió 
Jordi Casas i Bedós Convergència i Unió 
Joan M. Vallvé i Ribera | Marcel Riera i Bou Convergència i Unió 
Baixa 03/00  Alta 03/00

Joan Viñas i Bona | Josep M. Matas i Babon Convergència i Unió
Baixa 02/02 Alta 02/02

Joaquim Ferrer i Roca Convergència i Unió 
Domènec Sesmilo i Rius Convergència i Unió 
Rafael Hinojosa i Lucena | Neus Munté i Fernández Convergència i Unió
Baixa 02/02 Alta 02/02

Rosa Bruguera i Bellmunt Convergència i Unió 
Antoni Fernández i Teixidó Convergència i Unió 
Ramon Espadaler i Parcerisas | Francesc Iglesias i Sala Convergència i Unió
Baixa 01/00  Alta 02/00

Flora Sanabra i Villarroya Convergència i Unió 
Vicenç Villatoro i Lamolla | Teresa Capilla i Pujol Convergència i Unió
Baixa 04/02 Alta 04/02

Lluís Miquel Recoder i Miralles Convergència i Unió 
Antoni Castellà i Clavé Convergència i Unió 
Jaume Camps i Rovira Convergència i Unió 
Salvador Esteve i Figueres Convergència i Unió 
Josep Rull i Andreu Convergència i Unió 
Josep Lluís Fernández i Burgui Convergència i Unió 
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió 
Francesc Codina i Castillo | Pere Ribera i Guals Convergència i Unió 
Baixa 06/00 Alta 06/00

Jaume Farguell i Sitges Convergència i Unió 

José Alberto Fernández Díaz Partit Popular 
Dolors Nadal i Aymerich Partit Popular 
M. Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular 
Francesc Vendrell i Bayona Partit Popular 
Ricard Fernández i Deu Partit Popular 
Daniel Sirera i Bellés Partit Popular 
M. Caridad Mejias i Sánchez Partit Popular 
M. Ángeles Esteller i Ruedas Partit Popular 

Josep-Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya 
Josep Huguet i Biosca Esquerra Republicana de Catalunya 
Carles Bonet Revés Esquerra Republicana de Catalunya 
Carme Porta i Abad Esquerra Republicana de Catalunya 
Joan Ridao i Martín Esquerra Republicana de Catalunya 
Xavier Vendrell i Segura Esquerra Republicana de Catalunya 
Jaume Oliveras i Maristany Esquerra Republicana de Catalunya 

Rafael Ribó i Massó Iniciativa per Catalunya-Verds 
José Luis López Bulla Iniciativa per Catalunya-Verds 
Elisabet Font i Muntanyà Iniciativa per Catalunya-Verds 
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Pere Macias i Arau Convergència i Unió
Josep Micaló i Aliu Convergència i Unió
Josep Enric Millo i Rocher Convergència i Unió
Xavier Soy i Soler Convergència i Unió
Trinitat Neras i Plaja Convergència i Unió
Josep M. Salvatella i Suñer Convergència i Unió
Eudald Casadesús i Barceló Convergència i Unió
Núria Martínez i Barderi Convergència i Unió
Pere Lladó i Isàbal Convergència i Unió

Marina Geli i Fàbrega PSC-CpC - IC-V
Manuel Nadal i Farreras PSC-CpC - IC-V
Joan Surroca i Sens PSC-CpC - IC-V
Martí Sans i Pairuto PSC-CpC - IC-V
Joan Boada i Masoliver PSC-CpC - IC-V

Joan Puigcercós i Boixassa | Pere Vigo i Sallent Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/00 Alta 03/00

Francesc Ferrer i Gironés Esquerra Republicana de Catalunya

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez Partit Popular

Diputats electes
Circumscripció electoral de Lleida
 
 Diputat/da Candidatura

Josep Grau i Seris Convergència i Unió
Joan Horaci Simó i Burgués Convergència i Unió
Francesc Xavier Coll i Gilabert | Agustí López i Pla Convergència i Unió
Baixa 09/00 Alta 09/00

M. Concepció Tarruella i Tomás Convergència i Unió
Jesús Bartolomé i Carrascal Convergència i Unió
Isidre Gavín i Valls Convergència i Unió
Ramon Llumà i Guitart Convergència i Unió

Antoni Siurana i Zaragoza PSC-CpC - IC-V
Ramon Vilalta i Oliva PSC-CpC - IC-V
Francesc Boya i Alòs PSC-CpC - IC-V
Marta Camps i Torrents PSC-CpC - IC-V
Joaquim Llena i Cortina PSC-CpC - IC-V

Jordi Ausàs i Coll Esquerra Republicana de Catalunya

Josep M. Fabregat i Vidal Partit Popular
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Joan Miquel Nadal i Malé Convergència i Unió
Eduard Rius i Pey Convergència i Unió
Carles Pellicer i Punyed Convergència i Unió
Joan Manuel Carrera i Pedrol Convergència i Unió
Joan M. Roig i Grau Convergència i Unió
Marià Curto i Forés Convergència i Unió
Misericòrdia Montlleó i Domènech Convergència i Unió
Joan Manel Sabanza i March Convergència i Unió

Montserrat Duch i Plana PSC-CpC - IC-V
Martí Carnicer i Vidal PSC-CpC - IC-V
Antoni Sabaté i Ibarz PSC-CpC - IC-V
Josep M. Simó i Huguet PSC-CpC - IC-V
Dolors Comas d’Argemir i Cendra PSC-CpC - IC-V
Núria Segú i Ferré PSC-CpC - IC-V

Josep Curto i Casadó Partit Popular
Rafael Luna i Vivas Partit Popular

Ernest Benach i Pascual Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Bargalló i Valls Esquerra Republicana de Catalunya



Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 
17 d’octubre de 1999

CiU

PSC -CpC-IC-V

PP

ERC

IC-V

216 La sisena legislatura. 1999-2003

Grup parlamentari de Convergència i Unió  56  56

Grup Socialista - Ciutadans pel Canvi 50  50

Grup parlamentari Popular 12  12

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 12   12

Grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Verds  5  5 

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 5-11-1999  de la legislatura 23-11-2003



1.178.420
37,70%

948.202
30,33%

235.097
7,52%

297.265
9,51%

271.173
8,67%

78.441
2,51%

Dones 
23,02%

Homes 
76,98%

88.524
2,83%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.293.657 3.133.926  59,20 %  3.097.122  28.968  7.836

CiU 1.178.420 37,70 % 56

PSC-CpC 948.202 30,33 % 36

PSC-CpC-IC-V 235.097  7,52 %  16

PP  297.265  9,51 % 12

ERC 271.173 8,67 %  12

IC-V  78.441  2,51 %  3

Altres  88.524  2,83 % -

CiU PSC-CpC PSC-
CpC-IC-V

PP ERC AltresIC-V

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  



VI Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

CiU 9  PSC -CpC PP 1  ERC 2  Altres
 IC-V 5

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  312.961

Participació  190.309

Percentatge  60,81%

Vots candidatures  187.650

Vots en blanc  1.954

Vots nuls 695 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  487.363

Participació  284.221

Percentatge  58.32%

Vots candidatures  280.608

Vots en blanc  2.652

Vots nuls 961 

CiU 8  PSC -CpC PP 1  ERC 1  Altres
 IC-V 5

CiU 8  PSC -CpC PP 2  ERC 2  Altres
 IC-V 6

218 La sisena legislatura. 1999-2003

Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 31  PSC-CpC 36 PP 8  ERC 7  IC-EV 3  Altres

Cens electoral  4.037.489

Participació  2.376.050

Percentatge  58,85%

Vots candidatures 2.348.949

Vots en blanc  21.926

Vots nuls 5.175 

833.168
35,14%

948.202
39,99%

234.957
9,91%

183.270
7,73%

78.441
3,31%

70.911
3,03%

Cens electoral  455.844

Participació  283.346

Percentatge  62,16%

Vots candidatures  279.915

Vots en blanc  2.426

Vots nuls 1.005 

91.199
48,10%

55.963
29,51%

15.121
7,97%

22.011
11,61%

3.356
1,77%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

116.974
41,30%

96.632
34,11%

30.108
10,63

29.733
10,50%

7.161
2,53%

Distribució d’escons. Total d’escons: 18

137.079
48,55%

82.502
29,22%

17.079
6,05%

36.159
12,81%

7.096
2,51%
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Convergència i Unió (CiU)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 37,70%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Ciutadans 
pel Canvi (PSC-CpC)

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 30,33%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta 
Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).
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Partit Popular (PP)

0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 9,51%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 8,67%
Percentatge sobre els vots vàlids

Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)
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0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Ciutadans pel Canvi - 
Iniciativa per Catalunya - Verds

Mitjana de Catalunya 7,52%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 2,51%
Percentatge sobre els vots vàlids

Iniciativa per Catalunya - 
Els Verds (IC-V)
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Abstenció

Mitjana de Catalunya 40,80%
Percentatge sobre el cens electoral

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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La setena legislatura 
2003 - 2006
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El llarg 
camí d’un 
Estatut que 
viatjava en 
un tripartit de 
quatre rodes

1. Introducció
Si tenim present el que ha passat 
a Catalunya des del 16 de novem-
bre de 2003 fins avui, que vivim 
immersos en la tempestuosa tar-
dor del 2005, reivindiquem poder 
revisar aquest text en un futur, 
perquè en el que resta d’aques-
ta setena legislatura pot passar 
qualsevol cosa. La primera eta-
pa ha estat el més similar a una 
atracció de realitat virtual d’un 
parc temàtic, en què la sortida és 
l’únic moment segur de saber on 

ets i amb qui estàs. Després, la vo-
ràgine dels fets et porta a dubtar 
de la teva ombra. I parlant d’om-
bres, segurament és la legislatura 
en què més Peter Pans han sobre-
volat el Palau de la Generalitat i 
l’hemicicle del parc de la Ciuta-
della. Però, desgraciadament, el 
joc brut del terrorisme i la força 
del bipartidisme PP-PSOE els ha 
fet créixer a tots de cop.
La barreja entre violència i demo-
cràcia ha protagonitzat també 
moments clau viscuts des d’aque-
lla primera primavera, com és 
el cas de les eleccions al Con-
grés i al Senat, el 14 de març de 
2004, precedides dels atemptats 
de l’11-M. Tres dies després, les 
urnes desallotjaven de la Mon-
cloa el Partit Popular que havia 
dut Espanya a donar suport a la 
guerra de l’Iraq. Amb el rerefons 
d’aquesta campanya militar, als 
Estats Units, el republicà George 
Bush va obtenir una segona le-

Mònica Terribas i Sala 
(Barcelona, 1968)
Condueix La nit al dia de TV3. 
Després de treballar als serveis 
informatius de Cadena 13 l’any 1987, 
es va integrar en els equips de televisió 
de Joaquim M. Puyal. Des d’aleshores 
ha desenvolupat diferents tasques 
en programes diversos: La vida en un 
xip, Tres pics i repicó, Un tomb per la vida, 
Persones humanes, Som i serem, Avisa’ns 
quan arribi el 2000 i Temps era temps. 
Col·labora a la revista Comunicació 
21 i a El Periódico de Catalunya. 
És professora del Departament de 
Periodisme i Comunicació Audiovisual 
de la UPF i vocal de la Junta de Govern 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Ha rebut nombrosos premis dels 
quals destaquen: el Premi Nacional de 
Cultura de Periodisme, el Premi Serrat 
i Bonastre, Premi Ciutat de Tarragona 
de Comunicació, el Premi de l’Associació 
Espanyola de Professionals de Ràdio 
i Televisió, el Premi Zapping, el Premi 
de Comunicació Universitat Ramon 
Llull, el Premi 1924 de Comunicació 
Audiovisual i el Premi Actual.



gislatura per àmplia majoria en 
les presidencials del 2 de novem-
bre d’aquell mateix any. Aquelles 
eleccions van ser més tranquil·les 
que les que va organitzar Was-
hington a l’Iraq, el 30 de gener de 
2005, segrestades per la violència 
i la manca de control democràtic, 
però amb un sorprenent alt ín-
dex de participació, que després 
tampoc ha dut enlloc ni ha atu-
rat les morts de civils i militars. 
Per cert, en el capítol d’eleccions, 
Tony Blair també va guanyar les 
seves, també malgrat l’Iraq. Ja ho 
diuen els analistes polítics que 
qui ocupa el poder mentre hi ha 
una guerra, sempre guanya…
Algunes altres dades pràctiques 
per situar el lector d’aquesta 
crònica fora de Catalunya: a ho-
res d’ara, Bin Laden continua 
tan il·localitzable com les armes  
de destrucció massiva de l’Iraq; 
a Guantánamo, els presos con-
tinuen sense judicis; als fòrums 
anuals de Davos i Porto Alegre, 
cimera de la germanor i l’espe-
rança, s’hi ha afegit el Fòrum de 
les Cultures de Barcelona, amb 
les paraules màgiques pau i sos-
tenibilitat, però els Estats Units 
–per posar només dos exemples– 
no ratifiquen el protocol de Kyo-
to ni se sotmeten a la Cort Penal 
Internacional, per tant, les tor-
tures infringides a l’Iraq pels seus 
soldats queden a mercè de l’eficà-
cia del seu sistema judicial. I en 
el capítol d’allò que no podem o 
no volem controlar, l’Antàrtida 
es desglaça, les onades de torna-
dos i huracans inunden i asso-

len l’Amèrica Central a la tardor 
del 2004 i el Mississipí a la del 
2005, els terratrèmols visiten l’ar-
xipèlag del Japó i el Pakistan, on 
milers de persones han mort se-
pultades, catàstrofe només com-
parable amb l’espantós tsunami 

que va deixar un quart de milió 
de morts al sud-est asiàtic el 26 
de desembre de 2004.
Un punt i a part és per al 20 de 
febrer de 2005, data del referèn-
dum espanyol per a aprovar o 
no el Tractat pel qual s’establix 
i s’estableix una Constitució per 
a Europa. Aquest text, enreves-
sat i laberíntic, fixa els mecanis-
mes pels quals la Unió Europea 
es consagra com a espai d’econo-

Josep-Lluís Carod Rovira, candidat a la 
presidència per ERC, en un míting. 
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mia neoliberal amb protecció de  
la sobirania dels estats, autèntic 
eix del funcionament europeu 
per mitjà del Consell, de la Co-
missió i d’un Parlament amb més 
dimensions que traça. Doncs bé, 
tot i que el «sí» d’Espanya va ser 
contundent, el «no» de França i 
Holanda uns mesos després ho va 
ser més i ens hem plantat al 2005, 

sota la presidència britànica, amb 
una Constitució en crisi i un lide-
ratge en transició a la Unió Eu-
ropea on l’únic clar és que Tony 
Blair sobreviu. Jacques Chirac ha 
vist com el seu amic Schröder ha 
estat substituït per la seva rival, la 
democratacristiana, Angela Mer-
kel, en les legislatives del setem-
bre del 2005.
I en aquest món, Catalunya arri-
ba a la tardor del 2005 havent fet 
els deures essencials de la legisla-
tura: dotar-se d’un nou Estatut, 
que ara fa el seu curs a la carrera 

de San Jerónimo, a les Corts espa-
nyoles, amb no menys dificultats 
de les que li va costar aconseguir 
el consens. Però es va fer. L’Esta-
tut va sortir aprovat per 120 di-
putats i diputades de quatre par-
tits (PSC-CpC, CiU, ERC, ICV-
EA) i 15 vots en contra del PPC 
el 30 de setembre del 2005. Però 
el camí fins aquí, moment en què 
domina la incertesa sobre la sort 
definitiva d’aquest text a Madrid, 
va començar en aquella campa-
nya en què tothom mesurava qui 
tenia l’Estatut amb un sostre més 
alt, la primera campanya sense 
Jordi Pujol, president durant 23 
anys, amb tota mena de titulars 
tòpics sobre la seva ombra allar-
gada.

2. Una campanya sense Pujol
La campanya a les eleccions del 
Parlament de Catalunya del 16 
de novembre del 2003 té una 
imatge premonitòria: Joan Sau-
ra, candidat d’Iniciativa Verds -  
Es querra Unida i Alternativa, pro-
mocionant la vida ecològica anti-
túnels amb tendes de campanya, 
i bicicletes. En aquells dies, cap 
profeta hauria pogut imaginar-se 
que les bicicletes es convertirien 
en un tricicle on Pasqual Mara-
gall hauria de tornar a aprendre 
a pedalar, amb cadena o sense, 
ajudat per en Mas, i amb els frens 
desgastats de tant prémer per no 
estimbar-se. I, ai, aquelles bicicle-
tes!, s’haurien d’acabar substitu-
int pel túnel de Bracons i la línia 
d’alta tensió de Bescanó a Baixàs.
Aquella campanya va ser també la 

Pasqual Maragall, candidat a la 
presidència per PSC-CpC, en un míting 
de la campanya electoral. 
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Josep Piqué, candidat a la presidència 
pel PP, en un míting de la campanya 
electoral. 
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gran prova de foc per la Conver-
gència i Unió que havia preparat 
el president Pujol per sobreviure 
sense ell. «La primera campanya 
sense Pujol», deia tothom. Però 
mentre Artur Mas feia la campa-
nya mediàtica estudiada, la im-
prescindible, la pautada, la cam-
panya que fan tots els partits, Pu-
jol tornava a recórrer el país, so-
vint fora del focus de les càmeres, 
per recordar als qui l’havien votat 
sempre a ell, que si votaven en Mas 
el feien perviure. Aquella campa-
nya silenciosa de Pujol, que el feia 
aparèixer en públic només en els 
moments dels grans mítings, va 
posar sordina a les crítiques dels 
qui creien que Pujol no sabria de-
saparèixer de l’escena política.
L’absència de Pujol dels cartells 
i el desgast de 23 anys de govern 
feia pensar que aquesta vegada 
Pasqual Maragall, candidat del 
PSC-CpC, golejaria a les urnes 
un Artur Mas que tenia un perfil 
menys camaleònic i popular que 
Pujol i una imatge esclava d’ha-
ver tingut una vida còmoda. Dia 
a dia, les enquestes indicaven que 
la marató d’Artur Mas havia per-
mès ajustar els resultats dels dos 
partits, però l’equip de Maragall 
vivia tranquil, convençut que la 
inèrcia pendular i l’absència del 
líder convergent d’aquella prime-
ra transició ja superada, els dona-
ria la victòria davant d’un candi-
dat, Artur Mas, que gairebé ni va-
lia la pena anomenar i a qui, per 
tombar-lo, només calia retreure-
li el pentinat. La campanya del 
16-N va servir, un cop més, per 
a constatar que els aparells dels 
partits treballen encara amb la 
idea que la cultura política del 
ciutadà no ha evolucionat d’ençà 
que Suárez va guanyar les elecci-

ons. El 16 de novembre de 2003 
va demostrar que ni els eslògans 
del canvi, ni els minuts de ràdio i 
televisió cronòmetre en mà, ni les 
pintes i els tupès, eren determi-
nants en els resultats electorals. I, 
de tot això, en van sortir benefici-
ats els altres tres candidats.
Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC), 
Josep Piqué (PPC) i Joan Saura 
(ICV-EA) van demostrar ja durant 
la campanya que no cedirien tot el 
protagonisme als dos partits i que 
determinarien el futur, tot i que 
de maneres diferents. Josep Piqué, 
president del Partit Popular de 
Catalunya, va tornar a casa amb 
l’experiència del primer Govern 
Aznar, sempre més digerible que 
el segon. Les poques pretensions 
de Piqué a la campanya contrasta-
ven amb les del líder republicà, se-
gur de convertir-se en la clau de la 
governabilitat. La clau! Quin mal 
li faria mesos després creure’s que 
ho era, haver-ho de ser i creure’s 

que mai podria deixar de ser-ho. 
Durant la campanya, va mante-
nir una aspra dialèctica amb CiU 
amb retrets sobre les oportunitats 
de matrimoni perdudes. Tots dos 
partits van concentrar-se en un 
discurs de sostres absoluts per a 
Catalunya, a través de la prome-
sa d’un nou Estatut amb concert 
econòmic a la basca. I a l’extrem 
esquerre del terreny de joc, Joan 
Saura va mantenir durant tota la 
campanya un discurs combatiu, de  
fronteres amb el PSC, i sobretot 
amb ERC, que de cop i volta, bus-
cant vots, també parlava d’ecolo-
gia i de respecte a la natura, per no 
quedar-se exclusivament amb els 
independentistes decebuts de Pu-
jol. Saura va aconseguir teixir una 
proposta tan poc estrident com 
realista, però que en un moment 
en què tothom prometia la lluna, 
el discurs d’un món just, sense 
benzina, sense nuclears i amb car-
manyola, no va desentonar.
El dijous anterior al diumenge de 
la votació, el 13 de novembre, el 
candidat del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, Pasqual Maragall, 
li deia al nostre company Antoni 
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Bassas, en l’entrevista reglamen-
tària i minuciosament minutada 
de Catalunya Ràdio: «Dormi tran-
quil, Bassas, que ens ho passarem 
bé.» Aquesta frase va començar a 
tenir un sentit profund a partir del 
16 de novembre, però els qui s’ho 
van passar especialment bé, com a 
professionals, van ser els periodis-
tes, perquè la classe política va fer 
rajar notícies dia sí, dia també. Ara 

bé, no m’atreviria a dir el mateix 
dels protagonistes, ni de la ciutada-
nia. Cal subratllar també que aque-
lles paraules, dites abans del 16-N, 
ja eren les d’un home convençut 
que ocuparia la presidència i sem-
blava voler donar garanties que si 
el PSC arribava al poder no hi hau-
ria canvis dràstics a la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió. Ma-
ragall va tenir una visió enganyosa 
del futur, si es té en compte que 
una de les primeres grans crisis del 
tripartit va ser precisament el desa-
cord sobre els nomenaments de la 

CCRTV, ràpidament eclipsats per 
una nova càrrega de trilita, l’entre-
vista  de Carod-Rovira amb ETA, 
que va generar una crisi política de 
greus conseqüències sobre el Go-
vern català.

