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Pròleg
  

Des que la separació de poders propugnada per Montesquieu va ser adoptada com a 
fonament essencial dels sistemes democràtics, mai els poders executiu i judicial d’un estat 
no havien intentat censurar el debat i l’activitat parlamentària com ho van provar de fer 
durant l’XI legislatura del Parlament de Catalunya.

Tanmateix, malgrat les amenaces penals, la presidenta Forcadell i la majoria de mem-
bres de la Mesa van rebutjar convertir-se en censors polítics. Van defensar el principi de 
l’autonomia parlamentària i els drets dels diputats, i, amb ells, els de la ciutadania repre-
sentada a la cambra.

Aquell compromís de la presidenta Forcadell amb la institució i la democràcia va de-
finir el seu mandat, i apareix de forma recurrent al llarg d’aquesta publicació, que recull 
una selecció de cinquanta-vuit intervencions públiques. Conferències, discursos institu-
cionals, compareixences davant els mitjans de comunicació i articles publicats a la premsa 
que reflecteixen el seu pensament polític i alhora permeten resseguir els esdeveniments 
d’aquell període des de la perspectiva de la presidència del Parlament.  

El llibre, estructurat temàticament, comença amb el discurs de presa de possessió del 
càrrec, el 26 d’octubre de 2015. Aquell dia, Carme Forcadell i Lluís era elegida presidenta 
del Parlament i s’iniciava una legislatura que es preveia breu i intensa ja des del principi, 
amb una majoria parlamentària independentista que es va comprometre a dur a terme un 
referèndum d’autodeterminació. 

L’abast d’aquest objectiu polític, que entrava en conflicte amb els dels qui defensaven 
el marc estatal existent, havia de condicionar inevitablement l’activitat de la cambra le-
gislativa catalana durant tota la legislatura i l’atenció pública que havia de rebre. Encara 
més quan la primera resolució aprovada pel Ple, que declarava l’inici del procés polític 
impulsat per la majoria parlamentària, amb un annex de mesures de caràcter social i 
de protecció de drets fonamentals, va ser contestada pels poders centrals de l’Estat amb 
l’obertura d’un procés de judicialització de la vida parlamentària en forma de requeri-
ments i querelles penals contra la presidenta, la Mesa i funcionaris de la cambra. Aquella 
estratègia criminalitzava les tramitacions parlamentàries i atacava la llibertat d’expressió 
a la cambra, fins al punt que uns mesos més tard es va exigir a la Mesa que impedís que el 
Ple debatés un document de conclusions d’una comissió d’estudi.

Les respostes a aquestes actuacions judicials contra el lliure exercici de les funcions 
parlamentàries es troben agrupades en el llibre en un mateix títol temàtic, que inclou 
compareixences i declaracions públiques i també unes breus paraules en un acte de suport 
organitzat pels expresidents del Parlament. Així mateix, es poden trobar referències abun-
dants a la qüestió en altres intervencions, especialment en les dutes a terme en l’àmbit 
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internacional, com els discursos fets en el marc de l’Assemblea Parlamentària de la Fran-
cofonia, al Parlament de Westminster o en la cerimònia de recepció del Premi Coppieters 
a Brusseŀles.

La legislatura, però, va ser plena d’altres situacions inèdites. Va arrencar en el darrer 
moment, només unes hores abans que finalitzés el termini marcat per a l’elecció del presi-
dent de la Generalitat. Durant les setmanes prèvies, per tant, tot el focus polític català va 
recaure sobre el Parlament, i la presidenta Forcadell va optar per mantenir en tot moment 
un discurs públic optimista i alhora exigent amb els grups de la majoria. La incertesa i el 
neguit d’aquells dies es contraposa així amb el convenciment d’un acord d’investidura, 
expressat en l’article sobre la transparència política («Un Parlament amb les parets de 
vidre») o en l’elogi de la paciència que va fer en la inauguració de la 20a Setmana de la 
Ciència. Poc després va pronunciar la conferència «Els reptes institucionals de l’XI legis-
latura», en què va detallar els objectius de la seva presidència. 

El progressiu compliment d’aquests desafiaments és valorat en un article de premsa («El 
primer any d’una legislatura històrica») i en el discurs de l’esmorzar informatiu del Fòrum 
Europa, en què els va connectar amb l’anàlisi de l’actualitat política. Alguns d’aquests 
reptes, com el de la transparència de la institució per a lluitar contra la corrupció o el de la 
implantació de la reforma horària, constitueixen temes propis d’aquesta publicació a par-
tir de textos que detallen la tasca duta a terme per a adaptar la cambra a aquests objectius.

La filtració de les converses entre el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya, destituït immediatament pel Parlament, en què conspiraven per atacar 
els rivals polítics i els líders de l’independentisme, va posar de manifest l’ús de les ano-
menades «clavegueres de l’Estat» contra el procés polític català. Enmig d’aquell escàndol, 
sense assumpció de responsabilitats per part del Govern espanyol, va aparèixer la notícia 
que la presidenta i els seus familiars podien haver estat objecte d’una investigació policial 
iŀlegal, fet que va motivar una declaració pública en què exigia respostes, les quals mai no 
van arribar. 

Les reflexions d’aquell moment entorn de les llibertats civils en el marc d’un estat de 
dret democràtic es van repetir el 20 de setembre de 2017. Aquell dia, els cossos policials de 
l’Estat, que intentaven aturar els preparatius del referèndum de l’1 d’octubre, van escor-
collar diversos departaments de la Generalitat i van detenir catorze alts càrrecs, fet que 
va provocar la immediata reacció de la ciutadania en forma de protesta massiva davant 
el Departament d’Economia durant l’escorcoll. La Mesa, acompanyada dels expresidents 
del Parlament, va comparèixer per fer una declaració solemne que denunciava aquella 
actuació. Com es pot llegir en el text, en la lectura de la declaració no hi van poder ser pre-
sents els representants de la CUP, ja que en aquells moments la Policia Nacional provava 
d’entrar sense ordre judicial a la seu de la seva organització.

És, doncs, evident que el referèndum de l’1 d’octubre i tot el que el va envoltar, amb 
situacions de transcendència històrica per a la política catalana, sobrevolen la majoria de 
les intervencions públiques d’aquell període. Això, però, com insistia a reivindicar la pre-
sidenta Forcadell, no significa que es deixessin de banda altres qüestions.

Aquest recull, per tant, no podia ometre temes que preocupaven especialment la presi-
denta. És el cas de l’emergència social, concepte que resumia la necessitat urgent d’atendre 
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els efectes de la crisi econòmica, encara incident en la societat catalana, i que acabaria 
sent objecte d’un ple monogràfic a la cambra. O la crisi dels refugiats, una qüestió de 
drets humans que va empènyer desenes de milers de persones a sortir al carrer sota el 
lema «Volem acollir!». La presidenta Forcadell hi va ser al capdavant, com en tantes altres 
manifestacions, com havia fet sempre, i va portar a tot arreu aquella reivindicació, tot 
recordant que ella era la presidenta d’un parlament que també havia conegut l’exili, que 
també havia hagut de demanar refugi en altres països.

Plasmar les prioritats polítiques de la presidenta Forcadell obliga a destacar també el 
tema de les dones i la igualtat efectiva. Va impulsar un cicle de jornades que mensualment 
abordava la situació de la dona en un àmbit específic. La iniciativa es diferenciava d’altres 
jornades per la presència del conseller o la consellera competent en aquell àmbit, que 
exposava la feina feta o prevista per a implementar la Llei d’igualtat efectiva de dones i 
homes, aprovada al final de la legislatura anterior. En aquest recull s’hi poden trobar les 
paraules de la inauguració del cicle, discursos entorn del lideratge femení i la violència 
masclista i un article de premsa que sintetitza el seu posicionament polític amb relació a 
la igualtat de gènere.

D’altra banda, cal destacar també la glossa «Diada de llibertat, diada de futur», en què 
exposa el país que anhela, socialment més just i més lliure; els actes de memòria històrica, 
no exempts de reflexions sobre el present; homenatges a personalitats del país, com el 
que es va retre a l’enyorada Muriel Casals; els actes commemoratius que expressen el seu 
compromís i el de la institució amb la pau i la igualtat, i, en especial, la compareixença per 
a fer balanç de la legislatura —finalitzada abruptament amb l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució—, que tanca el llibre.

Tot plegat, pinzellades que dibuixen l’esbós d’una presidència excepcional, no només 
per la transcendència dels fets polítics esdevinguts, sinó també, i sobretot, per l’exemple 
de dignitat democràtica llegat per la presidenta. El llarg empresonament preventiu i la 
condemna injusta dictada pel Tribunal Suprem posen en evidència les mancances demo-
cràtiques al nostre país i fan de la presidenta Forcadell un símbol de la lluita pacífica per 
la llibertat. La fermesa del seu compromís amb la institució, amb els drets fonamentals, 
amb els ideals republicans, amb la lluita de les dones, en fan un referent per a la societat 
catalana present i futura. I la seva reivindicació persistent, que els catalans i les catalanes 
hem de poder decidir de forma lliure, democràtica i pacífica el nostre futur polític, de la 
mateixa manera que les dones han de poder ser veritablement lliures per a escollir el seu 
futur personal, fan d’ella una inspiració per a tothom que aspiri a fer del nostre un món 
millor, més just i més lliure.

Òscar Domènech Massana
Curador del llibre
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Paraules de la presidenta en el 
ple de constitució de l’XI legislatura 
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2015

Molt Honorable President de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, iŀlustres 
diputats i diputades, president Rigol, president Benach, presidenta De Gispert, president 
Montilla, digníssimes autoritats, senyors i senyores, una salutació als diputats i diputades, 
representants de partits, entitats i convidats que per limitació d’espai segueixen l’acte des 
d’altres sales.

Les meves primeres paraules són d’agraïment. Moltíssimes gràcies per l’honor que 
m’heu fet en designar-me per presidir aquest Parlament, i crec representar el sentiment 
dels altres membres de la Mesa agraint també el seu nomenament i la confiança que ens 
heu fet amb aquesta elecció. 

Vaig néixer a Xerta, a les Terres de l’Ebre, i em sento orgullosa de la seva gent i de la 
seva parla, però també em sento orgullosa de la meva ciutat, Sabadell, que m’ha acollit des 
dels divuit anys, una ciutat feta amb gent d’arreu que representa la diversitat i pluralitat 
del nostre país. 

No he estat mai diputada i no pensava ser-ho, igual que alguns altres diputats i diputa-
des d’aquest Parlament. Però som aquí perquè les darreres eleccions van ser excepcionals 
i perquè hi ha hagut un canvi en la manera d’entendre i de fer política. 

La meva antecessora, Núria de Gispert, quan va ser escollida presidenta de la IX le-
gislatura, va expressar la seva satisfacció i emoció per haver estat la primera dona que 
va presidir aquest Parlament. Ho comparteixo, i des de la complicitat, espero que amb 
dues presidentes seguides comencem a canviar una situació anòmala durant massa temps, 
no només en l’àmbit polític, sinó en tots els àmbits de la vida quotidiana. Treballaré per-
què la veu i les experiències de les dones siguin presents en els espais públics en la mateixa 
proporció que les dels homes i perquè la presència de les dones en els espais de decisió 
sigui una normalitat i no una excepcionalitat.

M’imagino l’emoció i la responsabilitat que devia sentir Enric Prat de la Riba quan va 
crear la Mancomunitat, el primer intent d’autogovern d’ençà del 1714; m’imagino l’emoció 
que devien sentir els diputats en constituir aquest Parlament l’any 1932 després que hagués 
estat la ciutadella des d’on s’havia bombardejat Barcelona, i m’imagino l’emoció que devia 
sentir Heribert Barrera en reobrir el primer Parlament després de la dictadura. 

Ara també vivim un moment transcendental de la història de Catalunya. El poble va 
parlar el 27 de setembre amb veus diferents, i aquestes veus i opinions, aquesta diversitat 
i pluralitat de Catalunya, estan representades en aquesta cambra, i l’obligació d’aquesta 
Mesa és facilitar que s’expressin de manera equànime i justa. Aquest serà el meu com-
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promís, i estic segura que també el compromís dels que formem aquesta Mesa, perquè 
com deia Abraham Lincoln, el compromís és el que transforma una promesa en realitat. 
Em comprometo a complir i fer complir el Reglament. Em comprometo a representar la 
institució amb tota la dignitat que pugui. En temps de crisi i quan els nostres ciutadans 
pateixen privacions, hem de ser un exemple d’austeritat i de transparència. 

Aquest Parlament està i estarà al servei de tota la ciutadania: parlin el que parlin, vin-
guin d’on vinguin, pensin el que pensin, votin el que votin. Perquè totes les lleis emanades 
de la seva tasca han de ser pensades per a tothom. Que la nostra acció com a diputats i 
diputades sigui profitosa dependrà del servei que acabem prestant a la ciutadania en gene-
ral. Siguem lleials a la ciutadania i al bé comú, fem fora qualsevol altre interès que no sigui 
aquest. Donem exemple com a mostra de servei públic. 

Volem ser el Parlament de tots i de totes, sense exclusions. Per això proposaré que a les 
reunions de la Mesa hi assisteixen, amb veu però sense vot, perquè la llei no ho permet, els 
representants dels grups parlamentaris que no hi tenen representació. 

En català hi ha una manera molt bonica de dir «parlar»: «enraonar», que vol dir parlar 
utilitzant el raonament. Des de la presidència de la Mesa ens esforçarem perquè hi hagi el 
clima d’entesa i perquè no generem polèmiques estèrils. Continuarem foragitant els in-
sults, les insinuacions malintencionades i les paraules buides d’aquest Parlament, defen-
sarem les nostres posicions des del diàleg i expressarem amb claredat, i si cal amb contun-
dència, les nostres idees i opinions, però sempre des del respecte que ens ha caracteritzat 
com a poble. El diàleg és el fonament d’aquest edifici; el respecte a la discrepància en són 
les parets, i la voluntat d’entesa n’és la teulada. Sense la conjunció d’aquests tres elements, 
l’estructura trontolla i cau. Siguem guardians de la fortalesa d’aquest edifici. I, sobretot, 
tinguem sempre les finestres obertes per escoltar la voluntat popular, i la porta oberta per 
acollir les necessitats i els anhels del poble. 

Vull un Parlament sobirà que aprovi lleis que ajudin els qui més ho necessiten i facilitin 
i millorin la vida de tota la ciutadania, lleis que ajudin a erradicar les desigualtats socials. 
Vull que com a diputats i diputades ens sentim orgullosos de veure que la nostra feina 
millora i facilita la vida de la gent, que sentin que al Parlament hi ha diputats i diputades 
que treballen per a ells i amb ells. Som aquí per servir el poble, perquè la política és servei 
a la comunitat. 