3. El 16 de novembre: el 
triomf d’Artur Mas? Sí i no
I així arribem al 16 de novembre. 
La majoria dels ciutadans pen-
dents del resultat d’un partit de 
boxa entre Mas i Maragall a les 
urnes, amb uns aspirants dispo-
sats a entrar en el quadrilàter. 
En el cor d’aquells dos candi-
dats, Mas i Maragall, devien ba-
tegar amb llums de neó conven-
ciments ben diferents; l’aspirant 
de CiU, «m’ho mereixo», i el can-
didat socialista, «per fi, el canvi!». 
Va ser així, a mitges. Bé, de fet, no 
va ser així. O sí. Depèn de com 
es llegissin els resultats. No, els 
resultats només es podien ana-
litzar d’una manera. Sí, és clar, 
el PSC  va guanyar en vots. No, 
però CiU va guanyar en escons. 
La història del 1999 es repetia. 
Acceptem les regles del joc… No, 
no, perquè tots els vots han de va-
ler el mateix, a Santa Coloma de 
Gramenet i a Santa Coloma de 
Queralt. Tot és culpa d’aquesta 
llei electoral injusta que els con-
vergents van prometre fer i no 
han fet en 23 anys. Sí, però el ter-
ritori ha de mantenir la represen-
tativitat… Vencedors i vençuts, 
guanyadors i perdedors, CiU i 
el PSC-CpC, el PSC-CpC i CiU, 
van viure una nit d’infart, amb 
triomfalismes precipitats d’una 

Artur Mas, candidat candidat a la 
presidència per CiU, votant. 

El Periódico | Joan Cortadellas

Pasqual Maragall, candidat a la 
presidència per PSC-CpC, votant. 

El Periódico | Julio Carbó



Carme Chacón del PSC –ara vi-
cepresidenta del Congrés espa-
nyol– que va dir blat abans de ser 
al sac i ben lligat. Aquella va ser 
una nit de somriures amargs, mal 
dissimulats, a la seu del carrer de 
Nicaragua, on es va demostrar 
que cap d’ells havia passat per 
l’Institut del Teatre. Al passeig de 
Gràcia, al quarter general de CiU 
de l’Hotel Majèstic, l’embogi-
ment del triomf de la plana ma-
jor d’un partit que s’havia menta-
litzat per a la derrota s’apoderava 
fins i tot de Pujol: «Sóc immensa-
ment feliç!» I els nervis de la nova 
victòria, ara ja sense ell, el van fer 
escridassar, fins i tot aquell dia, 
periodistes i fotògrafs. Però res 
de tot això era comparable amb 
els qui havien trobat a les urnes 
la clau del país sota l’estora: ERC. 
Els seus 23 diputats eren impres-
cindibles per als 46 de CiU i per 
als 42 del PSC-CpC si es volia 
construir un govern estable. Així 
que van tenir la paciència justa 
per escoltar Mas i Maragall. El 
primer va poder parlar entre crits 
de: «Mas, president!» per enviar 
als republicans el missatge que 
administrarien la victòria amb 
humilitat. Maragall, després, 
conscient que els números no els 
donaven la victòria, va traduir 
el resultat electoral en el triomf 
de les esquerres que li permetia 
dibuixar un escenari de govern 
amb la suma dels seus 42, més els 
23 d’ERC i els 9 d’ICV-EA.
El 16 de novembre de 2003 va 
confirmar algunes coses: d’entra-
da, que els dos partits majorita-
ris, CiU i PSC, havien perdut una 
part significativa del seu suport 
electoral, amb 10 escons menys 
cadascun respecte al resultat de 
les eleccions del 1999; un factor 

clau: a partir d’ara, els partits 
petits condicionaven la política 
catalana. De res no havia servit 
mantenir un pacte entre CiU i 
PSC per obtenir el màxim benefi-
ci en la cobertura mediàtica pels 
dos grans partits, perquè el ciu-
tadà va decidir castigar-los i pre-
miar els altres tres: ERC passava 
de 12 escons a 23; el PPC no úni-
cament mantenia el seu suport, 
sinó que el millorava i passava 
de 12 a 15 –amb el canvi de can-
didat, d’Alberto Fernández Díaz 
a Josep Piqué–, i ICV-EA feia un 
progrés espectacular i sumava 6 
escons als 3 del 1999. L’arc parla-
mentari tenia gràcia, perquè més 
d’una combinació era possible, i 
s’obria clarament un escenari de 
pluralitat democràtica que obli-
gava al diàleg i la negociació.
No devia ser fàcil per a Pasqual 
Maragall encaixar la derrota mo-
ral d’haver perdut davant de CiU 
sense Jordi Pujol. Després de les 
eleccions va desaparèixer uns 

quants dies i va deixar que la res-
saca complexa que el PSC-CpC 
havia d’entomar quedés en mans 
dels professionals de l’aparell del 
partit, el seu amic i germà, Er-
nest Maragall, i Josep Montilla, 
secretari general del PSC. Durant 
les properes setmanes, aquests 
dos homes es van convertir, com 
molts altres, en els negociadors.

4. El llarg camí fins 
al Saló del Tinell
A Hollywood n’haurien pres nota 
si haguessin passat pels passadis-
sos del Parlament de Catalunya 
a partir del 17 de novembre del 
2003, tot i que la ronda de nego-
ciacions per a decidir qui gover-
naria Catalunya tenia un final 
previsible. Malgrat el divorci ex-
pressat durant la campanya entre 
CiU i els republicans, la nit de les 
eleccions ERC ja havia deixat ben 
clar que el seu suport estaria en 
funció de qui li oferís un projec-
te de govern més ambiciós. Això 
implicava recaptar i gestionar 
tots els impostos aquí i traspas-
sar a l’Estat l’import pels serveis 
rebuts i la solidaritat necessària 
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–diferent de la doctrina de Ma-
ragall, «pagar per renda, rebre 
per població»– i un Estatut que 
comportés pràcticament la inde-
pendència judicial, legislativa i 
executiva. Aquest era l’esquema 
teòric de la núvia desitjada que 
va fer públiques les condicions de 
prometatge a la ciutadania.

Va començar una posada en esce-
na que de tan pautada feia pensar 
que érem en un teatre. Per una 
porta, entraven Ernest Maragall i 
José Montilla i es trobaven amb 
Joan Puigcercós i Ernest Benach. 
Es mantenia tancada unes quan-
tes hores. Sortien. «Ha anat molt 
bé.» «Molt receptius.» «Estem 
acostant posicions.» Ara hi en-
traven Josep Antoni Duran Llei-
da i Felip Puig i es reunien amb 
els negociadors d’ERC. Passaven 
unes hores més. Compareixien. 

«Ha anat molt bé.» «Molt recep-
tius.» «Estem acostant posici-
ons.» «No hi ha entrebancs insal-
vables.» I així un dia rere l’altre, 
amb Maragall, Mas i Carod en un 
segon pla. Aquells dies de negoci-
ació, els mitjans de comunicació 
rebien els desitjos i les raons dels 
ciutadans per l’anomenat «go-
vern nacionalista» (CiU i ERC) 
o el «govern de les esquerres» 
(PSC, ERC i ICV-EA). I fins i tot 
van aparèixer algunes pintades: 
«CiU  + ERC = CATALUNYA». 
Aquesta, especialment, va ser la 
crossa argumental de Carod-Ro-
vira un cop va fer pública la de-
cisió. Per Carod, aquesta pintada 
significava que una part de Cata-
lunya quedava fora, i això era jus-
tament el què ell no volia. Amb 
aquest argument, va deixar fora 
l’altra meitat, que havia ocupat 
el poder fins aleshores. L’actitud 
de CiU, complaent i submisa a les 
exigències dels republicans, no va 
deixar a ERC cap altra argumen-
tació que retrets del passat i el 
pes d’una part del seu electorat 
que mai no els hauria perdonat 
haver perpetuat CiU en el poder 
gràcies als seus vots.
Ernest Benach ja havia abandonat 
la comissió negociadora quan tant 
CiU com PSC-CpC i ICV-EA van 
haver acordat que ell seria presi-
dent del Parlament de Catalunya, 
fos quina fos la combinació gua-
nyadora. Benach, home de con-
fiança de Carod-Rovira, quedava 
així institucionalment blindat pel 
que havia de venir, que, afortuna-
dament per a ell, el va enxampar 
atrinxerat al parc de la Ciutadella.

Joan Saura, candidat candidat 
a la presidència per ICV-EA,  
i Imma Mayol, votant. 
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Quan es va anunciar la formació 
d’un govern d’esquerres i catala-
nista –el GEC d’aquells primers 
titulars–, la reacció de CiU va ser 
virulenta: se sentien traïts i enga-
nyats, com si els haguessin utilit-
zat per a l’escenificació d’un vode-
vil per justificar una decisió presa 
molt abans de les eleccions. En 
canvi, PSC-CpC i ICV-EA es van 
omplir d’entusiasme en veure que 
ERC els havia triat i havia venjat 
amb el seu gest la bufetada que 
CiU els havia clavat a les urnes.
No van ser dies fàcils per a ningú, 
excepte per al Partit Popular de 
Catalunya. Josep Piqué i els seus 
15 escons van poder descansar, 
perquè ningú, de moment, no 
comptava amb ells per a res. Pi-
qué estava condemnat a esperar 
que, el 14 de març, Mariano Ra-
joy fos president i ell pogués fer 
d’hàbil i bondadós home fron-
tissa entre el Govern català i el 
de Madrid. Ningú no podia pre-
veure tot el que capgiraria aquest 
pronòstic raonable.

5. El Pacte del Tinell, 
14 de desembre del 2003
El Pacte del Tinell du la rúbrica 
de tres polítics que ja no cami-
nen junts pel pati dels tarongers. 
És un programa de govern que 
després de més d’un any i mig ja 
s’ha incomplert, com passa gai-
rebé sempre. Però en aquest Go-
vern, potser amb més intensitat, 
perquè és un govern-tricicle i les 
dues rodes de darrere no sempre 
responen al ritme de qui pedala. 
El Pacte del Tinell és la imatge 
d’un final del 2003 eufòric per als 
tres líders, Maragall, Carod-Rovi-
ra i Saura, que es van passar la nit 
de cap d’any fent bons propòsits 
d’entendre’s i estimar-se, i just 

encetat l’any 2004 van deixar-los 
al calaix, la natura va fer el seu 
curs i l’engranatge va començar 
a grinyolar ja el 22 de desembre 
del 2003.
Aquell dia de la presa de posses-
sió de Pasqual Maragall i Mira 
com a president de la Generali-
tat de Catalunya, el candidat del 
PSOE a la presidència del Govern 
espanyol no va perdre l’oportu-
nitat de fer campanya electoral i 
expressar el seu suport al tripar-
tit. José Luis Rodríguez Zapatero 
va aconseguir llotja a la plaça de 
Sant Jaume. La visió simbòlica del 
líder del PSOE en el dia de màxi-
ma rellevància política d’aquesta 
setena legislatura va ser llegit de 
maneres diferents: pel PSC, com 
el compromís de Zapatero amb 
les aspiracions del nou Govern, 
entre les quals hi havia l’Estatut; 
per CiU, com l’evidència del su-
cursalisme, i per ERC… no el van 

veure. Hi era, al balcó? Potser sí. 
Aquella vinguda de Zapatero en 
què va prometre que si era presi-
dent del Govern espanyol apro-
varia l’Estatut tal com sortís de 
Catalunya va ser, d’alguna mane-
ra, una sentència que va planar 
sobre ell dos anys més tard, quan 
l’Estatut que va sortir del Parla-
ment de Catalunya era rebut no 
només pel PP, sinó per bona part 
del PSOE, amb escàndol i rebuig 
notables. Però qui havia de pen-
sar-se que seria president?
A Espanya, en plena precampa-
nya, Mariano Rajoy desenfunda-
va a partir d’aleshores una arma 
potentíssima contra el candidat 
socialista: els independentistes 
catalans havien donat als socia-
listes la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta arma es va disparar des 
del principi amb contundèn-
cia, i amb efectivitat a partir de 
la filtració a l’ABC –dels serveis 
d’intel·ligència espanyols?– de 
l’entrevista de Josep-Lluís Carod-
Rovira amb ETA. Però abans d’ai-
xò, encara es van viure algunes se-
qüències dignes de pinzellar.

Ernest Maragall, Joan Clos, Pasqual 
Maragall i José Montilla, líders del PSC, 
a la nit electoral. 

El Periódico | Guillermo Moliner
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6. El tripartit: 
tants caps, tants barrets
La pressió que feia grinyolar el 
Govern català no venia tota de 
Madrid, sinó de dins mateix de 
les maquinàries de partit dels 
tres socis. De fet, les negociaci-
ons per a constituir un govern 
d’esquerres i catalanista que fos 
més o menys paritari i del gust 
dels tres partits ja es van con-
vertir en un malson. Els telèfons 
bullien: es buscaven dones d’es-
querres, catalanistes, disposades 
a acceptar càrrecs per a conse-
lleries diverses. La persistència 
va donar els seus fruits i el nou 
executiu de Maragall va incor-
porar Marina Geli (PSC, Salut), 
Montserrat Tura (PSC, Interi-
or), Anna Simó (ERC, Benestar 
Social) i Caterina Mieras (PSC, 
Cultura), a les quals després ha-
via de fer companyia, per atzars 
no previstos del destí, Marta Cid 
(ERC, Educació). La resta, ho-
mes alts i forts dels tres partits: 
el president Pasqual Maragall, 
el seu secretari de govern, Ernest 
Maragall, Joaquim Nadal (PSC, 
Política Territorial i Obres Pú-
bliques), Josep M. Rañé (Treball i 
Indústria), Antoni Castells (PSC, 
Economia i Finances), Josep M. 
Vallès (CC, Justícia), Joan Car-
retero (ERC, Governació), Pere 
Esteve (ERC, Turisme, Comerç i 
Consum), Carles Solà (ERC, Uni-
versitats, Recerca i Societat de 
la Informació), Josep Bargalló 
(ERC, Educació), Salvador Milà 
(ICV, Medi Ambient i Habitatge) 
i Joan Saura (ICV, Relacions Ins-
titucionals i Participació), el con-
seller que a partir del 28 de gener 
del 2004 seria co  negut amb el so-
brenom de «el pacificador». Així 
doncs, perquè tots estiguessin 

con tents, es van afegir conselle-
ries al Govern i es van fer obres a 
l’hemicicle del Parlament perquè 
al banc del govern no hi cabien 
tots.
El nou Govern presidit per Pas-
qual Maragall va prendre prime-
res mesures, entre les quals des-
taca, pel seu impacte social, la 
política de tolerància zero de la 
consellera d’Interior, Montserrat 
Tura. Tolerància zero amb l’alco-
hol i la velocitat excessiva, però 
dins del tripartit la tolerància es 
va haver de convertir de seguida 
en la clau de la supervivència. Per 
citar únicament dos dels sidrals 
que van quedar ràpidament obli-
dats pel cas Carod: el procés de 
nomenament dels càrrecs de la 
CCRTV, a principi de gener del 
2004, i, dos mesos després, la de-
cisió de continuar les obres del 
túnel de Bracons (17 de març de 
2004). Totes dues qüestions ha-
vien rebut atenció específica en 
el llarg i detallat document del 
Pacte del Tinell. Pel que fa als 
mitjans públics, el compromís 
de blindar-los perquè fossin in-
dependents amb una nova llei. 
Però mentre arribava la nova llei 
(que no ha arribat encara, quina 
pressa hi ha?), el tripartit va de-
cidir no perdre l’oportunitat, ca-
dascú per la seva banda, d’inten-
tar situar al capdavant dels mit-
jans públics les persones que els 
semblaven més adequades. Perí-
ode intens, no subvencionat per 
les companyies telefòniques, que 
va acabar amb una posada en es-
cena al Consell d’Administració 
de la CCRTV. Els consellers, tots 
menys els de CiU, van votar, la 
majoria «sí», al projecte de Joan 
Majó com a director general, ex-
ministre del PSOE, que, un cop 

al càrrec, va poder nomenar els 
periodistes Francesc Escriba-
no (TVC) i Montserrat Minobis 
(EdG). El ball de noms i de ges-
tions va ser tan distret, amb so-
par Puigcercós-Montilla inclòs, 
que una passada per l’hemerote-
ca ens estalviarà aquí l’especta-
cle de reproduir-ho. I de passada 
que fan la consulta, busquin «in-
forme sobre els mitjans de comu-
nicació».
En canvi, l’embeinada del túnel 
de Bracons, dos mesos més tard, 
va ser més resolutiva: el Pacte del 
Tinell preveia fer un informe per 
avaluar els costos de parar les 
obres, posició d’ERC i ICV-EA, i 
el conseller Joaquim Nadal va de-
cidir que el cost era massa elevat 
i el túnel va tirar endavant amb 
modificacions integradores del 
paisatge que en maqueta a molts 
van recordar l’univers dels Tele-
tubbies. Joan Boada i Josep Hu-
guet –que encara no era conseller 
de Turisme, Comerç i Consum en 
substitució de Pere Esteve, que 
ens va deixar víctima del càncer 
a les portes d’aquest estiu– van 
treure foc pels queixals des dels 
partits, però els seus homes al 
Govern callaven disciplinada-
ment. Va ser un dels primers 
símptomes que ERC havia que-
dat debilitada en un govern tri-
partit que ja no tenia Josep-Lluís 
Carod-Rovira a la conselleria en 
cap. Per què? Perquè volia parlar 
de pau amb la seva pròpia veu i 
amb ETA. I aquests li van donar 
dia i hora –vés quina coincidèn-
cia més inoportuna!–, precisa-
ment quan ja ocupava el càrrec 
de conseller en cap, en un lloc 
indeterminat de la Catalunya 
Nord, de cuyo nombre nunca quiso 
acordarse.
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7. El cap del conseller Carod-
Rovira, el conseller en cap
La desaparició del conseller en 
cap Josep-Lluís Carod-Rovira del 
Govern de la Generalitat de Ca-
talunya mereix una crònica al 
marge. Per alguns, va ser l’exem-
ple de la submissió de Catalunya 
al Govern espanyol i, per altres, 
la prova que Carod-Rovira s’ha-
via begut l’enteniment, embogit 
per l’afany de ser a missa i repi-
car.
Tot comença quan el diari ABC 
publica el 26 de gener del 2004 
que a principi d’aquell mes, el 
conseller en cap havia mantin-
gut una reunió amb dos mem-
bres d’ETA. Carod-Rovira admet 
la trobada que ell té com a polí-
tic d’ERC amb l’esperança que 
ETA deixi de matar. Entusias-
mat per la missió, Carod-Rovira 
oblida dues coses: la primera, 
que és conseller en cap, i la se-
gona, que té un president a qui 
deu transparència informativa. 
Aquestes circumstàncies li resul-
ten mortals, dins i fora del partit. 
La mateixa nit de conèixer-se la 
trobada, el secretari general del  
PSOE, José Luis Rodríguez Za-
patero, demana que Maragall ac-
cepti la dimissió del conseller en 
cap i surti del Govern. Zapatero 
parla abans que Maragall, que 
únicament per mitjà d’un comu-
nicat s’havia mostrat partidari de 
no prescindir de Carod-Rovira. 
Però de portes endins, la crisi que 
genera la voràgine mediàtica i 
política des de Madrid converteix 
les parets del Palau de la Genera-
litat en una olla de pressió. L’en-
demà, Joan Saura, la tercera roda 
del tricicle, pedala amb més im-
puls que mai, allarga l’eix i redre-
ça la direcció del vehicle que va de 

dret al precipici. Li falten mans i 
peus per a evitar l’estimbada.
A la tarda d’aquell dimarts, 28 
de gener de 2004, el president 
Maragall compareix per anun-
ciar que accepta la renúncia de 
Carod-Rovira, i el manté com a 
conseller sense cartera. Al ves-
pre, en una entrevista a TV3, 
Carod-Rovira admet que potser 
el moment de la trobada amb 
ETA no era oportú, però que ho 
havia fet com a secretari general 
d’ERC i amb l’esperança d’atu-
rar la violència, i que per això no 
havia de demanar disculpes al 
Govern espanyol, tal com li ha-
via exigit el president de la Ge-
neralitat aquella mateixa tarda. 
I aquell va ser el principi d’una 
llarga ruta en direcció contrària.
Josep-Lluís Carod-Rovira havia 
pres possessió com a conseller 
en cap el 22 de desembre, havia 
deixat de ser-ho el 28 de gener, i 
sortia definitivament del Govern 
en el moment en què ETA apa-
reix, de debò, en escena. El 18 de 
febrer de 2004 decreta treva a Ca-
talunya i aprofundeix més enca-
ra la ferida del Govern català. El 
20 de febrer, el president Pasqual 
Maragall nomenava Josep Barga-
lló conseller en cap, i Marta Cid, 
consellera d’Educació. La clau 
que havia mostrat Carod-Rovira 
com a símbol del poder d’ERC en 
el tripartit la va haver de deixar 
a Josep Bargalló per continuar 
entrant al seu despatx cada dia. 
I d’aquí, a passar la prova de foc 
d’encapçalar les llistes al Con-
grés d’ERC, que primer es va ven-
dre com un plebiscit a la seva ac-
tuació en pro de la pau, i després 
com no se sap què, perquè Joan 
Puigcercós li va deixar el cartell, 
però no l’escó. Aquesta operació 

va ser el preludi de l’Assemblea 
d’ERC al juliol del 2004: Puig-
cercós, secretari general, i Carod-
Rovira a la presidència.
Fora de Catalunya, la manipu-
lació i els insults mediàtics a Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira van ser 
extraordinaris, però un cop fora 
del Govern, el PP i alguns barons 
del PSOE en treien partit enmig 
de la campanya electoral: I aquí, 
què passava? Els dies posteriors 
al nomenament de Josep Barga-
lló, els mitjans de comunicació 
van distreure’s amb la no-corba-
ta del nou conseller en cap i es 
van descuidar de subratllar que 
ETA amb la seva treva, el Govern 
de José M. Aznar i la pressió del 
PSOE de Ferraz havien aconse-
guit en 48 hores forçar la sortida 
definitiva de Carod-Rovira del 
Govern. Però aquella decisió era 
la imatge d’un govern que assu-
mia una relació de causa a efecte 
entre la treva d’ETA i l’entrevista.