Eduardo Galeano, escriptor uruguaià refugiat a Catalunya fugint de la dictadura del 
seu país, va escriure: «La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para 
eso sirve, para caminar.» Que el Parlament es converteixi en el lloc on la utopia es mani-
festa; que els somnis del carrer entrin al Parlament; que els anhels de la ciutadania trobin 
refugi a l’hemicicle. 

Diputats i diputades, estiguem a l’alçada del moment i fem present el futur en aquest 
procés constituent. Que el llegat legislatiu d’aquest Parlament sigui la creació d’un 
marc jurídic propi que doni més llibertat i sobirania per a tota la ciutadania en tots els 
àmbits.

Nous paradigmes demanen un nou Parlament; noves voluntats demanen noves polí-
tiques. No siguem esclaus del passat, siguem creadors de futur. Treballem pensant en els 
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propers tres-cents anys i no en els tres-cents darrers. Aquesta casa és la principal forjadora 
de futur del nostre país. Portem-lo ben lluny. 

Amb aquesta XI legislatura del Parlament modern tanquem l’etapa autonòmica i enlai-
rem un nou escenari cap al demà. Siguem conscients que protagonitzem un moment funda-
cional. Ara i aquí, creem un abans i un després. Des d’ara mateix, constituïm un Parlament 
sobirà que vol representar un poble lliure. D’un parlament regional de competències limita-
des, retallades i contra les quals es recorren a un parlament nacional amb plenes atribucions. 
Aquestes són les darreres constitucions que vam tenir i ara volem recuperar-les. Fem un 
país lliure ple de ciutadans lliures. Que d’una vegada per totes deixem d’emmirallar-nos en 
d’altres i puguem ser nosaltres el mirall i model a seguir.

Pocs dies després del 15 d’octubre, és d’obligat compliment recordar la figura de qui 
va ser el primer president del Parlament modern el 1932 i posteriorment president de la 
Generalitat executat pel règim franquista amb l’ajuda del règim nazi. Parlem de Lluís 
Companys, executat fa setanta-cinc anys i de qui l’Estat espanyol encara no ha reparat ni 
la memòria ni la causa judicial. Ell i diversos diputats d’aquest hemicicle van morir de-
fensant la causa de la llibertat, de la democràcia i de Catalunya. La seva memòria és amb 
nosaltres. Que no s’esvaeixi mai.

Lluís Companys va succeir en la presidència de la Generalitat Francesc Macià, el primer 
president que va restablir l’autogovern. El 1930, un any abans de proclamar-se la Repú-
blica, va escriure el pròleg a la traducció al català de la primera biografia de  mahatma 
Gandhi, feta per Romain Rolland. Allà hi deia: «No totes les batalles es guanyen en un dia. 
La força no deturarà mai, un sol instant, l’hora d’un poble que té la ferma voluntat d’alli-
berar-se i està disposat sempre a fer tots els sacrificis que la llibertat sovint costa.»

Diputats i diputades, posem-nos a caminar, encetem el procés constituent. Queda 
constituïda l’XI legislatura. 

Visca la democràcia, visca el poble sobirà, visca la república catalana!

Els convido a cantar l’himne nacional de Catalunya.
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Conferència «Els reptes institucionals 
de l’XI legislatura», a Fòrum Europa - 
Tribuna Catalunya
Barcelona, 2 de febrer de 2016

El novembre del 2013 vaig ser en aquesta mateixa sala com a presidenta de l’ANC. Estic 
segura que cap dels que érem aquí en aquell moment va pensar ni per un instant que hi 
podria tornar com a presidenta del Parlament. Això ha estat possible perquè aquesta és 
una legislatura especial, diferent de les altres. Potser la més transcendental des del resta-
bliment del Parlament el 1980. 

Avui els parlaré dels principals reptes que té al davant el Parlament, en una legislatura que 
es preveu breu però molt intensa. Provaré d’explicar-los què farem des de la presidència de 
la institució per afrontar-los. I el primer d’ells és el de preservar la sobirania del Parlament.

PRESERVAR LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT

Com tots saben, va costar iniciar la legislatura, va estar a punt de ser la més breu de la 
història. Però finalment hi va haver acord i tenim govern. Un acord de país entre forma-
cions polítiques molt diferents, amb idees de models de societat diversos, però a les quals 
uneix un objectiu comú. La majoria parlamentària té un projecte, comparteix un full de 
ruta, que ha de desenvolupar-se, aproximadament, en uns divuit mesos. 

En aquest sentit —i ho he repetit més d’una vegada—, el Parlament treballarà per ga-
rantir que el mandat democràtic de la ciutadania, expressat a les urnes, es compleixi.

És un repte en ell mateix, respon a una voluntat democràtica de la majoria del poble ca-
talà que ha estat i és ignorada pel Govern de l’Estat, i per les forces polítiques majoritàries 
a l’Estat. L’única resposta de l’Estat continua sent una resposta jurídica als reptes polítics 
plantejats des de Catalunya. 

En aquesta línia, s’intenten anuŀlar decisions polítiques del Parlament, en alguns casos 
de manera incomprensible, i fins i tot injustificable. Per exemple, el Govern en funcions de 
l’Estat ha demanat al TC que actuï per anuŀlar la constitució de la Comissió d’Estudi del 
Procés Constituent. El nostre legislatiu té tot el dret de crear una comissió d’estudi sobre 
un possible procés constituent, perquè les comissions d’estudi, com especifica el Regla-
ment del Parlament, «tenen per objecte l’anàlisi de qualsevol assumpte que afecti la societat 
catalana.» No tenen cap límit competencial. Es tracta d’analitzar al Parlament qualsevol 
tema. I això no es pot prohibir.

És impensable que la impugnació prosperi. Impedir una comissió d’estudi significa-
ria el trencament absolut de la separació de poders a l’Estat espanyol. I representaria 
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atacar l’essència del sistema democràtic parlamentari. El Parlament és l’espai de diàleg 
entre les diferents visions polítiques d’un país, en la veu dels representants elegits per 
la ciutadania.

Qualsevol qüestió o preocupació que afecti els ciutadans, que estigui al carrer, s’ha de 
poder debatre al Parlament. Per això se’n diu Parlament, perquè ve de parlar. Quina demo-
cràcia parlamentària tindríem si no deixem debatre al Parlament els temes que interessen 
la ciutadania? Al Parlament s’ha de poder parlar de tot i garantirem que sigui així. El 
Parla ment es deu a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. En conseqüència, defensarem 
el mandat democràtic expressat a les urnes per la ciutadania. I defensarem la legitimitat 
i la legalitat de les mesures que responguin a aquest mandat. Defensarem la sobirania del 
Parlament de Catalunya. 

RESPECTAR LA PLURALITAT DEL PARLAMENT

De la mateixa manera que defensarem la sobirania del nostre legislatiu, vull fer públic 
el compromís de defensar el respecte a la pluralitat de la cambra. 

He parlat dels objectius de la majoria parlamentària. Però hi ha una part del país que té 
altres objectius, igualment legítims. I com a presidenta estic compromesa a fer respectar 
els drets de tots els grups parlamentaris. Perquè la pluralitat ideològica i de pensament és 
una riquesa de qualsevol país, i és un principi democràtic bàsic del nostre sistema. 