8. 11-M, terrorisme 
i eleccions, i ZP
Des de la treva d’ETA a Catalu-
nya fins al desgraciat 11 de març 
de 2004, la classe política espa-
nyola va sentir l’alè dels terroris-
tes al clatell. La treva feia sospi-
tar que, un moment o altre, ETA 
faria una demostració del que 
havia promès amb aquella imat-
ge terrible de l’estelada damunt 
la taula i davant dels terroristes. 
A mesura que s’acostava el 14 de 
març, el PSOE de Rodríguez Za-
patero escurçava distàncies en les 
enquestes amb el Partit Popular 
que, malgrat tot, tenia tots els nú-
meros per a situar Mariano Rajoy 
a la Moncloa i allargar el regnat 
de la dreta a l’Estat. No cal dir 
que el tripartit català i la crisi ge-
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nerada pel cas Carod van ser car-
nassa d’una campanya en què el 
PP assenyalava Catalunya com a 
escenari de radicalitat, que havia 
festejat amb el terrorisme de ma-
nera egoista i independent. No 
obstant això, el PP també tenia 
en contra un argument potent: 
la campanya a l’Iraq amb Bush i 
Blair amb resultats nuls, sense ar-
mes de destrucció massiva i amb 
un clima de violència imparable.
Si la partida s’hagués mantingut 
així, potser avui Mariano Rajoy 
seria president, i Piqué, l’home 
bo de la política catalana, però 
l’11 de març, a primera hora, les 
explosions a tres estacions de ro-
dalies de Madrid van capgirar el 
curs de la història. 192 morts i 
més de dos mil ferits, caos, tra-
gèdia i desorientació. Les torres 
bessones europees a Madrid, però 
vam trigar molt a poder-ho tenir 
clar. L’ombra d’Al-Qaida plana-

va, però les compareixences d’Án-
gel Acebes, ministre de l’Interior, 
la feien desaparèixer. Les seves in-
formacions comparades amb les 
subministrades per internet i per 
la premsa estrangera van dur mi-
lers de ciutadans a creure que el 
Govern de José M. Aznar mentia 
per situar ETA com a responsa-
ble dels atemptats. La jornada de 
reflexió va ser atípica, amb mani-
festacions a les seus del PP, amb 
convulsió ciutadana. I l’endemà, 
les urnes van donar la victòria al 
PSOE, que va desallotjar el PP de 
la Moncloa.
De cop i volta, el Govern tripartit 
de Catalunya tenia totes les faci-
litats per a complir el Pacte del 
Tinell, perquè el candidat José 
Luis Rodríguez Zapatero hauria 
d’assumir el compromís adquirit 
davant de Catalunya: el seu Go-
vern donaria suport a l’Estatut 
que sortís aprovat del Parlament 
de Catalunya. Amb matisos? No, 
sense matisos. I ara que el té a 
les mans, què? Com mantindrà 
la pa raula donada a Catalunya, 

i d’altra banda, l’acord amb el 
PP d’aplicar política comuna en 
reformes estatutàries, provocat 
per la reforma d’Estatut d’Eus-
kadi, l’a  nomenat Pla Ibarretxe, 
rebutjat al Congrés l’1 de febrer 
de 2005? Que no va aprendre del 
seu company Felipe González 
que no s’han de fer promeses que 
no s’està segur de poder complir, 
com aquella dels llocs de treball? 
Els polítics, com tots els homes, 
ensopeguen dues vegades amb la 
mateixa pedra..., això sí, amb un 
tarannà diferent.

9. Tarannà Zapatero: 
cafè per a tothom, però 
amb molt de sucre?
La tensió política es va desplaçar 
durant les primeres setmanes a 
Madrid, per veure els moviments 
estratègics d’un president socia-
lista que no s’acabava de creure el 
que havia passat en quatre dies. 
L’eufòria socialista era justifica-
da des de Catalunya, on el PSC 
havia contribuït amb vots clau al 
triomf del PSOE. Per primer cop, 
aquella nit del 14 de març, els ca-
talans van poder veure José Mon-
tilla, primer secretari del PSC, au-
tènticament emocionat al balcó 
del carrer Nicaragua. I amb mo-
tiu, perquè la victòria se l’enduria 
de ministre d’Indústria al cap de 
no res.
La primera mesura de Zapatero 
va ser rebregar els Estats Units 
fent tornar les tropes espanyo-
les d’Iraq d’un dia per l’altre. Des 
d’aleshores, ni la diplomàcia mo-
nàrquica de visita al ranxo de 
Bush no han aconseguit suavit-
zar les relacions amb Washing-
ton. Zapatero es va contagiar 
també de Montserrat Tura i va 
decretar tolerància zero amb la 
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violència de gènere, la primera 
gran llei de consens del seu Go-
vern, i després, tolerància zero 
amb la discriminació en drets ci-
vils i l’aprovació dels matrimonis 
homosexuals i la custòdia com-
partida en una agilitada Llei del 
divorci. Des de Catalunya, però, 
el tarannà Zapatero es mesura 
en altres paràmetres: un Estatut 
que inclogui un nou sistema de 
finançament que resolgui el ter-
rible dèficit fiscal, la publicació 
de les famoses balances, la políti-
ca sobre les seleccions esportives 
pròpies i el reconeixement de Ca-
talunya i el català a la Unió Euro-
pea, per posar alguns exemples. 
Respecte a aquests paràmetres, 
ens trobem amb una puntuació 
de 0,5 sobre 4. El català ara no és 
llengua oficial, però sí que ens po-
dem adreçar en català a la Unió 
Europea i parlar-hi a l’hemicicle 
si avisem amb temps. Aquesta 
fita ha merescut una valoració 
política que no s’ha perdut res-
pecte a l’etapa Pujol: «Hem fet un 
pas endavant…», perquè aquest, 
no ho oblidem, és un país de tra-
dicions. Els primers mesos del 
tarannà Zapatero van servir per 
a adonar-nos que la doctrina del 
PSOE continua essent el cafè per 
a tothom, però amb tres marro-
fins de sucre: «diálogo, ilusión y 
esperanza».

10. Un Estatut, una truita 
de dos (quatre) ous
Joan Saura, un conseller i un únic 
destí: aconseguir fer sortir un Es-
tatut d’aquesta legislatura, un 
Estatut, sobretot, amb el màxim 
finançament (possible), el màxim 
consens (possible), amb la màxi-
ma participació ciutadana i ins-
titucional, amb la màxima repre-

sentativitat (possible)… Un Esta-
tut que deixés enrere el de Sau, 
que va néixer del compromís po-
lític i la voluntat del poble, però 
sense el poble. La gent clamava 
pels carrers «Volem l’Estatut!», 
però els l’havien fet, i aquest cop, 
això, Joan Saura no ho consenti-
ria. Va aprendre a conduir un au-
tobús, s’hi va enfilar i el va con-
vertir en un recol·lector itinerant 
de les demandes dels catalans.
L’aventura de l’autobús va ser 
paral·lela a les contribucions de 
la societat civil organitzada. I 
d’aquí, a la ponència parlamentà-
ria, que va treballar incansable-
ment, a la recerca del consens, i 
va deixar per al final les qüestions 
on no es posaven d’acord. Com 
en els millors partits de bàsquet, 
l’emoció de la tardor del 2005 va 
ser administrada com en una pel-
lícula d’aquelles en què els bons 
treballen contrarellotge per sal-
var la víctima (en aquest cas l’Es-

tatut) d’una mort pràcticament 
segura. Això és el que assegurava 
de manera contundent un Josep 
Piqué que des del PPC van par-
ticipar en la ponència, però van 
votar que no a un context que fi-
nalment definia Catalunya com 
a nació, blindava les competèn-
cies, reconeixia drets històrics i 
sobretot, establia un sistema de 
finançament basat en un acord 
solidari en què Catalunya faria 
una aportació catalana, però 
controlaria per mitjà de l’Agència 
Tributària pròpia el rendiment 
del 100% dels impostos recap-
tats aquí. Els detalls i l’arquitec-
tura del sistema de finançament 
van ser la clau de volta de la rec-
ta final, decidida, sembla, davant 
d’una truita de dos ous cuinada, 
a casa seva, per Ernest Maragall 
al convergent Quico Homs, en 
una de les maratonianes sessions 
negociadores hores abans de tor-
nar-se a tancar al Ple definitiu.
El sistema de finançament es va 
tancar in extremis durant aquell 
ple de votació de l’Estatut, amb 
el president Maragall i els líders 
polítics del tripartit i Artur Mas, 

Pasqual Maragall, president electe, és 
felicitat pel seu predecessor en el càrrec, 
Jordi Pujol, el dia de la investidura. 

El Periódico | Julio Carbó
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tancats durant tres hores amb 
l’hemicicle aturat, amb CiU dis-
posada a plantar-se si no s’acce-
dia a acceptar les reformes que 
ells proposaven i un tripartit que 
necessitava el consens que Zapa-
tero exigia. Els va ajudar l’arcàn-
gel Sant Miquel, perquè era el 29 
de setembre, i potser aquesta in-
tercessió va influir perquè la laïci-
tat de l’ensenyament públic que-
dés fortament maquillada per 
Unió Democràtica.
Una imatge per a la història: pol-
zes amunt del president Pasqual 
Maragall i el líder de l’oposició, 
Artur Mas, abraçats, somrients, 
complaguts, que deixava enrere 
l’odi i l’enfrontament, que ha-
via generat, per exemple, aquella 
crisi del Carmel per l’episodi del 
3% i l’acusació de les presump-
tes comissions cobrades per obra 
pública en governs anteriors. 
Aquella nit de Sant Miquel, la 
història feia néixer l’Estatut d’un 
quadripartit, unit, consensuat, 
fort, que serrava les dents per-
què sabia que la tempesta arri-
baria de més enllà de l’Ebre. Que 
difícil havia estat trobar-se sota 
un mateix sostre aquells quatre 
quimèrics estatuts electorals de 
CiU, ERC, PSC-CpC i ICV-EA. 
Enrere quedaven ja retrets i in-
sults, desqualificacions i acusa-
cions de manca de respecte d’uns 
i altres, que les cimeres mirave-
tianes van mirar de fer oblidar. 
I així, un cop més, amb aquell 30 
de setembre i l’Estatut consensu-
at a la mà, Catalunya demostrava 
un cop més que un país com el 
nostre, pacífic, que només esmo-
la les eines desafinant, no fa cap 
trencadissa en ple segle XXI. Ara 
el dubte és si la trencadissa pot 
arribar de més enllà.

11. I el que hagi de venir, 
que sigui en pau
A aquesta setena legislatura de 
canvi de Jordi Pujol i CiU per Pas-
qual Maragall i el tripartit encara 
li queden plantejades moltes in-
cògnites. Per exemple, les Corts 
espanyoles afaitaran o mutilaran 
l’Estatut? Serà prou ferma la uni-
tat del quadripartit per a resistit 
l’allau de trompades simbòliques 
que arriben a hores d’ara i que 
poden convertir-se en retocs, es-
menes i vots negatius al Congrés i 
al Senat? El PSC resistirà les pres-
sions del PSOE per forçar canvis 
que desnaturalitzin els eixos verte-
brals d’aquest Estatut de què ens 
hem dotat per via democràtica i 
amb el suport de gairebé un 90% 
dels representants del poble cata-
là? Quan tanquem aquest capítol, 
d’uns anys trepidants, traumàtics, 
remoguts, hi ha una sola cosa cla-
ra, tancada per la història: durant 
la setena legislatura el Parlament 
de Catalunya va aprovar amb 
una aclaparadora majoria abso-
luta un nou Estatut per al nostre 
país i va dissenyar-se el futur. El 
Consell Consultiu assegura que 
la Constitució del 1978 és prou 
generosa per encabir-lo. Però, les 
constitucions, les interpreten les 
persones, i les persones perta-
nyen a partits, i els partits sem-
pre, sempre, se senten a prop de 
les urnes a l’hora d’interpretar-la.
Però malgrat tot, i passi el que 
passi a partir d’ara, un sol desig: 
arribar en pau al 2007. Que sigui 
aquesta l’última legislatura en 
què el terrorisme hagi estripat la 
vida de milers de persones. Que 
sigui també l’última vegada que 
ETA implica Catalunya en el seu 
joc brut. En el moment d’enlles-
tir aquest capítol, se senten cada 

vegada més forts els rumors d’un 
procés de pau per a Euskadi. Tan-
car per sempre aquest episodi de 
violència seria un gran assoli-
ment per a la història en aquesta 
setena legislatura del Parlament 
de Catalunya que, per principis 
democràtics, finalment haurà 
d’haver donat un millor Estatut 
per al nostre país.

Mònica Terribas i Sala
(Text lliurat l’octubre de 2005)
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
22 de setembre de 2003

Data de les eleccions
16 de novembre de 2003

Decret 29/2003, de 2 de desembre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
5 de desembre de 2003

Data de la investidura del President de la Generalitat
16 de desembre de 2003

Data finiment legislatura
8 de setembre de 2006

Durada de legislatura
2 anys, 9 mesos i 3 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sra. Carme-Laura Gil i Miró, presidenta
I. Sr. Rafael López i Rueda i I. Sr. Albert Batalla i Siscart, secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Ernest Benach i Pascual, president
I. Sr. Higini Clotas i Cierco, vicepresident primer
I. Sr. Sr. Ramon Camp i Batalla, vicepresident segon
I. Sra. Anna Miranda i Torres, secretària primera
I. Sra. Carmen Carretero Romay, secretària segona
Excm. Sr. Rafael Luna i Vivas, secretari tercer
I. Sra. Marina Llansana i Rosich (fins al 24-03-2004), secretària quarta
I. Sra. Bet Font i Montanyà (des del 31-03-2004), secretària quarta

M.H. Ernest Benach i Pascual,  
president del Parlament  
en la setena legislatura



252 La setena legislatura. 2003-2006

President del Parlament de Catalunya
111 vots a favor del senyor Ernest Benach i Pascual
24 paperetes en blanc

Vicepresidents 
77 vots a favor del senyor Higini Clotas i Cierco
57 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
1 papereta en blanc

Secretaris 
46 vots a favor de la senyora Anna Miranda i Torres 
31 vots a favor de la senyora Carme Carretero i Romay
25 vots a favor de la senyor Rafael Luna i Vivas
24 vots a favor de la senyora Marina Llansana i Rosich

Mesa Parlament 
de la setena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, 
el dia 16 de desembre de 2003, el Molt Honorable president Pasqual 
Maragall i Mira (PSC-CpC)

Resultat de la votació 
74 «sí»
61 «no» 

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Pasqual Maragall i 
Mira, es van iniciar el dia 15 de desembre de 2003, a dos quarts de dot-
ze del matí i nou minuts, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2).

M. H. Pasqual Maragall i Mira,
president de la Generalitat 
en la setena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Pascual Maragall i Mira Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Manuela de Madre i Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Josep M. Vallès i Casadevall Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Antoni Castells i Oliveres | Juan Manuel Jaime Ortea Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04  Alta 01/04

Carme Valls i Llobet Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Miquel Iceta i Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Ernest Maragall i Mira | Bernardo Fernández Martínez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04 Alta 01/04

Carme Figueras i Siñol Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Montserrat Tura i Camafreita | Roberto E. Labandera Ganachipi Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/03 Alta 01/04

Joan Ferran i Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Caterina Mieras i Barceló | Maria Ángela Gassó i Closa Partit dels Socialistes de Catalunya-Cp
Baixa 12/03 Alta 01/04

Miquel Barceló i Roca | Josep Casajuana i Pladellorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 09/04 Alta 09/04

Josep M. Carbonell i Abelló | Antoni Comín i Oliveres Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 06/04 Alta 06/04

Teresa Serra i Majem Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Manel Royes i Vila | Jordi Terrades i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04 Alta 01/04

Josep M. Rañé i Blasco | Teresa Estruch i Mestres Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/03 Alta 01/04

Oriol Nel·lo i Colom | Joan Galceran i Margarit Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04 Alta 01/04

Consol Prados i Martínez | Conxita Rodríguez Cara Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 06/06 Alta 06/06

Lidia Santos i Arnau Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Alexandre Masllorens i Escubós | Montserrat Capdevila i Tatché Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 06/06 Alta 06/06

Ramon Espasa i Oliver Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Joan Roma i Cunill Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
David Pérez i Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
M. Assumpta Baig i Torras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Anna del Frago i Bares Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Flora Vilalta i Sospedra Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Mohammed Chaib Akhdim Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Pilar Díaz i Romero Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió
Josep Antoni Duran i Lleida | Jordi Turull i Negre Convergència i Unió
Baixa 03/04 Alta 04/04

Felip Puig i Godes Convergència i Unió
Francesc Homs i Ferret | Josep Lluís Fernández Burgui Convergència i Unió
Baixa 01/05 Alta 01/05

Núria de Gispert i Català Convergència i Unió
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Ramon Camp i Batalla Convergència i Unió
Marta Llorens i Garcia Convergència i Unió
Antoni Fernández i Teixidó Convergència i Unió
Lluís M.Corominas i Díaz Convergència i Unió
Carme-Laura Gil i Miró Convergència i Unió
Josefina Cambra i Giné Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas Convergència i Unió
M. Eugènia Cuenca i Valero Convergència i Unió
Lluís Recoder i Miralles Convergència i Unió
M. Glòria Renom i Vallbona Convergència i Unió
Jaume Camps i Rovira | Maritxell Borràs i Solé Convergència i Unió
Baixa 04/05 Alta 05/05

Antoni Castellà i Clavé Convergència i Unió
Josep Rull i Andreu Convergència i Unió
Joan Raventós i Pujadó Convergència i Unió
Jordi Casas i Bedós Convergència i Unió
Oriol Pujol i Ferrusola Convergència i Unió
Carles Puigdomènech i Cantó Convergència i Unió
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez Convergència i Unió
Francesc Homs i Molist Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra Convergència i Unió

Josep Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Huguet i Biosca | Elisenda Albertí i Casas Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 10/04 Alta 11/04

Pere Esteve i Abad | Maria Isabel Nonell i Torras Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/03 Alta 01/04

Carme Porta i Abad Esquerra Republicana de Catalunya
Carles Bonet i Revés Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Ridao i Martín Esquerra Republicana de Catalunya
Xavier Vendrell i Segura | Miquel Carrillo i Giralt Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 06/05 Alta 06/05

Teresa Aragonès i Perales Esquerra Republicana de Catalunya
Pilar Dellunde i Clavé Esquerra Republicana de Catalunya
Uriel Bertran i Arrué Esquerra Republicana de Catalunya
Oriol Amorós i March Esquerra Republicana de Catalunya
Marina Llansana i Rosich Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Maria Freixanet i Mayans Esquerra Republicana de Catalunya

Josep Piqué i Camps Partit Popular
Dolors Nadal i Aymerich | Joan López i Alegre Partit Popular
Baixa 03/04 Alta 03/04

M.ª Belén Pajares i Ribas Partit Popular
Francesc Vendrell i Bayona Partit Popular
M. Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular
Daniel Sirera i Bellés Partit Popular
Josep Llobet i Navarro Partit Popular
Eva García i Rodríguez Partit Popular
M.ª Ángeles Olano i García Partit Popular
Rafael López i Rueda Partit Popular
Santiago Rodríguez i Serra Partit Popular
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Joan Saura i Laporta Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Elisabet Font i Montanyà Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Jordi Miralles i Conte Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Jaume Bosch i Mestres Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Joan Boada i Masoliver Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Maria Dolors Camats i Luis Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Maria Dolors Clavell i Nadal Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Pere Macias i Arau Convergència i Unió
Irene Rigau i Oliver Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo Convergència i Unió
Josep Micaló i Aliu Convergència i Unió
Esteve Vilanova i Vilà Convergència i Unió
Eudald Casadesús i Barceló Convergència i Unió
Albert Riera i Pairó Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Marina Geli i Fàbrega | Esteve Pujol i Badà Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/03 Alta 01/04

Manuel Nadal i Farreras | José Antonio Donaire Benito Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04 Alta 01/04

Carme Carretero i Romay Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Pere Vigo i Sallent Esquerra Republicana de Catalunya
Maria Mercè Roca i Perich Esquerra Republicana de Catalunya
Carme Capdevila i Palau Esquerra Republicana de Catalunya
Alfons Quera i Carré Esquerra Republicana de Catalunya

Alicía Sánchez-Camacho i Pérez | Manel Ibarz i Casadevall Partit Popular
Baixa 03/04 Alta 03/04

Lluís Postigo i Garcia Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Josep Grau i Seris Convergència i Unió
Josep M. Pelegrí i Aixut Convergència i Unió
Josep Pont i Sans Convergència i Unió
Francesc Xavier Ballabriga i Cases Convergència i Unió
Albert Batalla i Siscart Convergència i Unió
Agustí Lluís López i Pla Convergència i Unió
Anna Miranda i Torres Convergència i Unió
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Jordi Carbonell i Sebarroja | Teresa Josa de Riu Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 07/05 Alta 07/05 Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Joaquim Llena i Cortina | Manuela González i Griñán Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 05/06 Alta 06/06

Marta Camps i Torrens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Francesc Boya i Alòs Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Carmel Mòdol i Bresolí Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Ausàs i Coll Esquerra Republicana de Catalunya
Miquel Àngel Estradé i Palau Esquerra Republicana de Catalunya

Jordi Montanya i Mías Partit Popular

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona

 Diputat/da Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió
Joan Carrera Pedrol Convergència i Unió
Joan M. Roig Grau Convergència i Unió
Carles Pellicer Punyed Convergència i Unió
Josep Poblet Tous Convergència i Unió
Francesc Sancho Serena Convergència i Unió
Mateu Montserrat Miquel Convergència i Unió

Lluis Miquel Pérez Segura Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Joan Sabaté Borràs Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
María Teresa Carrera González Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Martí Carnicer Vidal | Joaquim Josep Paladella i Curto Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/04 Alta 01/04

Nuria Segú Ferré | Carme Mas i Morillas Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 06/06 Alta 06/06

Ernest Benach Pascual Esquerra Republicana de Catalunya
Marta Cid Pañella | Jordi Castells i Guasch Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/04 Alta 04/04

Sergi de los Ríos Martínez Esquerra Republicana de Catalunya

Rafael Luna Vivas Partit Popular
Joan Bertomeu Bertomeu Partit Popular

Dolors Comas d’Argemir i Cendra Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa



Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 
16 de novembre de 2003

CiU

PSC -CpC

ERC

PP

ICV-EA
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Grup parlamentari de Convergència i Unió  46  46

Grup Socialista - Ciutadans pel Canvi 42  42

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 23  23

Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya 15   15

Grup parla. d’Iniciativa per Cat. Verds-Esquerra Alternativa  9  9 

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 5-12-2003  de la legislatura



1.031.454
31,16%

1.024.425
30,94%

544.324
16,44%

393.499
11,89%

241.163
7,28%

45.406
1,37%

Dones 
31,85%

Homes 
68,15%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.307.837 3.319.276  62,54 %  3.280.271  30.212  8.793

PSC-CpC 1.031.454 31,16 % 42

CiU 1.024.425 30,94 % 46

ERC 544.324 16,44 % 23

PP  393.499  11,89 % 15

ICV-EA 241.163  7,28 % 9

Altres  45.406  1,37 % -

CiUPSC-CpC PPERC AltresICV-EA

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  



VII Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  312.438

Participació  204.559

Percentatge  65,47%

Vots candidatures  201.670

Vots en blanc  1998

Vots nuls 891 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  514.103

Participació  317.059

Percentatge  61,67%

Vots candidatures  312.623

Vots en blanc  3.116

Vots nuls 1.320 

PSC-CpC 4  CiU 7  ERC 3  PP 1  ICV-EA 0 Altres PSC-CpC 5  CiU 7  ERC 3  PP 2  ICV-EA 1  Altres
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
PSC-CpC 29  CiU 25  ERC 13  PP 11  ICV-EA 7  Altres

Cens electoral  4.010.834

Participació  2.490.587

Percentatge  62,10%

Vots candidatures 2.462.625

Vots en blanc  22.546

Vots nuls 5.416 

824.270
33,17%

715.140
28,78%

376.669
15,16%

311.928
12,55%

199.553
8,03%

35.065
1,41%

Cens electoral  470.462

Participació  307.071

Percentatge  65,27%

Vots candidatures  303.353

Vots en blanc  2.552

Vots nuls 1.166 

45.723
22,45%

84.410
41,44%

40.574
19,92%

19.690
9,67%

8.863
4,35%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

89.109
28,22%

106.589
33,76%

60.092
19,03%

37.183
11,78%

16.419
5,20%

Distribució d’escons. Total d’escons: 18

72.352
23,65%

118.286
38,67%

66.989
21,90%

24.698
8,07%

16.328
5,34%

PSC-CpC 4  CiU 7  ERC 4  PP 1  ICV-EA 1  Altres

4.700
1,54%

3.231
1,02%

2.410
1,18%
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Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 30,94%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Ciutadans 
pel Canvi (PSC-CpC)

Mitjana de Catalunya 31,16%
Percentatge sobre els vots vàlids

Nota
Es reflecteixen els resultats prenent com a base 
el mapa comarcal actual. Així doncs, les comar-
ques del Pla de l’Estany, del Pla d’Urgell i de l’Alta 
Ribagorça apareixen segregades, tot i que foren 
creades més tard (Llei 5/1988, de 28 de març).
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30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 16,44%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Mitjana de Catalunya 11,89%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit Popular (PP)
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0 % - 5 %
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20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Alternativa (ICV-EA)

Mitjana de Catalunya 7,28%
Percentatge sobre els vots vàlids

Abstenció

Mitjana de Catalunya 37,46%
Percentatge sobre el cens electoral
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40,1 % -  45 %

+45%



264 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  265



266 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  267



268 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  269



270 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  271



272 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  273



274 La setena legislatura. 2003-2006



La setena legislatura. 2003-2006  275



La vuitena legislatura 
2006 - 2010
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
7 de setembre de 2006

Data de les eleccions
1 de novembre de 2006

Decret 415/2006, de 10 de novembre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
17 de novembre de 2006

Data de la investidura del President de la Generalitat
24 de novembre de 2006

Data finiment legislatura
4 d’octubre de 2010

Durada de legislatura
3 anys, 10 mesos i 17 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Josep M. Balcells Gené, president
I. Sr. Albert Rivera Díaz i I. Sra. Laia Ortiz Castellví, secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Sr. Ernest Benach i Pascual, president
I. Sr. Higini Clotas i Cierco, vicepresident primer
I. Sr. Ramon Camp i Batalla (fins el 23 de setembre de 2008),  
vicepresident segon 
I. Sr. Lluís M. Corominas Díaz, vicepresident segon
I. Sra. Lídia Santos i Arnau, secretària primera
I. Sr. Antoni Castellà i Clavé, secretari segon
I. Sr. Jordi Miralles i Conte, secretari tercer
Excm. Sr. Rafel Luna i Vivas, secretari quart

M. H. Ernest Benach i Pascual,  
president del Parlament  
en la vuitena legislatura
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President del Parlament de Catalunya
70 vots a favor del senyor Ernest Benach i Pascual
48 vots a favor de la senyora Núria de Gispert i Català
14 vots a favor de la senyora Dolors Montserrat i Culleré
3 vots a favor del senyor José Domingo Domingo

Vicepresidents 
71 vots a favor del senyor Higini Clotas i Cieco
47 vots a favor del senyor Ramon Camp i Batalla
2 vots a favor del senyor José Domingo Domingo
1 vot a favor del senyor Antoni Castellà i Clavé
14 vots en blanc

Secretaris 
52 vots a favor de la senyora Lídia Santos i Arnau
48 vots a favor del senyor Antoni Castellà i Clavé
18 vots a favor del senyor Jordi Miralles i Conte
13 vots a favor del senyor Rafel Luna i Vivas
3 vots a favor del senyor José Domingo Domingo

Mesa Parlament 
de la vuitena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, el 
dia 24 de novembre de 2006, el Molt Honorable president José Monti-
lla Aguilera (PSC-CpC)

Resultat de la votació 
70 «sí»
65 «no» 

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. José Montilla Agui-
lera, es van iniciar el dia 23 de novembre de 2006, a les onze del matí i 
tres minuts, en la sessió plenària núm. 2 (DSPC-P 2)

M. H. José Montilla Aguilera,
president de la Generalitat 
en la vuitena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió
Núria de Gispert i Català Convergència i Unió
Felip Puig i Godes Convergència i Unió
Meritxell Borràs i Solé Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz Convergència i Unió
Antoni Castellà i Clavé Convergència i Unió
Irene Rigau i Oliver Convergència i Unió
Antoni Fernández i Teixidó Convergència i Unió
Maria Pilar Pifarré i Matas Convergència i Unió 
Ramon Camp i Batalla | Jordi Cuminal i Roquet Convergència i Unió
Baixa 09/08 Alta 09/08

Marta Llorens i Garcia Convergència i Unió
Oriol Pujol i Ferrusola Convergència i Unió
Francesc Homs i Molist Convergència i Unió
M. Glòria Renom i Vallbona Convergència i Unió
Josep Rull i Andreu Convergència i Unió
Joana Ortega i Alemany Convergència i Unió
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibañez Convergència i Unió
Joan Recasens i Guinot Convergència i Unió
Jordi Turull i Negre Convergència i Unió
Assumpció Laïlla i Jou Convergència i Unió
Joan Raventós i Pujadó Convergència i Unió
M. Rosa Fortuny i Torroella Convergència i Unió
Esteve Orriols i Sendra | Montserrat Ribera i Puig Convergència i Unió
Baixa 06/08 Alta 07/08

Joan Morell i Comas Convergència i Unió
Benet Maimí i Pou Convergència i Unió

José Montilla Aguilera Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Antoni Castells Oliveres Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Manuela de Madre Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Montserrat Tura i Camafreita | Mohammed Chaib Akdim Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Miquel Iceta i Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Ernest Maragall Mira | Jordi Terradas i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Carme Figueras Siñol | Dídac Pestaña Rodríguez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 08/10 Alta 08/10

Ferran Mascarell i Canalda | Rosa Maria Ferrer Valls Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 03/07 Alta 03/07

Jordi Valls i Riera | Flora Vilalta i Sospedra Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Lídia Santos i Arnau Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Joan Ferran Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Caterina Mieras Barceló Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Jordi William Carnes i Ayats | Teresa Estruch Mestres Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 09/07 Alta 09/07

Higini Clotas Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Consol Prados Martínez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Josep Maria Balcells Gené Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC



282 La vuitena legislatura. 2006-2010

Daniel Font Cardona Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Josep Maria Rañé Blasco | Josep Casajuana i Pladellorens Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 06/08 Alta 06/08

Montserrat Capdevila Tatché Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
David Pérez Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Antoni Comín i Oliveres Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Judit Carreras Tort Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Roberto E. Labandera Ganachipi Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Palmira Arcarons i Oferil (Mila) Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Josep Lluís Carod-Rovira Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Puigcercós i Boixassa Esquerra Republicana de Catalunya
Anna Simó i Castelló Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Huguet i Biosca | Pere Aragonès i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/06 Alta 12/06

Marina Llansana i Rosich Esquerra Republicana de Catalunya
Joan Ridao i Martín | Miquel Carrillo i Giralt Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/08 Alta 03/08

Xavier Vendrell i Segura | Bernat Valls i Fuster Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 05/10 Alta 05/10

Maria Teresa Aragonès i Perales | Josep M. Freixanet i Mayans Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/06 Alta 12/06

Oriol Amorós i March | Laura Vilagrà i Pons Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/06 Alta 12/06

Pilar Dellunde i Clavé | Patrícia Gomà i Pons Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/06 Alta 12/06

Uriel Bertran i Arrué | Jordi Cots Dominguez Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 08/10 Alta 09/10

Josep Piqué i Camps | Josep Llobet i Navarro Partit Popular
Baixa 09/07 Alta 10/07

Montserrat Nebrera González | Eva García i Rodríguez Partit Popular
Baixa 10/09 Alta 10/09

Francesc Vendrell i Bayona | Pere Calbó i Roca Partit Popular
Baixa 06/10 Alta 06/10

M. Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular
Belén Pajares Ribas Partit Popular
Daniel Sirera i Bellés Partit Popular
Carina Mejías Sánchez Partit Popular
Santiago Rodríguez Serra Partit Popular
M. Ángeles Olano García Partit Popular
Rafael López i Rueda Partit Popular

Joan Saura i Laporta Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
M. Dolors Camats i Luis Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Jordi Miralles i Conte Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Jaume Bosch i Mestres Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
M. Dolors Clavell i Nadal Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Laia Ortiz Castellví Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Salvador Milà Solsona Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Mercè Civit Illa Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Laura Massana Mas Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa

Albert Rivera Díaz Ciutadans-Partido de la Ciudadania
José Domingo Domingo Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Antonio Robles Almeida | Carmen de Rivera i Pla Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Baixa 09/09 Alta 09/09
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Eudald Casadesús i Barceló Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo Convergència i Unió
Santi Vila i Vicente Convergència i Unió
Xavier Crespo i Llobet Convergència i Unió
Maria Dolors Rovirola i Coromí Convergència i Unió
Carles Puigdemont i Casamajó Convergència i Unió
Xavier Dilmé i Vert Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Marina Geli i Fàbrega | Pia Bosh i Codolà Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Joan Manuel del Pozo | José Antonio Donaire | Núria Carreras Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/08 Alta 01/08 - Baixa 01/10  Alta 01/10

Esteve Pujol i Badà Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Pere Vigo i Sallent Esquerra Republicana de Catalunya
Maria Mercè Roca i Perich Esquerra Republicana de Catalunya
Carme Capdevila i Palau | Alfons Quera i Carré Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 12/06 Alta 12/06

Pere Bosh i Cuenca Esquerra Republicana de Catalunya

Joan Boada i Masoliver | Lluís Postigo i Garcia Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa
Baixa 11/06 Alta 12/06

Josep Enric Millo i Rocher Partit Popular

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Josep Grau Seris Convergència i Unió
Josep M. Pelegrí i Aixut Convergència i Unió
Maria Carme Vidal Huguet Convergència i Unió
Josep Pont Sans | Marta Alòs Lòpez Convergència i Unió
Baixa 02/08 Alta 02/08

Albert Batalla i Siscart Convergència i Unió
Agustí Lluís López i Pla Convergència i Unió
Anna Miranda i Torres Convergència i Unió

Joaquim Llena Cortina | Francesc X. Boya i Alós Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Agnès Pardell Veà
Marta Camps Torrens | Antoni Llevot Lloret Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 05/08 Alta 05/08

Carmel Mòdol Bresolí Esquerra Republicana de Catalunya
Jordi Ausàs Coll | M. Àngels Cabasés i Piqué Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/08 Alta 03/08

Miquel Angel Estradé Palau Esquerra Republicana de Catalunya

Francesc Hilari Pané Sans Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Jordi Montanya Mías Partit Popular
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Joan Miquel Nadal Malé Convergència i Unió
Carles Sala Roca Convergència i Unió
Dolors Batalla i Nogués Convergència i Unió
Francesc Sancho Serena Convergència i Unió
Carles Pellicer Punyed Convergència i Unió
Xavier Pallarès Povill Convergència i Unió
Meritxell Ruiz i Isern Convergència i Unió

Francesc Xavier Sabaté Ibarz | M. Dolores López Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 01/07 Alta 01/07

Núria Segú Ferré Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Núria Ventura Brusca Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Martí Carnicer Vidal | Joaquim Josep Paladella Curto Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC
Baixa 12/06 Alta 12/06

Alexandre Martínez Medina Partit dels Socialistes de Catalunya-CpC

Ernest Benach i Pascual Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Bargalló i Valls | Sergi de los Ríos i Martínez Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 01/07 Alta 01/07

Marta Cid i Pañella Esquerra Republicana de Catalunya

Rafael Luna Vivas Partit Popular
Joan Bertomeu Bertomeu Partit Popular

Daniel Pi Noya Iniciativa Verds-Esquerra Alternativa



Grup parlamentari de Convergència i Unió  48  48

Grup Socialista - Ciutadans pel Canvi 37  37

Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 21  21

Grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya 14   14

Grup parla. d’Iniciativa per Cat. Verds-Esquerra Alternativa  12  12

Grup Mixt  3  3

Grups parlamentaris  Escons a l’inici  Escons a la fi
 de la legislatura 1-11-2006  de la legislatura
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Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya de l’1 de 
novembre de 2006

CiU

PSC -CpC

ERC

PP

ICV-EA

Grup Mixt
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Dones 
36,03%

Homes 
63,70%
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796.173
26,82%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura
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416.355
14,03%

316.222
10,65%

282.693
9,52%

89.840
3,03%

72.151
2,39%

PSC-CpC

PSC-CpC

ERC PP ICV-EUiA C-PC Altres

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.321.274 2.982.108  56,04 %  2.908.290  60.244  13.574

CiU 935.756 31,52 % 48

PSC-CpC 796.173 26,82 % 37

ERC 416.355 14,03 % 21

PP  316.222  10,65 % 14

ICV-EA 282.693  9,52 % 12

C-PC 89.840 3,03% 3

Altres  71.251  2,39 % -

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  

935.756
31,52%

CiU



VIII Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  311.037

Participació  183.526

Percentatge  59%

Vots candidatures  178.157

Vots en blanc  4.166

Vots nuls 1.203 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  534.790

Participació  289.478

Percentatge  54,13%

Vots candidatures  282.579

Vots en blanc  5.004

Vots nuls 1.895 

CiU 7  PSC-CpC 3  ERC 3  PP 1  ICV-EUiA 1  CPC 0 Altres 0
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 27  PSC-CpC 25  ERC 11  PP 10  ICV-EUiA 9  CPC 3 Altres 0 CiU 7  PSC-CpC 4  ERC 4  ICV-EUiA 1  PP 1  CPC 0 Altres 0

CiU 7 PSC-CpC 5   ERC 3  ICV-EUiA 2  PP 1  CPC 0 Altres 0

Cens electoral  3.991.308

Participació  2.232.872

Percentatge  55,94%

Vots candidatures 2.178.561

Vots en blanc  45.558

Vots nuls 8.753 

664.723
29,89%

280.566
12,61%

248.165
11,16%

230.968
10,38%

78.525
3,53%

55.013
2,47%

2.456
1,34%

Cens electoral  483.543

Participació  276.232

Percentatge  57,13%

Vots candidatures  268.993

Vots en blanc  5.516

Vots nuls 1.723 

72.916
39,99%

32.304
17,72%

16.605
9,11%

12.018
6,59%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

74.720
25,98%

50.686
17,62%

31.644
11%

18.729
6,51%

Distribució d’escons. Total d’escons: 18

104.480
38,19%

52.799
19,23%

20.978
7,64%

19.808
7,22%

2.584
0,94%

7.229
2,63%

6.553
2,27%

6.970
2,42%

1.761
0,97%

620.601
27,9%

60.755
22,13%

40.097
21,99%

93.277
32,43%
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Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 31,52%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC - CpC) - 
Ciutadans pel Canvi

Mitjana de Catalunya 26,82%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 14,03%
Percentatge sobre els vots vàlids

Mitjana de Catalunya 10,65%
Percentatge sobre els vots vàlids

Partit Popular (PP)

0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV - EUiA)

Mitjana de Catalunya 9,52%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 3,03%
Percentatge sobre els vots vàlids

Ciutadans (C-PC)
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Abstenció

Mitjana de Catalunya 40,80%
Percentatge sobre el cens electoral

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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La novena legislatura 
2010 - 2012
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
4 d’octubre de 2010

Data de les eleccions
28 de novembre de 2010

Decret 193/2010, de 13 de desembre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
16 de desembre de 2010

Data de la investidura del President de la Generalitat
27 de desembre de 2010

Data finiment legislatura
2 d’octubre de 2012

Durada de legislatura
1 anys, 9 mesos i 17 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Francesc Bragulat i Bosom, president
I. Sr. José Antonio Coto Roquet i I. Sr. Roger Montañola i Busquets,  
secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Sra. Núria de Gispert i Català, presidenta
I. Sr. Lluís Corominas i Díaz, vicepresident primer
I. Sr. Higini Clotas i Cierco,  (fins el 27 de setembre de 2012), 
vicepresident segon 
I. Sr. Jordi Cornet i Serra, (fins el 17 de gener de 2012), secretari primer 
I. Sr. Pere Calbó i Roca, secretari primer 
H. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, secretària segona
I. Sr. Josep Rull i Andreu, secretari tercer
I. Sra. Dolors Batalla i Nogués, secretària quarta

M. H. Núria de Gispert i Català,  
presidenta del Parlament  
en la novena legislatura
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Presidenta del Parlament de Catalunya
77 vots a favor de la senyora Núria de Gispert i Català
4 vots a favor del senyor Antoni Strubell i Trueta
53 vots en blanc

Vicepresidents 
65 vots a favor del senyor Lluís Corominas i Díaz
37 vots a favor del senyor Higini Clotas i Cierco
4 vots a favor del senyor Antoni Strubell i Trueta
29 vots en blanc

Secretaris 
31 vots a favor del senyor Jordi Cornet i Serra
28 vots a favor de la senyora Montserrat Tura i Camafreita
26 vots a favor del senyor Josep Rull i Andreu
25 vots a favor de la senyora Dolors Batalla i Nogués
10 vots a favor del senyor Jordi Miralles i Conte
4 vots a favor del senyor Antoni Strubell i Trueta
11 vots en blanc

Mesa Parlament 
de la novena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit President de la Generalitat de Catalunya, en segona votació, 
el dia 23 de desembre de 2010, el Molt Honorable president Artur Mas 
i Gavarró (CiU)

Resultat de la votació 
62 «sí»
45 «no»
28 «abstencions» 

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Artur Mas i Gavar-
ró, es va iniciar el dia 23 de desembre de 2010, a les deu del matí i tret-
ze minuts, en la sessió plenària núm. 2.3 (DSPC-P 4)

M. H. Artur Mas i Gavarró,
president de la Generalitat 
en la novena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura
Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió
Joana Ortega i Alemany Convergència i Unió
Felip Puig i Godes Convergència i Unió
Meritxell Borràs i Solé Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas Convergència i Unió
Oriol Pujol i Ferrusola Convergència i Unió
Antoni Castellà i Clavé | Josep Maria Llop i Rigol Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Lluís Miquel Recoder i Miralles Convergència i Unió
Irene Rigau i Oliver | Elisabeth Abad i Giralt Convergència i Unió
Baixa 02/11 Alta 02/11