El Parlament, com a representant polític de Catalunya, ha de reflectir aquesta pluralitat 
i tenir-ne cura. Així ho vaig expressar en la presa de possessió del meu càrrec, i, conse-
güentment, una de les primeres decisions que vaig prendre va ser que, per primer cop, a 
les reunions de mesa, hi assistissin tots els grups parlamentaris; és a dir, sumar-hi aquells 
grups que no tenen presència a la Mesa del Parlament.

Vam considerar que la pluralitat, la diversitat de veus i opinions al Parlament, havia 
de ser present en els processos de decisió de la institució. Havia de ser-hi, encara que la 
normativa no ho recollís, encara que mai abans no s’hagués fet així. Perquè el pluralisme 
es respecta amb fets; el de garantir que tots els grups, absolutament tots els grups, puguin 
ser presents a les reunions de mesa n’és un.

Així mateix, he establert fer reunions privades mensuals amb els presidents o presiden-
tes de tots els grups parlamentaris, per tal de garantir una comunicació fluida i directa. 

Confio que aquestes trobades serveixin per anar resolent els petits malentesos que pu-
guin sorgir en la dinàmica parlamentària. M’agradaria evitar que qüestions sense impor-
tància puguin donar lloc a polèmiques absurdes. La ciutadania no s’ho mereix, tenint en 
compte la dimensió dels problemes i els reptes a què ha de fer front el país.

AFRONTAR LES EMERGÈNCIES SOCIALS

Hi ha qüestions importants de país que superen les diferències partidistes. Espero que 
els grups facin exercici de responsabilitat i coŀlaborin junts en un altre dels grans desa-
fiaments polítics d’aquesta legislatura: el de donar resposta als efectes socials de la crisi 
econòmica.
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Hi ha molts catalans que ho passen malament. Moltes persones castigades per la crisi 
econòmica. Confio que els plans i les mesures que es presentin a la cambra en relació 
amb les urgències socials del nostre país s’analitzin i es treballin sense mirar qui les 
presenta.

De la mateixa manera que s’ha demostrat que el «procés» estava per sobre d’interessos 
personals i de partit, les emergències socials han de passar per sobre dels jocs parlamen-
taris de govern i oposició. El desgast de l’oponent polític no és justificable en aquestes 
qüestions.

Cal ser conscients, però, de les limitacions pressupostàries per evitar fer demagògia 
amb les propostes i amb el debat a la cambra. No podem fer demagògia en aquesta qüestió. 
No podem obviar que el finançament de la Generalitat està condicionat i limitat per l’Es-
tat. Però cal que el Parlament faci tot el possible, tot el que li correspongui, per impulsar 
l’acció del Govern en relació amb les emergències socials que pateixen tantes persones al 
nostre país. 

TRANSPARÈNCIA

Un altre dels grans reptes de la legislatura, per importància i dimensió, és el de la trans-
parència. Perquè volem un país net de corrupció, i això passa per aconseguir la màxima 
transparència en l’acció de govern de totes les administracions, i també en els processos 
de decisió política i en les institucions. Transparència per recuperar la confiança de la 
ciutadania en el sistema polític i en els seus representants. Transparència per prevenir la 
corrupció. 

Això significa que el Parlament s’ha de presentar a la ciutadania amb parets de vidre. 
Més obertura, més informació, i oferta amb més claredat. Comptem amb una eina de 
base, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada el de-
sembre del 2014. La llei respectava l’autonomia parlamentària, i remetia a la modificació 
del Reglament de la cambra perquè s’adaptés al compliment de la norma. Aquesta modi-
ficació del Reglament del Parlament va culminar el mes de juliol passat. Ara som a la fase 
de desenvolupament i aplicació. Algunes mesures ja es van començar a treballar l’anterior 
legislatura. Les pròximes setmanes, els pròxims mesos, mirarem de completar-les i po-
sar-les en marxa.

Alguns exemples:
—S’ha posat en marxa el portal de la transparència del Parlament.
Amb aquesta eina es faciliten les dades del funcionament i la presa de decisió de la 

cambra i la gestió dels recursos públics. Cal assenyalar que l’estructura, els indicadors i 
els continguts oferts compleix plenament les recomanacions de Transparència Interna-
cional.

—Com a complement del portal de transparència s’ha configurat el dret d’accés a la 
informació com un dret subjectiu dels ciutadans. 

Això implica un canvi de paradigma; a partir d’ara, tota informació ha de ser accessi-
ble, excepte les matèries reservades expressament per llei. En aquest sentit, s’ha fet ja una 
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primera sessió de formació al personal de la cambra per explicar aquest canvi de paradig-
ma. I se’n faran també als diputats i les diputades.

—S’han introduït uns principis rectors, uns principis ètics en l’exercici del càrrec de 
diputat: integritat, honestedat, transparència, diligència, austeritat, actuació desinteressa-
da, responsabilitat i respecte als ciutadans i a la institució parlamentària.

—S’han definit les situacions de conflicte d’interessos dels diputats, ja siguin personals 
o indirectes (entorn familiar, amistats...). I s’ha establert el deure de notificar a la Mesa 
qualsevol situació de conflicte d’interessos —existent o potencial— relacionada amb l’as-
sumpte que s’hagi d’examinar.

—S’ha d’elaborar un codi de conducta basat en aquests principis rectors que haurà de 
regular les situacions de conflicte d’interessos, el compliment de les obligacions derivades 
del règim d’incompatibilitats i de les declaracions d’activitats i de béns, i també el proce-
diment i les conseqüències en cas d’incompliment. 

Es va treballar un esborrany del codi de conducta a l’anterior legislatura, a partir del 
qual començarem a treballar a la Comissió del Reglament que presideixo personalment. 
En tinc, doncs, una responsabilitat directa.

—Enllestim la posada en marxa del registre de grups d’interès, una de les mesures més 
rellevants per a la transparència, sense precedents al nostre país. 

De fet, ja estan aprovades les normes d’aquest registre. Ara estem resolem els aspectes 
tècnics, organitzatius i jurídics perquè sigui plenament operatiu. Hem de pensar que, per 
exemple, caldrà informar públicament de qualsevol reunió que les diputades i els diputats 
puguin tenir amb grups d’interès. També treballem per poder coordinar o compartir les 
dades del nostre futur registre de grups d’interès amb les ja existents del registre de la 
Generalitat.

Un altre repte, lligat a la transparència i que com el registre de grups d’interès, tampoc 
no té precedents a l’Estat, és el del Parlament Obert.

PARLAMENT OBERT

La idea del Parlament Obert, en realitat, és heretada de legislatures precedents.
Amb el president Rigol es va portar l’activitat parlamentària a les llars, mitjançant el 

Canal Parlament. Amb el president Benach, es va connectar la institució a les xarxes so-
cials, amb el Parlament 2.0. La darrera legislatura, l’octubre del 2013, amb la presidenta 
De Gispert, el Parlament va posar en marxa Escó 136, una iniciativa innovadora i amb un 
gran potencial, un espai al web del Parlament que permetia la participació de la ciutada-
nia en les tramitacions legislatives. Una via directa per fer aportacions, comentaris o sug-
geriments sobre els projectes i les proposicions de llei que es tramitaven, amb interacció 
amb les diputades i els diputats que treballaven les matèries. Escó 136 no ha reeixit, no ha 
complert les expectatives. Això, però, no invalida ni el concepte ni el mecanisme. 