Neus Munté i Fernàndez Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz Convergència i Unió
Núria de Gispert i Català Convergència i Unió 
Francesc Homs i Molist | Josep Sicart i Enguix Convergència i Unió
Baixa 12/10 Alta 01/11

Antoni Fernández Teixidó Convergència i Unió
Cristina Iniesta i Blasco | Ferran Falcó i Isern Convergència i Unió
Baixa 07/11 Alta 01/11

Josep Rull i Andreu Convergència i Unió
Josep M. Vila d’Abadal i Serra Convergència i Unió
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez | Benet Maimí i Pou Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

M. Glòria Renom i Vallbona Convergència i Unió
Marta Llorens i Garcia Convergència i Unió
Jordi Turull i Negre Convergència i Unió
Joan Recasens i Guinot Convergència i Unió
David Bonvehí i Torras Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibáñez Convergència i Unió
Montserrat Ribera i Puig Convergència i Unió
Joan Morell i Comas Convergència i Unió
M. Assumpció Laïlla i Jou Convergència i Unió
Jordi Cuminal i Roquet | Àngels Ponsa i Roca Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Pere Regull i Riba Convergència i Unió
M. Mercè Jou i Torras Convergència i Unió
Gerard M. Figueras i Albà Convergència i Unió
Dolors Gordi i Julià Convergència i Unió
Francesc Bragulat i Bosom Convergència i Unió
Maria Senserrich i Guitart Convergència i Unió
Roger Montañola i Busquets Convergència i Unió

Montserrat Tura i Camafreita Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Celestino Corbacho Chaves Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Laia Bonet Rull Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Miquel Iceta i Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Manuela de Madre Ortega Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Ernest Maragall i Mira Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Rocío Martínez-Sampere Rodrigo Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
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Jaume Collboni Cuadrado Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Eva Granados Galiano Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Joan Ferran i Serafini Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Higini Clotas i Cierco Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 09/12 

Consol Prados Martínez Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Daniel Font i Cardona Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Montserrat Capdevila Tatché Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Jordi Terrades i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Caterina Mieras i Barceló Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Judit Carreras Tort Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez Partit Popular
Jordi Cornet i Serra | Sonia Egea Pérez Partit Popular
Baixa 01/12 Alta 01/12

María de Llanos de Luna Tobarra | Sonia Esplugas González Partit Popular
Baixa 01/12 Alta 01/11

Pere Calbó i Roca Partit Popular
María José Garcia Cuevas Partit Popular
M. Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular
Josep Llobet Navarro | Juan Milián Querol Partit Popular
Baixa 08/11 Alta 08/11

Eva García i Rodríguez Partit Popular
José Antonio Coto Roquet Partit Popular
Pedro Chumillas Zurilla Partit Popular
Rafael López i Rueda Partit Popular
Santiago Rodríguez i Serra Partit Popular

Joan Herrera Torres Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Dolors Camats i Luis Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Jordi Miralles i Conte Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Jaume Bosch i Mestres Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Laia Ortiz Castellví | Josep Vendrell Gardeñes Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Baixa 12/11 Alta 12/11

Laura Massana Mas Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Salvador Milà i Solsona Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Mercè Civit Illa Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Joan Puigcercós i Boixassa Esquerra Republicana de Catalunya
Anna Simó i Castelló Esquerra Republicana de Catalunya
Laura Vilagrà i Pons | Violant Mascaró i López Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 06/11 Alta 06/11

Oriol Amorós i March Esquerra Republicana de Catalunya
Marc Sanglas i Alcantarilla Esquerra Republicana de Catalunya
Pere Aragonès i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya

Albert Rivera Díaz Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carmen de Rivera i Pla Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Jordi Cañas Pérez Ciutadans-Partido de la Ciudadania

Alfons López i Tena Solidaritat Catalana per la Independència
Uriel Bertran Arrué Solidaritat Catalana per la Independència 
Joan Laporta i Estruch Solidaritat Catalana per la Independència
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Santi Vila i Vicente Convergència i Unió
Elena Ribera i Garijo Convergència i Unió
Eudald Casadesús i Barceló | Montserrat Roura i Massaneda Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Xavier Crespo i Llobet Convergència i Unió
Maria Dolors Rovirola i Coromí Convergència i Unió
Carles Puigdemont i Casamajó Convergència i Unió
Xavier Dilmé i Vert Convergència i Unió
Lluís Guinó i Subirós Convergència i Unió
Begonya Montalban i Vilas Convergència i Unió

Joaquim Nadal i Farreras Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Marina Geli i Fàbrega Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Esteve Pujol Badà Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Carme Capdevila i Palau Esquerra Republicana de Catalunya
Pere Vigo i Sallent | Pere Bosch Cuenca Esquerra Republicana de Catalunya
Baixa 03/08 Alta 03/08

Joan Boada Masoliver Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Josep Enric Millo i Rocher Partit Popular

Antoni Strubell i Trueta Solidaritat Catalana per la Independència

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Albert Batalla i Siscart Convergència i Unió
Josep Maria Pelegrí i Aixut Convergència i Unió
Marta Alòs Lòpez Convergència i Unió
Joan Reñé i Huguet | Salvador Bordes i Balcells Convergència i Unió
Baixa 07/11 Alta 07/11

Ramona Barrufet i Santacana Convergència i Unió
Agustí López i Pla Convergència i Unió
Anna Miranda i Torres Convergència i Unió
Antoni Balasch i Parisi Convergència i Unió
Mireia Canals i Botines Convergència i Unió

Joaquim Llena i Cortina Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Agnès Pardell Veà Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Mònica Lafuente de la Torre Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Dolors López Aguilar Partit Popular
Marisa Xandri Pujol Partit Popular

Carmel Mòdol i Bresolí Esquerra Republicana de Catalunya
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Josep M. Poblet i Tous | Joan Güell i Serra Convergència i Unió
Baixa 02/11 Alta 03/11

Carles Sala Roca | Jaume Domingo i Planas Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Dolors Batalla i Nogués Convergència i Unió
Meritxell Roigé i Pedrola Convergència i Unió
Carles Pellicer i Punyed Convergència i Unió
Xavier Pallarès Povill | Annabel Marcos i Vilar Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Milagros Fernández i López Convergència i Unió
M. Victòria Forns i Fernández Convergència i Unió
Francesc Sancho i Serena | Joan M. Sardà i Padrell Convergència i Unió
Baixa 01/11 Alta 01/11

Francesc Xavier Sabaté i Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Núria Ventura Brusca Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Josep M. Sabaté Guasch Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Núria Segú Ferré Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Rafael Luna Vivas Partit Popular
Joan Bertomeu i Bertomeu | Jordi Roca Mas Partit Popular
Baixa 12/11 Alta 12/11

Alicia Alegret Martí Partit Popular

Sergi de los Ríos i Martínez Esquerra Republicana de Catalunya

Hortènsia Grau Juan Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
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Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 28 de 
novembre de 2010

CiU

SOC

ERC

PP

ICV-EUiA

Grup Mixt

G.P. de Convergència i Unió 62 62

G.P. Socialista 28 28

G.P. del Partit Popular de Catalunya 18 18

G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 10 10

G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 10 10

Grup Mixt 7 7

Grups parlamentaris  Escons a l’inici de la Escons a la fi
 legislatura 1-11-2010  de la legislatura



Dones 
41,05%

Homes 
58,05%
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575.233
18,38%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura

387.066
12,37%

230.824
7,37%

219.173
7,00%

106.154
3,33%

102.921
3,29%

PSC-PSOE ERCPP ICV-EUiA SIC’s

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.363.688 3.152.630  58,78 %  3.038.645  91.631  22.354

CiU 1.202.830 38,43 % 62

PSC-PSOE 575.233 18,38 % 28

PP  387.066 12,37 % 18

ICV-EUiA 230.824 7,37 % 10

ERC 219.173 7,00 % 10

C’s 106.154 3,33% 3

SI 102.921 3,29% 4

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  

1.202.830
38,43%

CiU



IX Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  312.605

Participació  187.159

Percentatge  59,87%

Vots candidatures  178.929

Vots en blanc  6.565

Vots nuls 1.665 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  550.911

Participació  312.882

Percentatge  56,79%

Vots candidatures  301.454

Vots en blanc  8.386

Vots nuls 3.042

CiU 9 PSC-PSOE 3  PP 2  ERC 1  
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 35  PSC-PSOE 18  PP 12  ICV-EUiA 8 ERC 6  C’s 3 SI 3 CiU 9  PSC-PSOE 3  ERC 2  PP 1  ICV-EUiA 1  SI 1 

CiU 9 PSC-PSOE 4  PP 3   ERC 1  ICV-EUiA 1 

Cens electoral  4.003.751

Participació  2.357.263

Percentatge  58,88%

Vots candidatures 2.274.165

Vots en blanc  68.241

Vots nuls 14.857 

862.010
36,80%

301.440
12,87%

193.544
8,26%

148.973
6,36%

89.990
3,84%

72.693
3,10%

Cens electoral  496.421

Participació  295.326

Percentatge  59,49%

Vots candidatures  284.097

Vots en blanc  8.439

Vots nuls 2.790 

87.052
46,93%

18.960
10,22%

16.966
9,15%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

56.481
18,23%

41.418
13,37%

26.355
8,51%

15.747
5,08%

Distribució d’escons. Total d’escons: 18

131.932
45,10%

26.879
9,19%

25.248
8,63%

14.109
4,82%

13.889
4,75%

449.549
19,19%

41.742
14,27%

27.461
14,80%

121.836
39,32%
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Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 38,43%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) 

Mitjana de Catalunya 18,38%
Percentatge sobre els vots vàlids

  

    

    

    

    

 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Partit Popular (PP)

Mitjana de Catalunya 12,37%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV - EUiA) 

Mitjana de Catalunya 7,37%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 7,00%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Ciutadans - Partido  
de la Ciudadania (C’s) 

Mitjana de Catalunya 3,33%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Solidaritat Catalana per 
la Independència (SI)

Mitjana de Catalunya 3,29%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Abstenció

Mitjana de Catalunya 41,22%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
1 d’octubre de 2012

Data de les eleccions
25 de novembre de 2012

Decret 161/2012, de 13 de desembre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
17 de desembre de 2012

Data de la investidura del President de la Generalitat
20 i 21 de desembre de 2012

Data finiment legislatura
3 d’agost de 2015

Durada de legislatura
2 anys, 7 mesos i 18 dies
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sra. Maria Dolors Montserrat i Culleré, presidenta
I. Sr. José Antonio Coto Roquet i Sra. Marta Vilalta i Torres, secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Sra. Núria de Gispert i Català, presidenta
H. Sra. Anna Simó i Castelló, vicepresidenta primera
I. Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident segon 
I. Sr. Miquel Iceta i Llorens, (fins el 22 de juliol de 2014), secretari 
primer
I. Sr. Pere Navarro i Morera, secretari primer
I. Sr. Pere Calbó i Roca, secretari segon
I. Sr. Josep Rull i Andreu, secretari tercer
I. Sr. David Companyon i Costa, secretari quart

M. H. Núria de Gispert i Català,  
presidenta del Parlament  
en la desena legislatura
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Presidenta del Parlament de Catalunya
79 vots a favor de la senyora Núria de Gispert i Català
52 abstencions
3 vots nuls

Vicepresidents 
67 vots a favor de la senyora Anna Simó i Castelló
54 vots a favor del senyor Lluís M. Corominas i Díaz
3 vots nuls
9 vots en blanc

Secretaris 
45 vots a favor del senyor Miquel Iceta i Llorens
35 vots a favor del senyor Pere Calbó i Roca
26 vots a favor del senyor Josep Rull i Andreu
16 vots a favor del senyor David Compayon i Costa

Mesa Parlament 
de la desena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit president de la Generalitat de Catalunya, en segona votació, el 
dia 21 de desembre de 2012, el Molt Honorable president Artur Mas i 
Gavarró (CiU)

Resultat de la votació 
71 «sí»
63 «no»

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Artur Mas i Gavar-
ró, es va iniciar el dia 20 de desembre de 2012, a dos quarts de cinc de 
la tarda i tres minuts, en la sessió plenària núm. 2.1 (DSPC-P 002)

M. H. Artur Mas i Gavarró,
president de la Generalitat 
en la desena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura

Artur Mas i Gavarró Convergència i Unió
Joana Ortega i Alemany Convergència i Unió
Oriol Pujol i Ferrusola | Assumpció Laïlla i Jou Convergència i Unió
Baixa 07/14 Alta 07/14

Felip Puig i Godes | Benet Maimí i Pou Convergència i Unió
Baixa 04/13 Alta 04/13

Núria de Gispert i Català Convergència i Unió 
Meritxell Borràs i Solé Convergència i Unió
Ramon Espadaler i Parcerisas | Joan Morell i Coma Convergència i Unió
Baixa 04/13 Alta 04/13

Lluís Miquel Recoder i Miralles | Àngels Ponsa i Roca Convergència i Unió
Baixa 03/13 Alta 04/13

Irene Rigau i Oliver Convergència i Unió
Jordi Turull i Negre Convergència i Unió
Neus Munté i Fernàndez | Maria Senserrich i Guitart Convergència i Unió
Baixa 01/13 Alta 02/13

Marta Llorens i Garcia Convergència i Unió
Lluís M. Corominas i Díaz Convergència i Unió
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez | Marta Pascal i Capdevila Convergència i Unió
Baixa 04/13 Alta 05/13

Josep Rull i Andreu Convergència i Unió
Germà Gordó i Aubarell | Roger Montañola i Busquets Convergència i Unió
Baixa 04/13 Alta 04/13

M. Mercè Jou i Torras Convergència i Unió
Antoni Fernández Teixidó Convergència i Unió
Anna Figueras i Ibáñez Convergència i Unió
Antoni Castellà i Clavé | Joan Recasens i Guinot Convergència i Unió
Baixa 01/13 Alta 01/13

Ferran Falcó i Isern Convergència i Unió
Antoni Font i Renom Convergència i Unió
David Bonvehí i Torras Convergència i Unió
Montserrat Ribera i Puig Convergència i Unió
M. Glòria Renom i Vallbona Convergència i Unió
Pere Regull i Riba Convergència i Unió

Oriol Junqueras i Vies Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Marta Rovira i Vergés Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Anna Simó i Castelló Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Gemma Calvet i Barot Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Oriol Amorós i March Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Marc Sanglas i Alcantarilla Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Eva Piquer i Vinent | Agnès Russiñol i Amat Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Baixa 02/13 Alta 02/13

Pere Aragonès i Garcia Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Jordi Solé i Ferrando Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Alba Vergés i Bosch Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Dionís Guiteras i Rubio Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Marta Vilalta i Torres Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
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Pere Navarro i Morera Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Maurici Lucena Betriu Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Núria Parlón Gil Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Joan Ignasi Elena García | Sergi Vilamala i Bastarras Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 09/14 Alta 10/14

Rocío Martínez-Sampere Rodrigo | Carmen García Lores Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 06/15 Alta 06/15

Daniel Fernández González | David Pérez Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 01/15 Alta 02/15

Eva Granados Galiano Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Jaume Collboni Cuadrado | Cristòfol Gimeno Iglesias Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 03/14 Alta 03/15

Montserrat Capdevila Tatché Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Celestino Corbacho i Chaves Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Jordi Terrades i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Ferran Pedret i Santos Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Alícia Romero i Llano Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez Partit Popular
Manuel Reyes López Partit Popular
Pere Calbó i Roca Partit Popular
María José García Cuevas Partit Popular
Santiago Rodríguez i Serra Partit Popular
Eva García Rodríguez Partit Popular
M. Dolors Montserrat i Culleré Partit Popular
José Antonio Coto Roquet Partit Popular
Juan Bautista Milián Querol Partit Popular
Pedro Chumillas Zurrilla | Sergio García Pérez Partit Popular
Baixa 06/13 Alta 06/14

Rafael López i Rueda Partit Popular
Fernando Sánchez Costa Partit Popular

Joan Herrera Torres Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Dolors Camats i Luis Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Juan Miguel Mena Arca Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Jaume Bosch i Mestres Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Marta Ribas Frias Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Laura Massana Mas Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Salvador Milà i Solsona Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Lorena Vicioso Adrià Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
David Compañon Costa Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA
Josep Vendrell Gardeñes Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Albert Rivera Díaz Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Jordi Cañas Pérez | Carme Pérez Martínez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Baixa 04/14 Alta 05/14

Carina Mejías Sánchez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Inés Arrimadas García Ciutadans-Partido de la Ciudadania
José Manuel Villegas Pérez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carmen de Rivera i Pla Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carlos Carrizosa Torres Ciutadans-Partido de la Ciudadania
José María Espejo-Saavedra Conesa Ciutadans-Partido de la Ciudadania
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David Fernández i Ramos Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres
Georgina Rieradevall i Tarrés | Isabel Vallet Sànchez Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres 
Baixa 05/13 Alta 06/13

Joaquim Arrufat i Ibáñez Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa d’Esquerres

Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Santi Vila | Montserrat Roura | Xavier Cima Convergència i Unió
Baixa 02/13 Alta 02/13 - Baixa 03/13 Alta 04/13

Elena Ribera i Garijo Convergència i Unió
Carles Puigdemont i Casamajó Convergència i Unió
Xavier Crespo i Llobet | Isabel Muradàs i Vázquez Convergència i Unió
Baixa 05/15 Alta 05/15

Maria Dolors Rovirola i Coromí Convergència i Unió
Pere Vila i Fulcarà Convergència i Unió
Xavier Dilmé i Vert Convergència i Unió
Lluís Guinó i Subirós Convergència i Unió
Begonya Montalban i Vilas Convergència i Unió

Roger Torrent i Ramió Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Sergi Sabrià i Benito Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Pere Bosch Cuenca Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí

Juli Fernández i Iruela Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Marina Geli i Fàbrega Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 01/15

Josep Enric Millo i Rocher Partit Popular
Sergio Santamaría Santigosa Partit Popular

Marc Vidal Pou Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Marina Geli i Fàbrega Diputada no adscrita
Alta 01/15

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Albert Batalla i Siscart Convergència i Unió
Josep Maria Pelegrí i Aixut Convergència i Unió
Ramona Barrufet i Santacana Convergència i Unió
Antoni Balasch i Parisi Convergència i Unió
Mireia Canals i Botines | Jordi Ciuraneta i Riu Convergència i Unió
Baixa 12/14 Alta 12/14

Àlex Moga i Vidal Convergència i Unió
Cristina Bosch i Arcau Convergència i Unió
Violant Cervera i Carabassa Convergència i Unió

Josep Cosconera i Carabassa Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
Maria Rosa Amorós i Capdevila Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí
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Albert Donés i Antequera Esquerra Republicana de Catalunya - Catalunya Sí

Àngel Ros i Domingo | Òscar Ordeig i Molist Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Baixa 01/14 Alta 01/14

Dolors López Aguilar Partit Popular
Marisa Xandri Pujol Partit Popular

Sara Vilà Galan Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Albert Batet i Canadell Convergència i Unió
Anna Solé i Ramos Convergència i Unió
Carles Pellicer i Punyed Convergència i Unió
Meritxell Roigé i Pedrola Convergència i Unió
Victòria Forns i Fernández Convergència i Unió
Annabel Marcos i Vilar Convergència i Unió
Joan Sardà i Padrell Convergència i Unió

Josep Andreu i Domingo Esquerra Republicana de Catalunya
Josep Lluís Salvadó i Tenesa Esquerra Republicana de Catalunya
Teresa Vallverdú i Albornà Esquerra Republicana de Catalunya

Xavier Sabaté Ibarz Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Núria Segú Ferré Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Núria Ventura Brusca Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Rafael Luna Vivas Partit Popular
Jordi Roca Mas Partit Popular
Alicia Alegret Martí Partit Popular

Hortènsia Grau Juan Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA

Matías Alonso Ruiz Ciutadans-Partido de la Ciudadania
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Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012

CiU

SOC

ERC

PP

ICV-EUiA

C’s

Grup Mixt

G.P. de Convergència i Unió 50 50

G.P. d’Esquerra Republicana de Catalunya 21 21

G.P. Socialista 20 19

G.P. del Partit Popular de Catalunya 19 19

G.P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 13 13

G.P. de Ciutadans 9 9

Grup Mixt 3 3

Diputats no adscrits - 1

Grups parlamentaris  Escons a l’inici de la Escons a la fi
 legislatura  de la legislatura



Dones 
40%

Homes 
60%
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498.124
13,70%

Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura

524.707
14,43%

471.681
12,97%

359.705
9,89%

275.007
7,56%

126.435
3,47%

ERC ICV-EUiAPSC-PSOE PP CUPC’s

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.257.587 3.668.310  67,76 %  3.582.272  52.898  33.140

CiU 1.116.259 30,70 % 50

ERC 498.124 13,70 % 21

PSC-PSOE 524.707 14,43% 20

PP  471.681 12,97 % 19

ICV-EUiA 359.705 9,89 % 13

C’s 275.007 7,56% 9

CUP 126.435 3,47% 3

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  

1.116.259
30,70%

CiU



X Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  300.534

Participació  209.143

Percentatge  66,78%

Vots candidatures  202.543

Vots en blanc  4.153

Vots nuls 2.347 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  545.094

Participació  362.792

Percentatge  65,17%

Vots candidatures  351.684

Vots en blanc  6.427

Vots nuls 4.681

CiU 8 ERC 3 PP 2  PSC-PSOE 1 ICV-EUiA 1
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85
CiU 26  PSC-PSOE 14  PP 12  ERC 12  ICV-EUiA 10 C’s 8 CUP 3 CiU 9  ERC 3  PSC-PSOE 2  PP 2  ICV-EUiA 1   