De fet, a la reforma del Reglament, s’hi va introduir un capítol sobre el Parlament 
obert que establia les obligacions d’incentivar la participació ciutadana en la tramitació 
d’iniciatives parlamentàries i d’avaluar l’impacte dels processos participatius en aquestes 
iniciatives. És a dir, just el que pretenia Escó 136. Per tant, ens pertoca analitzar els punts 
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febles de la seva aplicació, i redefinir la proposta per tal que esdevingui una eina útil i 
utilitzada. Confio que quan la posem en marxa, tots plegats, els diputats, els grups parla-
mentaris, però també la societat civil i la ciutadania, aprofitaran aquesta eina innovadora 
que pot oferir molt a la nostra democràcia parlamentària.

En paraŀlel, hem d’adaptar l’espai web a les noves necessitats de transparència i parti-
cipació. En la línia d’obrir el Parlament, volem que aquesta finestra que tenim oberta al 
món des del Parlament sigui atractiva per a les persones que hi accedeixen per primera 
vegada. Volem posar-la al dia per cobrir tant la recerca especialitzada d’informació, que 
és la principal demanda que ara tenim, com la demanda puntual de persones amb un 
interès més general.

D’altra banda, a més del contacte virtual, hem de cercar la proximitat física. Cal re-
forçar el contacte amb la societat, apropar a la ciutadania la institució que els representa 
políticament, i això implica:

—Potenciar les audiències, trobades, reunions, actes, jornades de treball i de debat a la 
seu del Parlament. 

—Sortir al territori: fer visites institucionals, participar en actes, activitats, o conferèn-
cies com aquesta. 

REFORMA HORÀRIA

Un altre objectiu, que és alhora de país i del Parlament, és el de la reforma horària. 
Adaptar els horaris a ritmes més eficients i saludables, que afavoreixin la conciliació, o 
més ben dit, la reconciliació entre les nostres vides laborals i les nostres vides personals.

En aquest sentit, a partir de les conclusions de l’Informe de la Comissió d’Estudi de 
la Reforma Horària, debatudes i adoptades pel Parlament en sessió plenària, ens hem 
proposat que la nostra institució esdevingui un exemple de bones pràctiques pel que 
fa als horaris d’inici i acabament de les comissions, els plens i la resta d’activitats de la 
cambra.

El Parlament donarà exemple, però fer realitat el canvi horari és un repte de tota la so-
cietat. No hi haurà canvi real si les empreses no s’hi impliquen, si la societat no adopta el 
canvi i se’l fa seu. Així, doncs, encoratjo els presents, si en tenen oportunitat, a posar-hi 
el seu gra de sorra, a participar en aquest canvi de la societat catalana cap a uns horaris 
més racionals i saludables.

DONAR CONTINUÏTAT ALS PROJECTES DE LEGISLATURES PRECEDENTS 

Els he parlat de canvis, però això no vol dir ignorar ni oblidar les iniciatives que van 
iniciar presidències anteriors, i que són positives. Per exemple, des del 2007, amb el pro-
grama «Parlament i Empresa», tenim un conveni de coŀlaboració amb FemCat. Cada any 
les diputades i els diputats han tingut l’oportunitat de conèixer de primera mà la realitat 
de diferents sectors empresarials del nostre país. I a la inversa: l’empresariat ha pogut 
apropar-se a les realitats parlamentàries, que no sempre són tal com semblen des de fora 
de la institució. Una coŀlaboració reeixida i positiva, que tenim previst mantenir. Ja hem 
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començat a parlar del programa d’enguany. Tenim sobre la taula un parell de propostes 
que ens han fet arribar des del món empresarial: les smart cities i la sostenibilitat. 

Un altre projecte de continuïtat és el CAPCIT, el Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia, que es va constituir el 2008; un cop més, el primer a l’Estat espa-
nyol. És un òrgan mixt, format per membres del Parlament i representants d’institucions 
científiques que elabora informes sobre matèries d’interès per a l’acció parlamentària, fa 
un informe anual sobre l’evolució de la ciència i la tecnologia a Catalunya, organitza al 
Parlament jornades de participació i debat, i edita un butlletí divulgatiu.

RELACIONS INTERNACIONALS

La meva presidència ha heretat també una extensa xarxa de relacions internacionals de 
caire institucional, que ens hem proposat restablir. 

Volem desplegar una presència activa en aquesta xarxa, mantenir contactes i lligams 
amb parlaments estatals i subestatals per compartir coneixement i projectes, per ajudar 
a projectar a l’exterior les iniciatives de futur de Catalunya i per desenvolupar projectes 
legislatius tenint el bagatge i l’experiència d’altres estats i regions. 

L’ interès, de fet, és mutu. El nostre legislatiu ha estat històricament innovador, i objecte 
d’atenció i estudi, tant per a altres parlaments europeus com per a altres parts del món.

Comptem amb convenis i vincles històrics amb vint-i-cinc parlaments de la Unió Eu-
ropea, i amb tretze de la resta del món, tant subestatals, els del Quebec i Califòrnia, com 
estatals, el cas del Marroc.

Volem recuperar un paper actiu a la CALRE, l’organisme que aplega les cambres legis-
latives regionals europees i que, en un determinat moment, va ser presidida pel president 
Benach. D’aleshores ençà hem participat en diferents grups de treball. Ara se’ns ha dema-
nat participar en els grups de treball de democràcia interactiva, i d’immigració, polítiques 
socials i drets humans.

D’altra banda, formem part de l’APF, l’Assemblea de Parlaments de la Francofonia, de 
la qual som membres observadors.

També som membres de l’EPTA, l’organització que agrupa els consells d’assessorament 
científic d’onze parlaments estatals, com els d’Alemanya o el Regne Unit, un de subestatal, 
el de Catalunya, el CAPCIT, i el del Parlament Europeu.

IGUALTAT DE GÈNERE

D’altra banda, tenim l’exigència de continuar avançant en el terreny de la igualtat de 
drets i d’oportunitats reals de les dones en la política. 

És positiu que a una presidenta del Parlament l’hagi succeïda una altra presidenta. Això 
ajuda a normalitzar la presència de les dones en càrrecs de responsabilitat. Pel que fa refe-
rència directa a la institució, confio que la Comissió d’Igualtat adquireixi més rellevància 
en aquesta legislatura. 

Però, més enllà d’això, espero que el tema de la dona, al Govern, s’abordi des de la 
transversalitat, des de totes les àrees, des de les diverses conselleries, perquè encara perviu 
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una visió masclista de la política. En aquest sentit, cal posar fi als insults masclistes, ofen-
sius, intolerables, que han rebut i reben les diputades del Parlament, i en general la majoria 
de les dones vinculades a la política amb presència pública.

DONAR RESPOSTA EN UN CONTEXT DE CANVIS 

A l’últim, un repte final, el de donar resposta als esdeveniments de la legislatura. Ens 
trobem en un context canviant, imprevisible, al qual caldrà anar donant resposta per as-
solir els objectius marcats. Ens hem trobat a principi de legislatura, i ens trobarem, amb 
situacions sense precedents. En ocasions haurem d’innovar, simplement, perquè hi ha 
situacions que mai abans no s’han produït.

Ens guia, com els deia abans, la idea de complir la voluntat democràtica de la ciutada-
nia, expressada a les urnes. Tenint-ho sempre present, hem d’encarar els diferents escena-
ris que es puguin presentar fent ús del rigor, la reflexió i, quan calgui, la imaginació. Hem 
de ser rigorosos i creatius. Tenim la sort enorme que el nostre legislatiu compta amb un 
personal de gran vàlua en tots els àmbits, com ha demostrat diverses vegades. I sabem que, 
si cal, tindrem el suport d’una societat que els darrers anys ha demostrat una capacitat 
immensa per mobilitzar-se i implicar-se en les causes compartides.

Tenim molts i difícils reptes sobre la taula, com a Parlament i com a país, però estic 
convençuda que ens en sortirem. 

Moltes gràcies per la seva atenció.
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El primer any d’una legislatura històrica
Article publicat a La Vanguardia, 26 d’octubre de 2016

El 26 d’octubre del 2015 vaig tenir l’honor d’assumir la presidència del Parlament 
de Catalunya. Un any intens: 365 dies en què han estat molts els reptes que hem hagut 
d’afrontar. I són molts els que tenim al davant en una legislatura transcendental en què 
s’està treballant en iniciatives legislatives de gran rellevància per al futur del país. 

Comptem amb un Parlament plural i divers, tal com ho és la societat catalana, amb opi-
nions molt diferents, de vegades contraposades, totes absolutament legítimes. He treballat 
i continuaré treballant perquè es respecti aquesta pluralitat i tothom pugui expressar-se 
lliurement. Un objectiu que em vaig marcar des de l’inici de la legislatura, quan vaig pro-
posar que poguessin assistir a les reunions de la Mesa tots els grups parlamentaris, també 
els que no hi tenen representació. 

Com a institució ens hem trobat amb el repte d’afrontar nombroses situacions inèdites, 
i hi hem sabut donar una resposta eficient. Per exemple, en la investidura del president 
Puigdemont, a dues hores d’esgotar el termini, o en el cas de les converses entre l’aleshores 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, amb l’encara ara ministre 
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, en què es conspirava per atacar adversaris polítics. El 
Parlament va posar en marxa el procediment per votar sobre la revocació de De Alfonso 
en només una setmana. Així es van garantir els drets de tothom i es va demostrar una 
actitud exemplar contra la corrupció.

Una actitud que es fa extensiva amb els esforços de la cambra per donar compliment 
a la Llei de transparència, accés a la informació pública i el bon govern. Perquè sabem 
que la transparència, les portes obertes i la capacitat de fiscalització de la ciutadania són 
essencials per lluitar contra l’amenaça de la corrupció. Durant aquest any hem aprovat el 
codi de conducta dels diputats perquè puguin retre comptes davant la ciutadania, i abans 
de finalitzar el 2016 haurem implementat el registre de grups d’interès. Es tracta de petits 
passos que ens fan avançar per aconseguir un Parlament amb les parets de vidre i per 
millorar, així, la qualitat de la nostra democràcia.

Demostrem així que el Parlament treballa per ser exemplar, com fem amb l’aplicació i 
l’impuls de la reforma horària per adoptar uns horaris que permetin reconciliar la vida la-
boral i personal. Es tracta d’un repte al qual no podem renunciar. Com tampoc no podem 
deixar de potenciar la nostra presència a nivell internacional. Malgrat ser una cambra 
subestatal, el Parlament ha elaborat normatives innovadores i potents que volem compar-
tir amb les cambres legislatives i organitzacions de les quals formem part. Precisament, 
aquest dijous seré a Roma per participar al Grup de Treball d’Immigració, Política Social 
i Drets Humans de la Conferència d’Assemblees Legislatives Regionals Europees. Perquè 
transmetre el que fem i aprendre dels altres ens enriqueix com a país. 
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Un país encara massa desigual, que ha d’afrontar les emergències socials amb la màxi-
ma contundència. En aquest sentit, calen els millors pressupostos possibles per ajudar a 
millorar la vida de les persones, que és la raó fonamental per la qual som al Parlament en 
representació dels ciutadans de Catalunya. Aconseguir-los és una responsabilitat que re-
cau en el Govern, per fer una proposta òptima, i en els grups parlamentaris, per negociar, 
enriquir i criticar tot allò que creguin millorable.

Acaba de començar un curs apassionant que, és cert, continuarà, lamentablement com 
fins ara, sota la constant judicialització de la política. I el que està en joc no és el futur d’un 
càrrec electe o un altre: és la sobirania del Parlament, és la llibertat política, són les bases 
de la democràcia. Perquè els estaments de l’Estat ja no en tenen prou suspenent lleis clau 
per al benestar dels ciutadans, com la de l’emergència habitacional o la igualtat efectiva 
entre dones i homes. Han fet un pas més i volen impedir que al Parlament s’hi debati. 
I volen que sigui el mateix Parlament qui coarti la llibertat d’expressió. Si cedim, si impe-
dim el dret d’iniciativa dels diputats, si, en definitiva, obrim la porta a la censura, ja no 
la podrem tancar. Haurem renunciat a la raó de ser d’un parlament. I això no permetrem 
que succeeixi.

Ha estat un any intens. Però tenim encara molta feina al davant, de manera que con-
tinuem treballant per defensar els drets i els principis democràtics, continuem treballant 
per aconseguir un país millor, més just i més lliure.
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Esmorzar informatiu del Fòrum Europa - 
Tribuna Catalunya 
Barcelona, 6 de juliol de 2017

Senyores, senyors. Fa disset mesos, en aquesta mateixa sala, en aquest marc dels esmor-
zars informatius del Fòrum Europa - Tribuna Catalunya, vaig fer una conferència entorn 
dels reptes institucionals de la meva presidència.

Han estat disset mesos intensos, de gran activitat parlamentària per part de tots els 
grups i de bones fites assolides pel Parlament, malgrat que, no ho podem oblidar, ha so-
brevolat permanentment sobre la institució l’ombra de la judicialització, els intents de 
coartar el lliure debat a la cambra. Però no ho han aconseguit.

En aquests disset mesos, el Parlament ha aprovat divuit lleis, i n’hi ha dues més que 
previsiblement s’aprovaran la setmana vinent. Cap d’aquestes lleis, relacionada amb el 
«procés». Ho remarco perquè hi ha qui diu que només treballem per al «procés». Això és 
fals, i crec que, per consideració al prestigi de la institució, cal posar en valor la tasca de 
tots els grups parlamentaris. 

Mitjançant el diàleg i la negociació han aprovat lleis tan importants com la de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, o la setma-
na passada, per unanimitat, la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. 
Una jornada molt emotiva, impressionant i de justícia, d’aquelles que donen sentit a la 
nostra tasca, d’una enorme dignitat històrica i democràtica. Una llei que molta gent es-
perava des de fa molt de temps, una llei que ens fa sentir orgullosos del nostre Parlament.

I la setmana que ve, previsiblement aprovarem la de la renda garantida de ciutadania, 
fruit d’una iniciativa legislativa popular. Una lluita que ve de lluny, que culminarà gràcies 
a l’esforç dels grups parlamentaris, i sobretot, de les entitats de la societat civil, aquest 
tresor que tenim com a país, que empeny les institucions per construir una societat millor 
i més justa.

Institucionalment parlant també hem fet molta feina. Per exemple, hem avançat en un 
dels principals reptes que ens vam marcar a l’inici de la legislatura: el d’implementar les 
mesures recollides en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
És a dir, el repte de ser més transparents, aconseguir un Parlament amb les parets de 
vidre.