CiU 7  ERC 3  PP 3 PSC-PSOE 3 C’s 1 ICV-EUiA 1 

Cens electoral  3.921.641

Participació  2.748.482

Percentatge  68,00%

Vots candidatures 2.687.142

Vots en blanc  37.999

Vots nuls 23.341 

765.330
28,08%

361.656
13,27%

346.662
12,72%

303.625
11,14%

229.746
8,43%

92.794
3,40%

Cens electoral  490.318

Participació  347.893

Percentatge  69,29%

Vots candidatures  340.803

Vots en blanc  4.319

Vots nuls 2.771 

89.035
43,05%

23.338
11,28%

21.598
10,44%

11.145
5,38%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15

54.093
15,10%

53.591
14,96%

48.642
13,58%

26.039
7,27%

24.538
6,85%

Distribució d’escons. Total d’escons: 18

148.237
42,95%

34.688
10,05%

33.096
9,58%

20.397
5,91%

419.779
15,40%

61.358
17,77%

36.011
17,41%

113.657
31,73%
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Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC)

Mitjana de Catalunya 13,70%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Convergència i Unió (CiU)

Mitjana de Catalunya 30,70%
Percentatge sobre els vots vàlids

  

   

    

   

   

 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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0 - 5% 

5,1 - 10% 

10,1 - 20% 

20,1 - 30% 

30,1 - 40% 

+40% 

Partit Popular (PP)

Mitjana de Catalunya 12,97%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) 

Mitjana de Catalunya 14,43%
Percentatge sobre els vots vàlids

  

    

    

    

    

 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Ciutadans - Partido  
de la Ciudadania (C’s) 

Mitjana de Catalunya 7,56%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Iniciativa per Catalunya Verds -
Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV - EUiA) 

Mitjana de Catalunya 9,89%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Candidatura d’Unitat Popular-
Alternativa d’Esquerres (CUP)

Mitjana de Catalunya 3,47%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Abstenció

Mitjana de Catalunya 41,22%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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L’onzena legislatura 
2015 - 2017
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
3 d’agost de 2015

Data de les eleccions
27 de setembre de 2015

Decret 229/2015, de 21 d’octubre,  
de convocatòria de la sessió constitutiva  
del Parlament de Catalunya

Data de la sessió constitutiva del Parlament
26 d’octubre de 2015

Data de la investidura del President de la Generalitat
10 de gener de 2016

Data finiment legislatura
28 d’octubre de 2017

Durada de legislatura
2 anys i 2 dies



364 L’onzena legislatura. 2015-2017

Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
I. Sr. Julià de Jòdar Muñoz, president
I. Sr. Joan Giner Miguélez i Sr. Gerard Gómez del Moral i Fuster, 
 secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Sra. Carme Forcadell i Lluís, presidenta
I. Sr. Lluís M. Corominas i Díaz, (fins el 25 de juliol de 2017), 
vicepresident primer
Il·lm. Sr. Lluís Guinó i Subirós, vicepresident primer
I. Sr. José María Espejo-Saavedra Conesa, vicepresident segon
H. Sra. Anna Simó i Castelló, secretària primera
I. Sr. David Pérez Ibáñez, secretari segon
I. Sr. Joan Josep Nuet i Pujals, secretari tercer
I. Sra. Ramona Barrufet i Santacana, secretària quarta

M. H. Carme Forcadell i Lluís,  
presidenta del Parlament  
en l’onzena legislatura
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Presidenta del Parlament de Catalunya
77 vots a favor de la senyora Carme Forcadell i Lluís
57 vots en blanc
1 vot nul

Vicepresidents 
66 vots a favor del senyor Lluís M. Corominas i Díaz
56 vots a favor del senyor José María Espejo-Saavedra Conesa
5 vots en blanc
8 vots nuls

Secretaris 
37 vots a favor de la senyora Anna Simó i Castelló
36 vots a favor del senyor David Pérez Ibáñez
25 vots a favor del senyor Joan Josep Nuet i Pujals
25 vots a favor de la senyora Ramona Barrufet i Santacana

Mesa Parlament 
de l’onzena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit president de la Generalitat de Catalunya, en primera votació, 
el dia 10 de gener de 2016, el molt honorable president Carles Puigde-
mont i Casamajó (Junts pel Sí)

Resultat de la votació 
70 «sí»
63 «no»
2 «abstencions»

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont 
i Casamajó, es van iniciar el dia 10 de gener de 2016, a les cinc de la 
tarda i cinc minuts, en la sessió plenària núm. 6 (DSPC-P 7)

M. H. Carles Puigdemont 
i Casamajó,
president de la Generalitat 
en l’onzena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura
Raül Romeva i Rueda Junts pel Sí
Carme Forcadell i Lluís Junts pel Sí
Muriel Casals i Couturier | Adriana Delgado i Herreros Junts pel Sí
Baixa 02/16 Alta 02/16

Artur Mas i Gavarró | Fabian Mohedano Morales Junts pel Sí
Baixa 01/16 Alta 01/16

Oriol Junqueras i Vies Junts pel Sí
Eduardo Reyes i Pino Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas Junts pel Sí
Neus Munté i Fernàndez | Àngels Ponsa i Roca Junts pel Sí
Baixa 01/17 Alta 01/17

Marta Rovira i Vergés Junts pel Sí
Jordi Turull i Negre Junts pel Sí
Antoni Comín Oliveres Junts pel Sí
Josep Rull i Andreu Junts pel Sí
Anna Simó i Castelló Junts pel Sí
Neus Lloveras i Massana Junts pel Sí
Chakir El Homrani Lesfar Junts pel Sí
Marta Pascal i Capdevila Junts pel Sí
Lluís M. Corominas i Díaz Junts pel Sí
Oriol Amorós i March | M. Assumpció LaIlla i Jou Junts pel Sí
Baixa 02/16 Alta 02/16

Irene Rigau i Oliver Junts pel Sí
Germà Gordó i Aubarell Junts pel Sí
Baixa 06/17

Pere Aragonès i Garcia | Maria Rosell i Medall Junts pel Sí
Baixa 01/16 Alta 01/16

Antoni Castellà i Clavé Junts pel Sí
Alba Vergés i Bosch Junts pel Sí
Anna Figueras i Ibàñez Junts pel Sí
David Bonvehí i Torras Junts pel Sí
Marc Sanglas i Alcantarilla Junts pel Sí
Montserrat Candini i Puig Junts pel Sí
Magda Casamitjana i Aguilà Junts pel Sí
Maria Senserrich i Guitart Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata Junts pel Sí
Gerard Gómez del Moral i Fuster Junts pel Sí
Jordi Cuminal i Roquet Junts pel Sí

Inés Arrimadas García Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carlos Carrizosa Torres Ciutadans-Partido de la Ciudadania
José María Espejo-Saavedra Conesa Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Fernando de Páramo Gómez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Sonia Sierra Infante Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Antonio Espinosa Cerrato Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Francisco Javier Hervías Chirosa | Martín Eusebio Barra López Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Baixa 01/16 Alta 01/16

Susana Beltrán García Ciutadans-Partido de la Ciudadania
David Mejía Ayra Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Marina Bravo Sobrino Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Joan García González Ciutadans-Partido de la Ciudadania
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Jesús Galiano Gutierrez | María Francisca Valle Fuentes Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Baixa 03/16 Alta 03/16

Noemí de la Calle Sifré Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Sergio Sanz Jiménez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carmen de Rivera i Pla Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Laura Vílchez Sánchez Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Elisabeth Valencia Mimbrero Ciutadans-Partido de la Ciudadania

Miquel Iceta i Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Eva Granados Galiano Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Ferran Pedret i Santos Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Alícia Romero Llano Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Jordi Terrades i Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Assumpta Escarp Gibert Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
David Pérez Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Esther Niubó Cidoncha Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Pol Gibert Horcas Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Marta Moreta Rovira Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Raúl Moreno Montaña Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Eva Martínez Morales Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Josep Lluís Franco Rabell Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa Catalunya Sí que es Pot
Àngels Martínez Castells Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi Catalunya Sí que es Pot
Joan Josep Nuet i Pujals Catalunya Sí que es Pot
Jèssica Albiach Satorres Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez Catalunya Sí que es Pot
Marta Ribas Frías Catalunya Sí que es Pot

Xavier García Albiol Partit Popular
Andrea Levy Soler Partit Popular
Antonio Gallego Burgos | Fernando Sánchez Costa Partit Popular
Baixa 11/15 Alta 11/15

Esperanza García González Partit Popular
Santi Rodríguez i Serra Partit Popular
Alberto Villagrasa Gil Partit Popular
María José García Cuevas Partit Popular
Juan Milián Querol Partit Popular

Antonio Baños | Pilar Castillejo | Carles Riera Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Baixa 01/16 Alta 02/16 - Baixa 10/16 Alta 10/16

Anna Gabriel i Sabaté Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Josep Manel Busqueta Franco | Joan Garriga Quadres Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Baixa 01/16 Alta 01/16

Gabriela Serra Frediani Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura | Xavier Safont-Tria i Ramon Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Baixa 10/17 Alta 10/17

Julià de Jòdar Muñoz | Mireia Vehí i Cantenys Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Baixa 01/16 Alta 01/16

Germà Gordó i Aubarell Diputat no adscrit
Alta 06/17 
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Lluís Llach i Grande Junts pel Sí
Anna Caula i Paretas Junts pel Sí
Carles Puigdemont i Casamajó Junts pel Sí
Roger Torrent i Ramió Junts pel Sí
Natàlia Figueras i Pagès Junts pel Sí
Dolors Bassa i Coll Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós Junts pel Sí
Jordi Munell i Garcia Junts pel Sí
Sergi Sabrià i Benito Junts pel Sí
Maria Dolors Rovirola i Coromí Junts pel Sí
Jordi Orobitg i Solé Junts pel Sí

Jean Castel Sucarrat Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Alfonso Sánchez Fisac Ciutadans-Partido de la Ciudadania

Rafel Bruguera Batalla Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Marc Vidal i Pou Catalunya Sí que es Pot

Josep Enric Millo i Rocher | Sergio Santamaria Santigosa Partit Popular
Baixa 11/16 Alta 11/16

Benet Salellas i Vilar Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Josep Maria Forné i Febrer Junts pel Sí
Carmina Castellví i Vallverdú Junts pel Sí
Albert Batalla i Siscart Junts pel Sí
Bernat Solé i Barril Junts pel Sí
Violant Cervera i Gòdia Junts pel Sí
Montserrat Fornells i Solé Junts pel Sí
Marc Solsona i Aixalà Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi Junts pel Sí
David Rodríguez i González Junts pel Sí
Ramona Barrufet i Santacana Junts pel Sí

Jorge Soler González Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Javier Rivas Escamilla Ciutadans-Partido de la Ciudadania

Òscar Ordeig i Molist Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Marisa Xandri Pujol Partit Popular

Ramon Usall Santa | Mireia Boya e Busquet Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Baixa 01/16 Alta 01/16
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Germà Bel Queralt Junts pel Sí
Montserrat Palau Vergés Junts pel Sí
Albert Batet i Canadell Junts pel Sí
Ferran Civit i Martí Junts pel Sí
Montserrat Vilella Cuadrada Junts pel Sí
Josep Lluís Salvadó Tenesa | Carles Prats i Cot Junts pel Sí
Baixa 01/16 Alta 02/16

Jordi-Miquel Sendra Vellvè Junts pel Sí
Meritxell Roigé i Pedrola Junts pel Sí
Teresa Vallverdú Albornà Junts pel Sí

Matías Alonso Ruiz Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Francisco Javier Domínguez Serrano Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Carlos Sánchez Martín Ciutadans-Partido de la Ciudadania
Lorena Roldán Suárez Ciutadans-Partido de la Ciudadania

Carlos Castillo Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE
Rosa Maria Ibarra Ollé Partit dels Socialistes de Catalunya - PSOE

Gerard Bargalló Boivin | Hortènsia Grau Juan Catalunya Sí que es Pot
Baixa 10/15 Alta 11/15

Alejandro Fernández Álvarez Partit Popular

Sergi Saladié Gil Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
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Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 27 de 
setembre de 2015

JxSí

C’s

PSC-PSOE 

CatSíqueesPot

PP

CUP

Grups parlamentaris  Escons a l’inici de la Escons a la fi
 legislatura  de la legislatura

G.P. de Junts pel Sí 62 61

G.P. de Ciutadans 25 25

G.P. Socialista 16 16

G.P. de Catalunya Sí que es Pot 11 11

G.P. del Partit Popular de Catalunya 11 11

G.P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 10 10

Diputat no adscrit - 1



Dones 
39%

Homes 
61%
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Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.510.853 4.130.196 74,95 %  4.092.349  21.895  15.952

JxSí 1.628.714 39,59% 62

C’s 736.364 17,90% 25

PSC-PSOE  523.283 12,72% 16

CatSíqueesPot 367.613 8,94% 11

PP 349.193 8,49% 11

CUP 337.794 8,21% 10

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  

1.628.714 736.364 523.283 367.613 349.193 337.794

39,59% 17,90% 12,72% 8,94% 8,49% 8,21%

JxSí C’s PSC-PSOE CatSíqueesPot PP CUP



XI Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  313.743

Participació  231.004

Percentatge  73,63%

Vots candidatures  228.110

Vots en blanc  1.723

Vots nuls 1.171 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  561.935

Participació  416.917

Percentatge  74,19%

Vots candidatures  411.889

Vots en blanc  2.611

Vots nuls 2.417

JxSí 10 C’s 2 PSC-PSOE 1 CUP 1 PP 1

JxSí 11 C’s 2 PSC-PSOE 1 CUP 1 PP 1 CatSíqueesPot 1

JxSí 9 C’s 4 PSC-PSOE 2 PP 1 CUP 1 CatSíqueesPot 1

216.333
56,06%

172.537
41,63%

33.416
8,66%

49.016
11,83%

33.117
8,58%

36.968
8,92%

22.660
5,87%

30.613
7,39%

18.399
4,77%

26.808
6,47%

48.346
12,53%

80.374
19,39%

L’onzena legislatura. 2015-2017 373

Distribució d’escons. Total d’escons: 85

JxSí 32 C’s 17 PSC-PSOE 12 CatSíqueesPot 9 PP 8 CUP 7

Cens electoral  4.124.349

Participació  3.094.362

Percentatge  75,03%

Vots candidatures 3.068.555

Vots en blanc  15.493

Vots nuls 10.314 

1.112.922
36,09%

421.487
13,67%

312.527
10,13%

272.804
8,85%

255.328
8,28%

Cens electoral  510.826

Participació  387.913

Percentatge  75,94%

Vots candidatures  383.795

Vots en blanc  2.068

Vots nuls 2.050 

126.922
55,22%

19.364
8,43%

18.736
8,15%

16.761
7,29%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15 Distribució d’escons. Total d’escons: 18

581.032
18,84%

26.612
11,58%
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Junts pel Sí (JxSí)

Mitjana de Catalunya 39,59%
Percentatge sobre els vots vàlids
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10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

  

   

    

   

   

 

Ciutadans - Partido  
de la Ciudadania (C’s) 

Mitjana de Catalunya 17,90%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Catalunya Sí que es Pot 
(CatSíqueesPot) 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) 

Mitjana de Catalunya 12,72%
Percentatge sobre els vots vàlids

  

   

    

   

   

 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 8,94%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Candidatura d’Unitat Popular 
- Crida Constituent (CUP)

Mitjana de Catalunya 8,21%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

  

   

    

   

   

 

Partit Popular (PP)

Mitjana de Catalunya 8,49%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Abstenció

Mitjana de Catalunya 25,05%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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El sí se impone
JxSí y la CUP suman
72 escaños, dos menos

 El éxito insuficiente
de Junts pel Sí otorga
a la CUP un papel
decisivo en el mandato

Masdice que
noaflojará y
se reafirma
en el proceso

ROSER VILALLONGA

Fiesta con mensaje.Romeva,Mas y Junqueras se dirigen a los suyos en el simbólico escenario del Born. POLÍTICA 14 A 39

ELECCIONES

Unaoportunidad
paraeldiálogo

EDITORIAL

Las elecciones de ayer ofre-
cenunresultadoqueobliga a
realizar una reflexión a fon-
do por parte de todos. La
histórica participación (el
77,5%)confirmaqueloscata-
lanes han asumido el hecho
de que se trataba de unos co-
micios tan especiales como
trascendentalesparasufutu-
ro, loqueconfierea los resul-
tadosunaltosignificado,tan-
topor la formacióndeunhe-
miciclo que tiene muy poco
queverconel anterior, como
por el hecho de que dibujan
unasociedadmuydinámica.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 40 >>

PSC
512.634
12,7%

C’s
722.520
17,9%

ATRIBUCIÓN DE LOS 135 ESCAÑOS

98,4% escrutado

NÚMERO DE VOTOS Y PORCENTAJE

CUP
331.084
8,2%

PP
342.344
8,5%

Junts pel Sí
1.599.580
39,6%

Catalunya
Sí que es
Pot
358.954
8,9%

MAYORÍA ABSOLUTA 68

escaños el 2012

Junts pel Sí

62

00

9

C’s

25

PSC

16 20

PP

11 19

71

CiU + ERC

Catalunya
Sí que es Pot

11 13 ICVCUP

10
3

MAYORÍA ABSOLUTA

El independentismo se
queda en el 47,8% de votos

SUFRAGIOS INSUFICIENTES

C’s liderará la oposición
mientras el PSC resiste

NUEVO PARLAMENT

Récord de participación
(77,5%) en unas catalanas

MOVILIZACIÓN HISTÓRICA

Artículos de I.G. PAGAN · M.D. GARCÍA · J. PLAYÀ · F.M. ÀLVARO · J.A. ZARZALEJOS · J. ROGLAN · LL. MOIX · A. PUIGVERD · LL. AMIGUET · F. ÓNEGA · I. OROVIO · V.M. AMELA
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NÚMERO 1751

1,30 EUROS

DILLUNS 
28 DE SETEMBRE DEL 2015

Majoria 
absoluta
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SÍ

NO

SÍ/NO

48%

39%

11%
72 DIPUTATS DEL SÍ 

JxSí (62) depèn de  
la CUP (10) per investir 

Artur Mas

52 DIPUTATS DEL NO 
C’s (25) fa un gran salt,  
el PSC (16) para el cop 
i el PP (11) s’enfonsa 

11 DIPUTATS DEL SÍ/NO 
CSQP (11) empitjora els 

resultats d’ICV-EUiA i 
Unió (0) desapareix
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LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
AÑO XXV. NÚMERO: 9411.  

EDICIÓN MADRID. 
PRECIO: 1,40 G

ELPMUNDO
�  La realidad objetiva acaba de evaporarse (Werner Karl Heisenberg) �

Muy LANEL VINO SOLO
SE DISFRUTA CONMODERACIÓN

www.bodegaslan.com

La mayoría de los catalanes 
dice no a la independencia  

Z Junts pel Sí anuncia que seguirá 
con el proceso pese a que el 52% de 
los catalanes lo rechaza y su lista 
obtiene menos escaños que en 2012  

Z Fracaso del ‘president’ Mas, 
que dependerá del respaldo de 
los antisistema de Antonio Baños 
para gobernar la Generalitat

Escrutado: 99,3%,

Participación: 77,4%

Mayoría absoluta:
68 diputados

Junts pel Sí
62 esc.

CUP
10

C’s
25

PSC
16

11

PP
11

Catalunya
Sí que es Pot

52,2 %47,8 %
VOTOS INDEPENDENTISTAS VOTOS NO INDEPENDENTISTAS

Z Éxito de Ciudadanos al casi 
triplicar sus diputados, mientras 
que el PSC pierde cuatro y Unió 
no logra entrar en el Parlament 

Z Descalabro del PP, que pasa de  
19 a 11 escaños, y mal resultado 
de Podemos: no consigue igualar  
los diputados de Iniciativa    PÁGINAS DE 6 A 21

El separatismo pierde 
su plebiscito

ESCRIBEN: Arcadi Espada, Federico 
Jiménez Losantos, Raúl del Pozo, Fer-
nando Sánchez Dragó, Casimiro Gar-
cía-Abadillo, Pedro García Cuartango, 
Jorge Bustos, Santiago González, 
Emilia Landaluce, Javier Redondo, 
Javier Blánquez y Lucía Méndez

Artur Mas, Raül Romeva y Oriol Junqueras, líderes de la coalición Junts pel Sí, celebran, anoche, los resultados de las elecciones autonómicas catalanas. LLUÍS GENÉ / AFP

EDITORIAL

LA APUESTA soberanista de Artur Mas y Oriol Junqueras se 
estrelló ayer en las urnas. Los catalanes han evidenciado que 
no quieren la independencia porque la suma de los votos de 
Junts pel Sí y CUP no llega al 48%, una cifra que revela que la 
sociedad catalana está partida en dos y que deslegitima cual-
quier intento de secesión. 