En aquest sentit, hem aprovat el Codi de conducta dels diputats, que vetlla per la seva 
actitud exemplar, regula les situacions de conflicte d’interessos i incorpora sancions en 
cas d’incompliment.

I hem estat pioners amb la creació del Registre de grups d’interès i fent pública l’agen-
da dels diputats, amb què cada cop que els lobbies, o grups d’interès, es reuneixen amb 
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diputats o diputades se n’informa públicament. Una forma de generar confiança en els 
representants polítics i en la feina dels grups d’interès.

Treballem per fer del Parlament una institució exemplar. I vull aprofitar per reivin-
dicar-ne el prestigi, el rigor i la bona feina que du a terme gràcies a tothom, gràcies a la 
riquesa de la seva pluralitat, que reflecteix la diversitat del país. 

I, a la vegada, en vull reivindicar el bon tracte humà. Perquè, és cert, a les sessions 
plenàries hi ha tensió, a causa de les visions diverses, i en alguns casos contraposades, 
conseqüència de les diferències en els objectius polítics. Però fora de l’hemicicle en general 
hi predomina el respecte, la cordialitat i el bon tracte. I aquest és un valor poderós que 
també vull posar en relleu.

Al Parlament, doncs, s’hi treballa molt, i bé, tot i que és evident que hi ha un factor 
extern que pretén distorsionar la normalitat de la tasca parlamentària i que ens obliga a 
estar amatents permanentment per preservar la sobirania del Parlament. 

Ja advertia fa disset mesos que intentant impedir els debats a la nostra cambra, a part de 
no solucionar res, el Govern central atacava l’essència del sistema democràtic parlamentari.

Malauradament, l’estratègia del Govern de l’Estat continua sent la mateixa. Fins i tot 
ha fet algunes passes més enllà. 

En aquest any i mig hem vist com s’actuava jurídicament contra resolucions polítiques 
sense efecte jurídic. O com s’actuava ex ante, vetllant per una espècie de constituciona-
litat preventiva, tot prohibint tramitacions parlamentàries. Fins i tot han ordenat impe-
dir qualsevol debat, qualsevol iniciativa parlamentària, sota l’amenaça d’acusar-nos de 
desobediència si no complim la seva voluntat arbitrària.

Els representants electes de les institucions catalanes ens trobem sotmesos a una per-
secució judicial que pretén censurar iniciatives legislatives al Parlament de Catalunya. De 
fet, pretenen que els fem la feina, que la Mesa faci de censora dels debats i les iniciatives 
que no els agraden. 

I això, evidentment, no passarà, no permetrem que passi. Perquè ens neguem a con-
vertir-nos en censors a les ordres d’un govern de l’Estat que té por del debat i dels vots. 
I perquè garantirem que al Parlament s’hi continuï parlant de tot el que interessi a la ciu-
tadania, com no pot ser d’una altra manera.

Ni les amenaces ni les coaccions ens faran apartar ni un miŀlímetre de la defensa del 
dret d’iniciativa dels diputats i de la llibertat d’expressió.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a l’article 19 de la Declaració uni-
versal dels drets humans i que es protegeix especialment en tots els sistemes democràtics, 
encara més quan es tracta dels representants polítics, per poder garantir la pluralitat i la 
llibertat política. A les Corts Catalanes del 1705 ja s’incloïa aquesta mesura de protecció 
democràtica.

Aquesta protecció especial és la garantia de la inviolabilitat parlamentària: com a 
diputats, som «inviolables» per les nostres opinions i els nostres vots. I cal deixar clar 
que parlem d’un dret reconegut en les democràcies d’arreu del món que el que impedeix, 
precisament, és la ingerència d’altres poders sobre el legislatiu. Una garantia que el ma-
teix tribunal que hauria de garantir els nostres drets, la nostra llibertat d’expressió, ha 
desestimat i ignorat.
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Cinc dels set membres de la Mesa del Parlament tenim una querella i estem amenaçats 
i investigats per haver permès el debat en un parlament democràtic. 

Hem rebut querelles penals per haver fet la nostra feina en el marc de les lleis, per com-
plir el Reglament, per complir les nostres funcions.

Se’ns persegueix judicialment per raons polítiques, cosa que vulnera l’estat de dret que 
tant diuen defensar.

És més: la mateixa Fiscalia de l’Estat, en el text inicial de la querella contra la Mesa, va 
evidenciar que es querellen contra nosaltres pel que som i pel que pensem, no pels nostres 
actes.

Perquè inicialment, com saben, es van querellar només contra quatre dels cinc membres 
que havíem votat i decidit el mateix. Inicialment van excloure de la querella Joan Josep 
Nuet, del Grup de Catalunya Sí que es Pot perquè, i cito textualment, «Joan Josep Nuet 
actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la 
Mesa. Tal falta de voluntad de sumarse al proyecto independentista se infiere de su trayec-
toria como diputado [...] y por ello la querella no se dirige contra» el senyor Joan Josep Nuet. 

És a dir, la querella inicial, un escrit pretesament jurídic, diferenciava si un acte era 
delicte o no d’acord amb la ideologia. 

El diputat Nuet va sortir immediatament davant els mitjans de comunicació per afir-
mar que havia actuat sabent el que feia, que havia acomplert les seves funcions a la Mesa 
com a demòcrata. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant el ridícul d’aque-
lla situació, va acabar afegint-lo a la querella.

El que s’observa d’aquest i altres casos és que el poder executiu de l’Estat utilitza ober-
tament el poder judicial i el teòric àrbitre constitucional, el Tribunal Constitucional, que 
va modificar a mida per actuar contra el «procés», contra càrrecs electes autonòmics, tal 
com ha encertat a assenyalar en un informe el Síndic de Greuges, per intentar envair la 
sobirania del poder legislatiu català.

S’atempta contra la llibertat política. Han obert més de 350 processos judicials contra 
ajuntaments, alcaldes i regidors per fets vinculats a expressions de suport a la indepen-
dència. 

Han condemnat l’expresident Artur Mas i tres exconsellers i exconselleres per haver or-
ganitzat el 9-N. Fins a dos anys d’inhabilitació i multes de fins a 36.500 euros per convocar 
a un exercici pacífic de participació ciutadana.

Aquí també caldria recordar, malgrat que són situacions diferents, el cas de la Mesa 
del Parlament basc, quan el senyor Atutxa i dos membres més van ser inhabilitats pel TC 
i ara, catorze anys després, el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg ha sentenciat que 
se’ls va negar el dret a la defensa.

Com adverteix l’informe del Síndic de Greuges respecte al 9-N, «resulta insòlit ha-
ver jutjat una acció política sense efectes jurídics i que únicament va donar un resultat 
de valor polític i d’expressió ciutadana. Resulta desproporcionat que aquests fets puguin 
arribar a tenir efectes penals.»

I quan, davant l’enèsima negativa a pactar un referèndum, el president Puigdemont va 
anunciar la convocatòria de l’1 d’octubre, la primera resposta de l’Estat va ser una querella 
judicial contra la consellera Borràs i contra el secretari general del Govern de Catalunya. 
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L’acte delictiu del qual se’ls acusa és una licitació de compra d’urnes de votació, que 
podria comportar penes de presó. Com que la compra d’urnes per part d’un govern és 
un acte plenament legal, l’acusació intenta criminalitzar la intenció d’ús de les urnes, una 
mesura impensable en un estat de dret, democràtic. Perquè acusar del que suposadament 
algú farà en el futur és incompatible amb les premisses bàsiques del dret penal.