Es cierto que la lista única que encabeza Raül Romeva y la 
CUP han logrado 72 escaños, ligeramente por encima de los 
68 que marca la mayoría absoluta. Pero ello no oculta el retro-
ceso de la marea nacionalista que queda en evidencia por dos 
datos demoledores. SIGUE EN PÁGINA 3
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CiU

Junts pel Sí
(CDC, ERC y

Moviment

d’Esquerres)

50

20

19

13

9

3

CUP

CUP

2015

62

25

10

16

11

11

2012

PSC

PSC

PP

PPICV-EUiA

Catalunya
Sí que es Pot
(ICV-EUiA)

C’s

C’s
00

21
ERC-Cat

39,6%

17,8%

12,6%

8,9%

8,4%

8,2%

El 52% de los electores dicen «no» a la independencia en unos
comicios en los que la lista conjunta de Mas y Junqueras pierde
nueve escaños respecto a 2012. Con solo el 39% de los votos, se
considera «legitimada» para «seguir adelante» con la secesión

[Editorial, Enfoque y Primer Plano]

CATALUÑANO SE QUIERE IR

Raül Romeva y
Artur Mas, anoche,

en la comparecencia
pública de Junts pel Sí

ELECCIONES 27-S

(escaños y porcentaje de voto)

MADRID | 1,50 euros | Año CXII | Número 36.432
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DIARIO 
INDEPENDIENTE 
DE INFORMACIÓN 
GENERAL

N O S  G U S TA  E S PA Ñ A

LUNES

28 de SEPTIEMBRE de 2015 
• Año XVIII - 6.123 

PRECIO 1,40 EUROS
EDICIÓN COMUNITAT 

VALENCIANA

Mas no consigue sus objetivos

Juntos por el Sí obtiene 
62 diputados y la CUP, 10, 
con lo que el bloque 
independentista gana en 
escaños pero no en votos  

A
P

CATALUÑA SE DIVIDE EN UNAS ELECCIONES CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 77%

A Artur Mas los planes no le 
han salido tan redondos 
como hubiese querido. Su 
lista no ha conseguido la 
mayoría absoluta y sus so-

cios Raül Romeva y Oriol 
Junqueras buscarán apoyos 
en la izquierda, sobre todo 
en la CUP, para hacerse con 
la Generalitat con una presi-

dencia rotatoria. Mas tendrá 
muy difícil repetir y abande-
rar el desafío soberanista. 
Además, más de la mitad de 
los catalanes no secundan 

su hoja de ruta rupturista. Si 
de algo puede presumir es de 
dinamitar a CiU, fagocitada 
por la izquierda .
Edit. y P. 14 a 40

El mal trago del 27-S

Pierde el «plebiscito»:
la independencia se 
deja dos escaños y no 
convence al 52,19%  

Dependerá de los 
radicales de la CUP, 
que no le apoyarían, 
para ser president

LAS CLAVES

Ciudadanos 
se convierte 
en la segunda 
fuerza con 25 
diputados

EL PSC se lleva 16 
escaños 

El PP se queda con 11 
asientos en la Cámara

Artur Mas celebra el resultado de las elecciones autonómicas, anoche en Barcelona

Unió no logra entrar en 
el Parlament

Decepción en Podemos, 
que con 11 representantes 
consigue dos menos que 
ICV en 2012

Albert Rivera

Elecciones 
al «Parlament» 
de Cataluña
Número de diputados. 
Entre paréntesis,
% sobre el 
voto válido 

Escrutado: 
96,26%

PSC
20 PP

19

ERC
21

ICV 13

C’s 9

CUP
3

CiU
50

2012

Diputados
135

Fuente: Generalitat de Cataluña
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72 - (47,81%) NO INDEPEND
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A
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- 63  (48,03%

)
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ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

Dilluns
28 de setembre de 20151,20 €

PREU 
Aquest diari utilitza 

paper reciclat en un 80,5% FUNDAT EL 1889

TEL � 972 20 20 66 |  FAX 972 20 20 05 | A/E diaridegirona@epi.es | ADREÇA PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 . 17002. GIRONA  |  DIRECTOR JORDI XARGAYÓ |  NÚMERO 23.419

Conjunt de tres olles realitzades amb
alta tecnologia per proporcionar les

millors prestacions a la teva cuina

LA BATERIA DE CUINA DILLUNSESPORTIU

El derbi de Montilivi acaba amb empat (2-2)
EL GIRONA S’AVANÇA PER DOS COPS PERÒ NO SAP MANTENIR EL RESULTAT 48 a 53

www.diaridegirona.cat

Majoria absoluta sobiranista
en diputats però no en vots

Majoria absoluta sobiranista
en diputats però no en vots

C’s es converteix en la segona
força; aguanta el PSC i fracassen
Podem i el PP; Unió desapareix 



JxSÍ i CUP (12 de 17 escons)
sumen el 64% dels vots gironins i
Ciutadans queda en segon lloc



Junts pel Sí guanya clarament
les eleccions amb 62 diputats, nou

menys que CiU i ERC el 2012



Artur Mas dependrà dels
deu diputats de la CUP per
aconseguir la investidura



PÀGINES 2 A 31

NOMBRE DE
DIPUTATS

Sí

72

Resta

63
Sí

72

PERCENTATGE
DE VOTS

Resta

51, 61

Sí

47, 86
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www.lamanyana.cat

AÑO: LXXVII   ·   NÚM: 26.410  ·   Precio: 1,30€LUNES 28 SEPTIEMBRE DE 2015DIRECTOR: JR RIBÉ

CATALUNYA
 

Junts Pel Si  

PP  

PSC  

Cat Si que Pot  

Ciutadans  

CUP  

Ciutadans alcanza los 25 
diputados, dos en Lleida

Jorge Soler y Javier Rivas son los diputados 
de C’s por Lleida con representación en el 
Parlament. 



El independentismo suma


La participa-
ción ciuda-
dana se dis-
para cerca 
de un 10% y 
llega al 77%

Las fuerzas 
soberanistas 
ganan las 
elecciones 
con 72 dipu-
tados

La CUP tie-
ne la clave, 
con Junts 
pel Sí, de 
seguir con 
el proceso

LLEIDA
 

Junts Pel Si  

PP  

PSC  

Cat Si que Pot  

Ciutadans  

CUP  

CUP
10 25

C’s 16
PSC

11-CSQP

11-PP

JxS
62

Mayoría absoluta 68
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www. segre.com

DILLUNS 28
DE SETEMBRE DEL 2015

RESULTATS

2012CiU 8
ICV 1

JxSí

10

PP

1

PSC 1

ERC 3

PP 2

C’s

2
CUP

1
PSC

1

RESULTATS

2012CiU 50
C’s 9

ERC 21

CUP 3

JxSí

62

CUP

10

Escons sí, vots no || Junts pel Sí i la
llista de Baños es queden tanmateix
amb només el 48% de vots

Lleida || Junts pel Sí guanya amb 10
escons, C’s i CUP entren, PSC i PP
segueixen i Pelegrí i Vilà, fora

Espanya || El govern del PP i el
PSOE qualifiquen de “fracàs” el
plebiscit plantejat per Artur Mas

ELECCIONS ❘ 3-22

Artur Mas, Oriol

Junqueras i Raül

Romeva celebren

la victòria del ‘sí’.

EFE

ICV 13

PSC 20

PP 19

C’s

25
PSC

16
PP

11
CSQEP

11

CATALUNYA
135 ESCONS

Majoria independentista || Les dos
agrupacions secessionistes sumen
una majoria absoluta de 72 escons

LLEIDA
15 ESCONS

Número 12.089 · Any XXXIV

1,30 €

LLEIDA I COMARQUES | pàg. 25

Moren dos dones atropellades a Lleida
En una rotonda i per un xòfer ebri, i a Ivars mor un motorista

Masnecessita
laCUP

Masnecessita
laCUP
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C’s

CSQP
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PP

18
diputados

Junts pel Sí
62

50 CiU
21 ERC

10
3

CUP
25

9

11
ICV 13

16
20

11
19

C’s
PSC

PP

CSQP

135
diputados

LOS GRANAS EMPATAN 0-0 Y SE MANTIENEN TERCEROS EN LA TABLA 

El Nàstic arranca un valioso punto en Valladolid P 19

Catalunya

◗ Parlament. Junts pel Sí (62) y la 
CUP (10) suman la mayoría absoluta. 

◗ Plebiscito. Los unionistas logran el 
50,3% de sufragios frente al 47,5%. 

◗ Tarragona. Ciutadans, la segunda 
fuerza, al igual que en Catalunya. P 2-35

27-S
LAS ELECCIONES CATALANAS DEJAN UN PANORAMA POLÍTICO DIVIDIDO ENTRE SOBERANISTAS Y UNIONISTAS

SÍ
independencia

47,59%
1.952.482 votos

NO
independencia

50,38%
2.066.944 votos

2,03% otros*

SÍ
independencia
48,69%
202.557 votos

NO
independencia

49,03%
203.943 votos

2,28% otros*

Participación: 77,44%

En pequeño los resultados de 2012

En pequeño los resultados de 2012

Corazón partido

La independencia gana en escaños pero no en votos

Tarragona

Artur Mas celebra la 
victoria junto a Raül 
Romeva y Oriol 
Junqueras, anoche.  
FOTO: ANDREU DALMAU (EFE)

Participación: 76,00%

* PACMA, Guanyem,  Recortes 
Cero, Pirata.cat, votos blancos y nulos

* PACMA, Guanyem,  Recortes 
Cero, votos blancos y nulos
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Dades generals

Data de convocatòria de les eleccions
27 d’octubre de 2017

Data de les eleccions
21 de desembre de 2017

Reial decret
Reial Decret 946/2017, del 27 d’octubre,  
de convocatòria d’eleccions al Parlament  
de Catalunya i de la seva dissolució

Data de la sessió constitutiva del Parlament
17 de gener de 2018

Data de la investidura del President de la Generalitat
14 de maig de 2018

Data finiment legislatura
-

Durada de legislatura
-
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Mesa d’edat de la sessió constitutiva 
H. Sr. Ernest Maragall i Mira, president
I. Sra. Rut Ribas i Martí i Sr. Gerard Gómez del Moral i Fuster, 
 secretaris

Elecció de la Mesa, i els canvis de membres durant la legislatura 
M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió, president
I. Sr. Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer
I. Sr. José M. Espejo-Saavedra Conesa, vicepresident segon 
I. Sr. Eusebi Campdepadrós i Pucurull, secretari primer
I. Sr. David Pérez Ibáñez, secretari segon
I. Sr. Joan García Gonzàlez, secretari tercer
I. Sra. Alba Vergés i Bosch, (fins el 4 de juny de 2018), secretària quarta
I. Sra. Adriana Delgado i Herreros, secretària quarta

M. H. Roger Torrent i Ramió,  
president del Parlament  
en la dotzena legislatura
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President del Parlament de Catalunya
65 vots a favor del senyor Roger Torrent i Ramió
56 vots a favor del senyor José M. Espejo-Saavedra Conesa
9 vots en blanc
Cap vol nul

Vicepresidents 
65 vots a favor del senyor Josep Costa i Rosselló
57 vots a favor del senyor José M. Espejo-Saavedra Conesa
8 vots en blanc

Secretaris 
41 vots a favor del senyor Eusebi Campdepadrós i Pucurull
30 vots a favor del senyor David Pérez Ibáñez
27 vots a favor del senyor Joan García Gonzàlez
24 vots a favor del senyor Alba Vergés i Bosch

Mesa Parlament 
de la dotzena legislatura
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Debat d’investidura del President de la Generalitat
Elegit president de la Generalitat de Catalunya, en segona votació, el 
dia 14 de maig de 2018, el molt honorable president Joaquim Torra 
i Pla (Junts per Catalunya)

Resultat de la votació 
66 «sí»
65 «no»
4 «abstencions»

El debat del programa de govern i la votació d’investidura del candi-
dat proposat a la presidència de la Generalitat, Joaquim Torra i Pla, es 
van iniciar el dia 12 de maig a les dotze del migdia i dos minuts, en la 
sessió plenària núm. 9.1 (DSPC-P 10) i es reprèn es reprèn a dos quarts 
d’onze del matí i cinc minuts, en la sessió plenària núm. 9.2 (DSPC-
P 11).

M. H. Quim Torra i Pla,
president de la Generalitat 
en la dotzena legislatura
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Barcelona

 Diputat/da  Candidatura
Inés Arrimadas García Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Carlos Carrizosa Torres Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
José María Espejo-Saavedra Conesa Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Fernando de Páramo Gómez | Martín Pachamé Barrera Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Baixa 07/18 Alta 09/18

Sonia Sierra Infante Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Ignacio (Nacho) Martín Blanco Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Joan García González Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Marina Bravo Sobrino Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
David Mejía Ayra Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Noemí de la Calle Sifré Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Antonio Espinosa Cerrato Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Susana Beltrán García Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Laura Vilchez Sánchez Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
María Luz Guilarte Sánchez Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Martín Eusebio Barra López Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Blanca Victoria Navarro Pacheco Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
José María Cano Navarro Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Sergio Sanz Jiménez Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Carmen de Rivera Pla Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Elisabeth Valencia Mimbrero Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
María Francisca Valle Fuentes Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Munia Fernández-Jordán Celorio Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Dimas Gragera Velaz Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Manuel Rodríguez de l'Hotellerie de Fallois Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

Carles Puigdemont i Casamajó Junts per Catalunya
Jordi Sànchez i Picanyol Junts per Catalunya
Clara Ponsatí i Obiols | Saloua Laouaji Faridi Junts per Catalunya
Baixa 01/18 Alta 01/18

Jordi Turull i Negre Junts per Catalunya
Laura Borràs i Castanyer Junts per Catalunya
Josep Rull i Andreu Junts per Catalunya
Joaquim Forn i Chiariello | Antoni Morral i Berenguer Junts per Catalunya
Baixa 01/18 Alta 01/18

Eduard Pujol i Bonell Junts per Catalunya
Aurora Madaula i Giménez Junts per Catalunya
Elsa Artadi i Vila Junts per Catalunya
Joaquim Torra i Pla Junts per Catalunya
Lluís Font i Espinós Junts per Catalunya
Josep Riera i Font Junts per Catalunya
Anna Tarrés i Campà Junts per Catalunya
M. Isabel Ferrer i Àlvarez | Anna Erra i Solà Junts per Catalunya
Baixa 06/18 Alta 06/18

Francesc de Dalmases i Thió Junts per Catalunya
Josep Costa i Rosselló Junts per Catalunya
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Oriol Junqueras i Vies Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Marta Rovira i Vergés | Assumpció Laïlla i Jou Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 03/18 Alta 03/18

Raül Romeva i Rueda Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Carme Forcadell | Chakir El Homrani | Marc Sanglas Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 03/18 Alta 03/18 - Baixa 06/18  Alta 06/18

Carles Mundó i Blanch Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Alba Vergés i Bosch | Lluïsa Llop i Fernàndez Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 06/18 Alta 06/18

Antoni Comín i Oliveres Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Jenn Díaz i Ruiz Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Rubén Wagensberg i Ramon Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Najat Driouech Ben Moussa Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Josep Maria Jové i Lladó Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Eva Baró i Ramos Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Ernest Maragall i Mira Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Rut Ribas i Martí Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Antoni Castellà i Clavé Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Adriana Delgado i Herreros Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Jordi Albert i Caballero Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Mònica Palacín i París Esquerra Republicana - Catalunya Sí

Miquel Iceta Llorens Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Eva Granados Galiano Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Ramón Espadaler Parcerisas (IND) Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Beatriz Silva Gallardo (IND) Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Ferran Pedret i Santos Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Alícia Romero Llano Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Jordi Terrades Santacreu Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Assumpta Escarp Gibert Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
David Pérez Ibáñez Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Esther Niubó Cidoncha Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Pol Gibert Horcas Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Marta Moreta i Rovira Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Raúl Moreno Montaña Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

Xavier Domènech Sampere | Lucas Silvano Ferro Soler Catalunya en Comú - Podem
Baixa 09/18 Alta 09/18

Elisenda Alamany Gutiérrez Catalunya en Comú - Podem
Jèssica Albiach Satorres Catalunya en Comú - Podem
Marta Ribas Frias Catalunya en Comú - Podem
Joan Josep Nuet Pujals Catalunya en Comú - Podem
Susana Segovia Sánchez Catalunya en Comú - Podem
David Cid Colomer Catalunya en Comú - Podem

Carles Riera Albert Candidatura d’Unitat Popular
Maria Sirvent Escrig Candidatura d’Unitat Popular
Vidal Aragonés Chicharro Candidatura d’Unitat Popular

Xavier García Albiol Partit Popular / Partido Popular
Andrea Levy Soler Partit Popular / Partido Popular
Santiago Rodríguez i Serra Partit Popular / Partido Popular
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Diputats electes
Circumscripció electoral de Girona
 
 Diputat/da Candidatura

Juan Maria Castell Sucarrat (Jean) Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Alfonso Sánchez Fisac Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Héctor Amelló Montiu Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Maria del Camino Fernández Riol Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Gemma Geis Carreras Junts per Catalunya
Lluís Puig Gordi | Ferran Roquer Padrosa Junts per Catalunya
Baixa 01/18 Alta 01/18

Marta Madrenas Mir Junts per Catalunya
Narcís Clara Lloret Junts per Catalunya
Lluís Guinó Subirós Junts per Catalunya
Jordi Munell García Junts per Catalunya
Francesc Xavier Ten Costa Junts per Catalunya

Dolors Bassa i Coll | Magdalena Casamitjana i Aguilà Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 03/18 Alta 03/18

Roger Torrent i Ramió Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Anna Caula i Paretas Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Sergi Sabrià i Benito Esquerra Republicana - Catalunya Sí

Rafel Bruguera Batalla Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

Natàlia Sànchez Dipp Candidatura d’Unitat Popular

Diputats electes 
Circumscripció electoral de Lleida

 Diputat/da Candidatura

Jorge Soler González Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Javier Rivas Escamilla Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
David Bertran Román Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Josep Maria Forné Febrer Junts per Catalunya
Marc Solsona Aixalà Junts per Catalunya
Immaculada Gallardo Barceló Junts per Catalunya
Xavier Quinquillà Durich Junts per Catalunya
Montserrat Macià Gou Junts per Catalunya
Anna Geli España Junts per Catalunya

Meritxell Serret | David Rodríguez | Marta Vilalta Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 01/18 Alta 01/18 - Baixa 09/18 Alta 10/18

Bernat Solé i Barril Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Gemma Espigares i Tribó Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Francesc Viaplana i Manresa Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Montserrat Fornells i Solé Esquerra Republicana - Catalunya Sí

Òscar Ordeig Molist Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
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Diputats electes 
Circumscripció electoral de Tarragona
 
 Diputat/da Candidatura

Matías Alonso Ruiz Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Lorena Roldán Suárez Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Carlos Sánchez Martín Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Francisco Javier Domínguez Serrano Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Maialen Fernández Cabezas Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

Eusebi Campdepadrós i Pucurull Junts per Catalunya
Teresa Pallarès Piqué Junts per Catalunya
Albert Batet Canadell Junts per Catalunya
Mònica Sales de la Cruz Junts per Catalunya

Òscar Peris i Ròdenas | Raquel Sans Guerra Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Baixa 07/18 Alta 08/18

Noemí Llauradó i Sans Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Josep Lluís Salvadó i Tenesa Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Irene Fornós i Curto Esquerra Republicana - Catalunya Sí
Ferran Civit i Martí Esquerra Republicana - Catalunya Sí

Rosa M. Ibarra Ollé Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Carles Castillo Rosique Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

Yolanda López Fernández Catalunya en Comú - Podem 

Alejandro Fernández Álvarez Partit Popular / Partido Popular
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Distribució d’escons 
com a resultat de les 
eleccions al Parlament 
de Catalunya del 21 
de desembre de 2017

Cs

JxCat

ERC

PSC-Units 

CatECP

CUP-CC

PPC

G.P. de Ciutadans 36

G.P. de Junts per Catalunya 34

G.P. Republicà 32

G.P. Socialistes i Units per Avançar 17

G.P. de Catalunya en Comú Podem 8

S.G. de la Candidatura d’Unitat Popular-Crida Constituent 4 

S.G. del Partit Popular de Catalunya 4

Grups parlamentaris  Escons a l’inici de la Escons a la fi
 legislatura de la legislatura
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Percentatge d’escons 
per sexes

Percentatge sobre el total de vots emesos 
i vots obtinguts per cada candidatura

Dones 
43,7%

Homes 
58,3%

948.233
21,66%

935.861
21,38%

471.681
12,97%

326.360
7,46%

195.246
4,46%

185.670
4,24%

JxCat CatECPERC PSC-Units PPCCUP-CC

 Cens electoral  Participació  Percentatge Vots a candidatures  Vots en blanc  Vots nuls

 5.328.061 4.392.891  79,09 %  4.357.368  19.431  16.092

Cs 1.109.732 25,35 % 36

JxCat 948.233 21,66 % 34

ERC 935.861 21,38 % 32

PSC-Units 471.681 12,97 % 17

CatECP 326.360 7,46 % 8

CUP-CC 195.246 4,46% 4

PPC 185.670 4,24% 4

Candidatures  Vots  Percentatge Diputats 
  sobre vots vàlids  

1.109.732
25,35%

Cs



XII Legislatura
Resultats per circumscripcions

Circumscripció de Barcelona Circumscripció de Girona

Distribució d’escons. Total d’escons: 17

Circumscripció de Lleida

Cens electoral  297.866

Participació  242.057

Percentatge  77,11%

Vots candidatures  239.714

Vots en blanc  1.341

Vots nuls 1.002 

Circumscripció de Tarragona

Cens electoral  549.248

Participació  444.068

Percentatge  78,41%

Vots candidatures  439.672

Vots en blanc  2.094

Vots nuls 2.302

Cs 3 JxCat 6 ERC 5 PSC-Units 1 Cs 5 JxCat 4 ERC 5 PSC-Units 2 CatECP 1 PPC 1

120.825
27,35%

104.832
23,73%

52.017
11,77%

23.653
5,35%

20.188
4,57%

96.031
21,74%

79.634
19,51%

88.582
21,71%

35.197
8,62%

21.708
5,32%

149.638
36,67%
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Distribució d’escons. Total d’escons: 85

Cens electoral  3.981.214

Participació  3.296.800

Percentatge  79,32%

Vots candidatures 3.271.712

Vots en blanc  14.163

Vots nuls 10.925

Cens electoral  499.733

Participació  409.966

Percentatge  79,16%

Vots candidatures  406.270

Vots en blanc  1.833

Vots nuls 1.863 

40.908
16,97%

64.417
26,72%

21.795
9,04%

Distribució d’escons. Total d’escons: 15 Distribució d’escons. Total d’escons: 18

78.303
32,48%

Cs 24 JxCat 17 ERC 18 PSC-Units 13 CatECP 7 CUP-CC 3 PPC 3 Cs 4 JxCat 7 ERC 4 PSC-Units 1 CUP-CC 1

868.365
26,43%

678.030
20,63%

346.662
12,72%

303.625
11,14%

229.746
8,43%

92.794
3,40%

624.261
19,00%
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Junts per Catalunya (JxCat)

Mitjana de Catalunya 21,66 %
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Ciutadans - Partido  
de la Ciudadania (Cs) 

Mitjana de Catalunya 25,35 %
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) 

Mitjana de Catalunya 13,86%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Esquerra Republicana-
Catalunya Sí (ERC-CatSí)

Mitjana de Catalunya 21,38%
Percentatge sobre els vots vàlids

  

   

    

   

   

 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %
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Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP)

Mitjana de Catalunya 4,46%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

  

   

    

   

   

 

Catalunya en Comú-Podem 
(CatComú-Podem) 

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Mitjana de Catalunya 7,46%
Percentatge sobre els vots vàlids
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Partit Popular / Partido 
Popular (PP)

Mitjana de Catalunya 4,24%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 5 %

5,1 % - 10 %

10,1 % - 20 %

20,1 % - 30 %

30,1 % -  40 %

+ 40 %

Abstenció

Mitjana de Catalunya 20,91%
Percentatge sobre els vots vàlids

0 % - 20 %

20,1 % - 25 %

25,1 % - 30 %

30,1 % - 35 %

35,1 % -  40 %

40,1 % -  45 %

+ 45 %
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Una Catalunya dividida

PER Salvador Sabrià

REPORTATGE

Un Parlament 
amb 17 imputats

LA PARTICIPACIÓ BAT TOTS ELS RÈCORDS AMB EL 81,95%21D

Puigdemont, ahir a la nit a Brussel·les, al conèixer el seu triomf sobre Junqueras. Arrimadas celebra a Barcelona la seva victòria.

El bloc independentista reté la majoria absoluta
malgrat la victòria d’Arrimadas en vots i escons

Rajoy rep 
una patacada 
majúscula: el 
PP paga pel 
155 i s’enfonsa 
en l’abisme

Puigdemont dona 
la campanada des 
de Brussel·les: 
supera ERC i exigeix 
la restitució del 
Govern cessat

PER Jose Rico

ARTICLES DE

Enric Hernàndez, Joaquim Coll, 
Joan Tapia, José A. Sorolla, 
Esther Vivas, Enric Marín, 
Astrid Barrio i Antón Losada

CRÒNICA

C’s dona el cop, 
el procés resisteix

AFP / ARIS OIKONOMOU
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VICTÒRIA ESTÈRIL

Arrimadas venç
en vots i escons,
tot i que no podrà
formar govern

L’expresident exigeix el final del 155 i la
sortida dels presos a partir d’avui, però no
aclareix si tornarà a prendre possessió de l’escó

Puigdemont: “Europa
hade prendre nota
del fracàs deRajoy”

ÀLEX GARCIA

Ascensió fulgurant. En pocmés d’onze anys, Ciutadans s’ha erigit en el partit més votat a Catalunya

DIVENDRES, 22 DE DESEMBRE DEL 2017

Cs guanya, però lamajoria
independentista es renova

21-D

ATRIBUCIÓ DELS 135 ESCONS NOMBRE DE VOTS I PERCENTATGE

99,82% escrutat
ERC
928.841
21,4%

Cs
1.101.279
25,4%

PSC
602.436
13,9%

PP
183.964
4,2%

Catalunya en
Comú-Podem
323.331
7,5%

MAJORIA ABSOLUTA 68

escons el 2015

ERC

32

25

Cs

37
PSC

17 16

PP

3 11

62

Catalunya en

Comú-Podem

8 11 CSQP

JxSí

CUP

4
10

JxCat

34
62 JxSí

JxCat
940.278
21,7%

CUP
193.259
4,5%

EFECTE EXPRESIDENT

Puigdemont
superaERC i
l’independentisme
suma el 47,5%de vots

MOLTS PERDEDORS

PSC i En Comú
s’estanquen i el PP ni
tan sols tindrà grup
parlamentari propi

Ciutadans ha estat la força
més votada el 21-D, però els
independentistes conser-
ven la majoria al Parla-
ment. Serà difícil formar
govern. Però és imprescin-
dible que JxC i ERC no
s’equivoquin, com el 27-S,
en la lectura del resultat. I
que els dos blocs basteixin
ponts de diàleg.

Errorsqueno
s’handerepetir

EDITORIAL

CONTINUA A LA PÀGINA 44 >>
Articles de: ISABEL GARCIA PAGAN · LOLA GARCÍA · FERNANDO ÓNEGA · JORDI JUAN ·

GEMMA UBASART · FRANCESC-MARC ÁLVARO · ENRIC JULIANA

POLÍTICA 16 A 43

A partir de

99,90€

liceubarcelona.cat

La dotzena legislatura. 2018-? 407



E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

VIERNES 22DEDICIEMBREDE 2017 | AñoXLI | Número 14.777 | EDICIÓNCATALUÑA |Precio: 1,50euros

Junts per Catalunya ganó ayer
la pugna por el liderazgo en el
bloque secesionista. El partido
del expresidente Carles Puigde-
mont, fugado a Bélgica, logró el
21,6% de los votos, muy ligera-
mente por encima de Esquerra
Republicana (21,4%). A pesar de
la victoria de Ciudadanos, Elsa
Artadi, jefa de campaña de
Junts per Catalunya, habló de
“resultado excepcional”. PÁGINA 21

El Partido Socialista de Catalu-
ña obtiene 17 escaños en el Par-
lamento catalán —uno más de
los que logró en 2015—, pero se
quedamuy lejos de sus expecta-
tivas. Miquel Iceta reconoció
que los resultados electorales
del PSC no son los que espera-
ba y añadió: “La solución que
Cataluña necesita no se encuen-
tra ni en el independentismo ni
en el inmovilismo”.  PÁGINA 24

Puigdemont
se impone a
Junqueras y
desplaza a ERC

El Partido Popular de Cataluña
se hundió en las elecciones,
conservando sólo tres de los on-
ce diputados que tenía y per-
diendo más de 165.000 votos.
El presidente del partido en es-
ta comunidad, Xavier García Al-
biol, reconoció que ha obtenido
“un muy mal resultado”. Este
severo revés limita la capaci-
dad del presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy.  PÁGINA 26

El PSCno cumple
las expectativas
y penaliza a los
constitucionales

EDITORIAL

Los resultados enCatalu-
ña no despejaron el futu-

ro y hacen prever más turbulen-
cias. Ciudadanos es el ganador, con
más de un 1,1millones de votos y 37
escaños. Su triunfo se ve empañado
por una mayoría absoluta indepen-
dentista, más ajustada que en 2015
y con el 47,49% del voto. En el sece-
sionismo se impuso el expresiden-
te Puigdemont, con 34 escaños, dos
más que ERC. Para tener mayoría
absoluta ambas formaciones nece-
sitarán a la CUP, con cuatro. El PSC
logra un exiguo avance, hasta los 17
diputados. Los comunes se quedan
en ocho y no consiguen convertirse
en decisivos. El resultado del PP,
relegado con tres escaños al Grupo
Mixto, compromete seriamente la
política de Rajoy. PÁGINAS 18 A 38

Incierto futuro  PÁGINA 14

La victoria de Ciudadanos
no evita la mayoría separatista
El histórico triunfo de Arrimadas es insuficiente para desplazar al independentismo, que llega
a la mayoría absoluta con apoyo de la CUP pese a haber perdido escaños y porcentaje de votos

El PP resulta
barrido y
compromete el
futuro de Rajoy

OPINIÓN

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona

Aurelio Arteta, Lluís Bassets,
Xavier Vidal-Folch, Rubén Amón,
Jorge M. Reverte, Jorge Galindo,
Félix Ovejero, Gabriela Cañas,
Berna G. Harbour y Javier Ayuso El expresidente Puigdemont sigue el escrutinio desde Bruselas flanqueado por los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig. / FRANCOS LENOIR (REUTERS)

MIQUEL NOGUER / J. J. GÁLVEZ
LLUÍS PELLICER, Barcelona

ERC

JxCat

CUP
CeC-Podem

Ciudadanos

PSC

PP

ERC

32

JxCat

34

CUP

4
CeC-Podem

8
Ciudadanos

37

PSC

17

PP

3

PARLAMENTO DE CATALUÑA

Escrutado: 99,89%

Número de diputados

RESULTADOS 2015

Independentistas

47,49%
Independen-

tistas

50,94%
No indepen-

dentistas

% de voto

No independentistas

ESCAÑOS: 135

Mayoría absoluta

(68 escaños)

Junts pel Sí

62

CUP

10

CSP

11 Ciudadanos

25

PSC- 16

PP-11

Ciudadanos 37 1.102.099 25,37

JxCat 34 940.602 21,65

ERC 32 929.407 21,39

PSC 17 602.969 13,88

CeC-Podem 8 323.695 7,45

CUP 4 193.352 4,45

PP 3 184.108 4,24

Votos
2017

%  votosEscaños

Participación: 81,94%

JUAN JOSÉ MATEO, Barcelona PERE RÍOS, Barcelona
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ESCONS

37

3

17

Escrutat 99,5%

32 4 8

344433

VICTÒRIA · ERC, Junts per Catalunya i la CUP revaliden
la majoria absoluta independentista i poden governar
PRIMERS · Cs guanya en escons i vots i el PP s’enfonsa

Tots els resultats
poble a poble
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P 06-43

INDEPENDENTISME 
ELECCIONS 21-D

Cs, primer en vots i escons

ERC queda a tocar de  
JxCat amb 32 escons i 

demana diàleg a l’Estat

Puigdemont lidera la 
victòria des de l’exili 

amb 34 diputats

L’abstenció de la CUP,  
amb 4 diputats, serà 

clau per a la investidura

El PP queda en últim 
lloc i treu el pitjor 

resultat de la història

Ciutadans guanya i es 
converteix en primera 

força del Parlament

El PSC només creix un 
escó i no compleix les 

seves expectatives

PARTICIPACIÓ

82%

Majoria absoluta

UNIONISME
JOHN THYS / AFP

PAU BARRENA / AFP
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JORDI MUÑOZ
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.
XAVIER BOSCH

.
ANTONI BASSAS
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JOSEP 
RAMONEDA

.

.

ESTHER VERA

TONI SOLER

AMB ANÀLISIS DE

99,82 % escrutat
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Puigdemont sostiene al separatismo 
pese al triunfo histórico de Arrimadas

VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017  
AÑO XXVIII. NÚMERO: 10.226  

PRECIO: 1,50 GELPMUNDO
� Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos (Octavio Paz) �

INDEPENDENTISTAS 47,52% de votos NO INDEPENDENTISTAS 52,48% de votos

ERC
21,41%, 32

MAYORÍA ABSOLUTA: 68 ESCAÑOS

2017 JXCAT
21,69% 34 ESC.

CUP
4,45% 4

Cs
25,34% 37

PSC
13,86%, 17

PP
4,23% 3

CATCP
7,44% 8

La líder de Ciudadanos, con el 25% de 
los votos y 37 escaños, convierte a su 
partido en el primero no nacionalista 
que gana unas autonómicas catalanas

El PP obtiene un resultado catastrófico  
y  baja hasta los 3 diputados, mientras 
que el PSC de Iceta crece muy por 
debajo de las expectativas PÁGINAS 6 A 33

El ex president supera a Junqueras y, 
pese al descalabro de la CUP, logra que 
los independentistas tengan mayoría 
en el Parlament aunque no en votos

A la izquierda, Inés Arrimadas celebra anoche la victoria electoral de Ciudadanos. A la derecha, Carles Puigdemont, ayer, reacciona durante el recuento desde su exilio en Bruselas. REUTERS 

Y Cataluña votó. Votó como nunca 
había votado, batiendo todas las 
marcas de participación, moviliza-
da por la conciencia de un momen-
to decisivo. La histórica participa-
ción es la respuesta de un pueblo 
plural sometido a una presión abso-
lutamente singular desde que en 
2012 Artur Mas decidió irresponsa-
blemente prender la mecha del pro-
cés. Desde entonces un estado de 
agitación creciente se fue apode-

rando de Cataluña, acompañado 
por el progresivo desprecio a la le-
galidad vigente, en una espiral que 
culminó con el despojo de los dere-
chos políticos de la oposición en el 
Parlament, la celebración de un re-
feréndum prohibido, la proclama-
ción unilateral de la independencia 
y la contestación del Gobierno 
–apoyado por PSOE y Ciudadanos– 
en forma de artículo 155 de la 
Constitución.

La soledad de la 

razón ciudadana

SIGUE EN PÁG. 3

EDITORIAL

ESCRIBEN FEDERICO JIMÉNEZ 

LOSANTOS, RAFA LATORRE, FERRAN 

BOIZA, RAÚL CONDE, SANTIAGO 

GONZÁLEZ, LUCÍA MÉNDEZ, EMILIA 

LANDALUCE, RODRIGO TERRASA, 

ARCADI ESPADA, JAVIER REDONDO,  

RAÚL DEL POZO Y ÁLEX SÀLMON 

El fracaso del 
155 para frenar 
al soberanismo 
debilita a Rajoy 

POR MARISA CRUZ PÁGINA 8

CATALUNYA

La dotzena legislatura. 2018-? 411



.es22 DICIEMBRE 2017 Viernes

F
O

T
O

: Á
n

ge
l d

e 
A

n
to

n
io

 /
 A

B
C

F
O

T
O

: Á
n

ge
l d

e 
A

n
to

n

[Editorial, Astrolabio, Enfoque y páginas 18 a 46]

VICTORIA HISTÓRICA Y 
AGRIDULCE DE ARRIMADAS
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[Editorial, Astrolabio, Enfoque y páginas 18 a 46]

844

Ciudadanos se convierte en la fuerza más votada, pero el descalabro del PP  
y los malos resultados del PSC no logran evitar una mayoría independentista

Inés Arrimadas celebra ayer, 
en la plaza de España de 
Barcelona, que Ciudadanos 
se convierte en la fuerza  
más votada en Cataluña

25%
dto.

enTVOLED

Hasta

Oferta vigente del 14 al 28 de diciembre de 2017.
*Consultamodelos en promoción enWorten.es o en tu tiendamás cercana.

BARCELONA | 1,60 euros | Año CXIV | Número 37.248  
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DIARIO 
INDEPENDIENTE 
DE INFORMACIÓN 
GENERAL

VIERNES
22 de DICIEMBRE de 2017

• Año XX - 6.933
PRECIO 1,60 EUROS 

EDICIÓN CATALUÑA

Inés Arrimadas celebra su victoria electoral. Es la primera candidata que consigue colocarse a la cabeza en unas autonómicas catalanas

Arrimadas consigue una victoria 
histórica pero insufi ciente

EDITORIAL

YA NO PUEDEN ARROGARSE LA 
REPRESENTACIÓN DE CATALUÑA 

Después de varias décadas de po-
der nacionalista, lo que dejó paten-
te los resultados electorales de ayer 
es que no sólo existe la Cataluña 
que quieren explotar los indepen-
dentistas. Para que los catalanes 

avancen, tendrán que contar con la 
otra mitad que hasta ahora se ha 
sentido desprotegida. El 155 ha 
logrado que en poco más de un mes 
gane las elecciones un partido 
constitucionalista. 

 El PP obtiene su peor resultado,  
el PSC no alcanza las expectativas 
de Iceta , En Comú Podem se 
desinfl a y debacle de la CUP 

 Puigdemont adelanta a 
Junqueras y vuelve a retar al 
Estado:«La república catalana ha 
ganado a la Monarquía del 155»

 La altísima participación, que 
llegó hasta el 81,95%, refl eja una 
sociedad polarizada  que tendrá  
una salida difícil de su crisis  P. 14

 Los independentistas  consiguen 
la mayoría pese a que el 
constitucionalismo toma impulso 
y Cs consigue ser el más votado

Reuters 

Máxima alerta yihadista en la jornada de votación   P. 44

El Ouakili

ESCRIBEN: Ángela Vallvey, Abel 
Hernández, Carlos Rodríguez 
Braun, Pedro Nárvaez, Inocencio 
Arias, Josep Ramón Bosch, Fran 
Carrillo, Fernando Rayón, Mikel 
Buesa, David del Cura, Sabino 
Méndez, Lorente Ferrer, Eduardo 
Inda, Toni Bolaño, Alfonso Rojo, 
Juan Ramón Rallo, Pilar Ferrer, 
Antonio M. Beaumont, Julio 
Valdeón y Juan Scaliter

ERC

32 

C’s

37

JxC

34 

PSC

17

CEC 8

PP 3

CUP 4

Mayoría
absoluta

(68 diputados)

Diputados

135

INDEPENDENTISTAS NO INDEPENDENTISTAS

Nº de votos: 2.190.461

47,54% 52,46%

2.046.710

Escrutado
al 98,91%

La dotzena legislatura. 2018-? 413



TEL � 972 20 20 66 |  FAX 972 20 20 05  | A/E diaridegirona@ddg.cat | ADREÇA PASSEIG GENERAL MENDOZA, 2 . 17002. GIRONA  |  DIRECTOR JORDI XARGAYÓ |  NÚMERO 24.229

Divendres
22 DE DESEMBRE DE 20171,20 €

PREU 

FUNDAT EL 1889Aquest diari utilitza 

paper reciclat en un 80,5%

www.diaridegirona.cat

Els sobiranistes obtenen 70 diputats i el 47,5% dels vots, amb participació rècord del 82%
L’hegemonia de Puigdemont a Girona situa JxCat per davant d’ERC contra tot pronòstic
Històric triomf de Ciutadans, que s’imposa a totes les capitals catalanes menys a Girona

�

�

�

COMUNS8 PP3

L’independentisme manté
la majoria tot i guanyar Cs

PÀGINES�2 A 31

L’històric triomf no
permetrà a
Arrimadas
governar.
ERIC GAILLARD/REUTERS

Puigdemont,
satisfet des de
Brussel·les.
FRANÇOIS LENOIR/REUTERS

CUP4PSC17CS37 ERC32JXCAT34
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Tot tipus de mercaderia

Seguiment on-line
de les expedicions

www.lamanyana.cat

AÑO: LXXX   ·   NÚM: 27.220   ·   Precio: 1,30€VIERNES 22 DICIEMBRE DE 2017DIRECTOR: JR RIBÉ

Pendientes hoy del Sorteo del 
Gordo a pesar del descenso en 
las ventas de décimos

RESERVA ESTE DOMINGO 
LA REVISTA MÁS LEÍDA

Ciutadans eclipsa la 
nueva victoria del 
independentismo

Mayoría absoluta de JxCat, ERC y la CUP
La suma de la lista liderada por Puigdemont –la más votada del bloque independentista–, ERC y la CUP 
mantienen la mayoría absoluta, aunque con dos diputados menos de los obtenidos en 2015, por la fuerte 
caída de los anticapitalistas a pesar de un incremento en la participación.

FOTO: Stephanie Lecocq (EFE) / Puigdemont, 
Serret y Comín siguieron el recuento en Bruselas

Ciutadans fue la candidatura 
más votada en Catalunya a cos-
ta de barrer al PP fuera de Bar-
celona. En Lleida, Xandri pierde 
el escaño por primera vez.

Arrimadas, la 
más votada, 
barre al PP con 
tres diputados 
en Lleida 

FOTO: Lídia Sabaté / Rivas, Soler y el nuevo diputado naranja

CATALUNYA
Votos

Cs 1.102.099

JxCat  940.602

ERC 929.407

PSC 602.969

CeC 323.695

CUP 193.352

PP 184.108

LLEIDA
Escaños Votos

JxCat 6 77.695

ERC 5 63.852

Cs 3 40.608

PSC 1 21.618

CUP 12.052

PP 10.839

CeC 9.318

Mireia Boya 
no repite ante 
el empuje 
de la lista del 
President

Rajoy y Albiol quedan últimos y 
pasan de 11 a 3 escaños, sólo 
los de la província de Barcelona

El ‘bloque del 
155’ no suma 
ni aunque los 
comunes les 
votaran

PÁG. 3 - 20 Y EDITORIAL P. 23

JUNTS 
X CAT

ERC

34

32
C’S
37

PSC
17

CUP
4

CeC
8

PP
3

Mayoría absoluta 68
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1,30 €Número 12.899 · Any XXXVIDIVENDRES 22 DE  DESEMBRE DEL 2017www. segre.com 

EFEEFE

CUP

4

ERC

32

JXCAT

34

CEC

8
PSC

17
CS

37
PP

3

MAJORIA ABSOLUTA:

68 ESCONS

ERC

5
JXCAT

6
CS

3
PSC

1

Catalunya 135 escons Lleida 15 escons

❚ El nou Parlament manté la majo-

ria independentista amb 70 escons 

malgrat la victòria d’Arrimadas amb 

37. A Lleida, va vèncer Junts per 

Catalunya.

21D

Guanya Cs i majoria 
independentista

ELECCIONS ❘ 3-23

Puigdemont i Serret 
escenifiquen la majoria 
independentista.

Inés Arrimadas, 
eufòrica amb la 
victòria de Ciutadans.

Catalunya || Inés Arrimadas va ser 
la més votada però els sobiranistes 
mantenen la majoria parlamentària

Lleida || Junts per Catalunya revalida 
l’hegemonia de CDC i supera ERC, 
encara que a la capital s’imposa Cs

Puigdemont || Reivindica recuperar 
la presidència i diu que han derrotat el 
PP, que obté el seu pitjor resultat
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de Tarragona 
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