És clar que això succeeix en un estat on el món judicial mostra greus indicis de poli-
tització. Sobre això, cal recordar que ja l’any 2010, prop de 1.400 jutges i magistrats espa-
nyols van subscriure un manifest per la despolitització de la justícia i la independència 
judicial.

Cal recordar també que l’any 2014 diverses associacions judicials espanyoles es van 
adreçar a la relatora especial sobre la independència de magistrats i advocats de les 
Nacions Unides per advertir que a l’Estat espanyol s’erosionava la separació de poders. 
Aquest any hi han tornat, i pel mateix motiu. 

I fins i tot podem recordar que el desembre del 2014, tretze dels divuit magistrats de la 
Sala Penal del Tribunal Suprem van signar un escrit de protesta adreçat al seu president 
per les ingerències del Govern de l’Estat en el poder judicial.

No és estrany, per tant, que en l’informe anual de la Comissió Europea s’indiqui que 
només el 30 per cent de la població espanyola confia en la independència judicial a Espa-
nya. Al Regne Unit, per exemple, l’aprovació es xifra en el 70 per cent. Espanya és a la cua 
d’Europa quant a la percepció de la independència judicial.

Han polititzat la justícia i han judicialitzat la política, tot diluint la separació de poders. 
No es respecta ni l’autonomia dels parlaments autonòmics, ni la llibertat d’expressió, ni 
tan sols la llibertat ideològica dels partidaris de la independència de Catalunya, malgrat 
que es tracti d’un objectiu polític legítim en democràcia i que s’ha mostrat en tot moment 
com un moviment absolutament pacífic.

És per això que el que vivim va més enllà d’una idea o un objectiu polític. El que està en 
joc són les bases sobre les quals se sosté una democràcia. 

I resulta curiós que els qui estan en contra del referèndum ho facin invocant el respecte 
a la llei i l’estat de dret.

Segons la definició de les Nacions Unides, «l’estat de dret és un principi de govern se-
gons el qual totes les persones, institucions i entitats, públiques i privades, inclòs el mateix 
Estat, estan sotmeses a unes lleis que es promulguen públicament, es fan complir per igual 
i s’apliquen amb independència, a més de ser compatibles amb les normes i els principis 
internacionals de drets humans».

Ja hem vist la percepció de la ciutadania sobre la independència judicial. Però és que, a 
més, l’Estat és el primer que incompleix lleis i sentències del TC. 

Recentment s’ha declarat inconstitucional l’amnistia fiscal del 2012. Cap conseqüència 
política ni jurídica.

Molt abans de la situació actual, l’any 2001, el Tribunal Constitucional va determinar 
que la gestió de les beques universitàries s’havia de descentralitzar, que havia de ser tras-
passada a les comunitats autònomes. Cap govern estatal ha complert aquella sentència. Fa 
setze anys que en aquest tema desobeeixen el Tribunal Constitucional, sense cap conse-
qüència. 
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Han desobeït altres sentències, acords i fins i tot les seves pròpies lleis, com la de la 
memòria històrica, tal com va detallar l’informe que les Nacions Unides van presentar 
sobre aquesta qüestió davant el Consell de Drets Humans de Ginebra. Hi ha més de cent 
mil persones desaparegudes per la repressió franquista, enterrades en fosses comunes, i el 
Govern central dedica cada any zero euros dels pressupostos a exhumar les fosses.

No respecten la llei. I respecten el valor del vot democràtic? Perquè des de fa set anys 
estem regits per un Estatut que no és el que la ciutadania va votar en referèndum. 

Es va vulnerar el mecanisme constitucional establert per als estatuts d’autonomia. No 
és el text aprovat per les Corts, no és el text validat en referèndum. 

On és l’Estat de dret quan fa set anys que s’aplica un Estatut que no és el que es va votar?
I encara hi ha un tema més greu, que també vulnera l’estat de dret, que vulnera les 

llibertats civils més bàsiques: l’anomenada «Operació Catalunya». 
Es tracta d’una molt probable operació d’estat en què estarien implicats membres del 

Govern espanyol, agents policials i d’inteŀligència i altres institucions que haurien in-
vestigat iŀlegalment ciutadans per les seves idees polítiques; idees polítiques totalment 
legítimes, per cert. 

Una operació en què haurien tractat de desacreditar representants polítics mitjançant 
la creació, l’exageració o la difusió de suposats escàndols de corrupció. Molt possiblement, 
fent ús de fons reservats. 

Cada vegada són més els indicis que apunten en aquesta direcció des que fa un any van 
sortir a la llum les converses enregistrades entre el ministre de l’Interior i el director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Malgrat el contingut extremadament explícit d’aquelles 
gravacions, i el de les informacions que van apareixent, no s’ha obert cap investigació 
judicial. 

No només això, sinó que l’exministre Fernández Díaz continua en actiu, sense assu-
mir cap responsabilitat. És diputat i presideix una comissió al Congrés. I l’exdirector de 
l’Oficina Antifrau, després de ser cessat pel Parlament de Catalunya, ha tornat a la seva 
anterior feina exercint de jutge. 

Un escàndol democràtic de vulneració de drets i llibertats civils portat a terme des de 
les institucions de l’Estat. Cap dimissió. Cap investigació judicial.

Però, malgrat tot, crec que podem mirar el futur amb optimisme. Podem fer-ho per-
què comptem amb una societat adulta, responsable, que estima la llibertat i la demo-
cràcia.

Una societat que és conscient que els conflictes polítics es resolen políticament. Una 
societat oberta i integradora, que assumeix la seva diversitat com una riquesa i no com un 
problema, que es mobilitza i lluita pel que creu, i ho fa sempre pacíficament.

I és a aquesta ciutadania a qui correspon decidir lliurement quin ha de ser el futur 
polític del país. Decidir si volen continuar formant part de l’Estat espanyol o si volen que 
Catalunya esdevingui una república independent, les dues opcions igualment legítimes, 
igualment vàlides, igualment decisives. 

Perquè als votants del «sí» i del «no» (i fins i tot als qui vulguin votar en blanc) ens uneix 
el fet que entenem que aquest procés ha d’acabar a les urnes. I respectarem el resultat, 
sigui quin sigui.
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Aquesta solució democràtica passa per l’1 d’octubre, per la votació en un referèndum 
políticament vinculant, un referèndum efectiu. Passa per aplicar el resultat que en surti, 
per aplicar la decisió que prenguin els votants.

Ens agradaria que, com recomanava fa uns dies el New York Times en el seu editorial, 
el Govern espanyol acceptés el referèndum. Que entenguessin, com ho ha fet la Fundació 
 Konrad-Adenauer, que aquest és un «repte polític» que «no es pot resoldre únicament 
apeŀlant a les lleis o regulacions constitucionals existents». 

Però la seva resposta és recordar-nos que poden utilitzar les regles del joc que ells ma-
teixos estableixen i arbitren per intentar impedir el referèndum. Que poden suspendre 
competències o inhabilitar càrrecs electes. 

I això porta a preguntar-se: qui té por de les urnes? Qui té por que la ciutadania catala-
na expressi la seva opinió?

Nosaltres no tenim por. Som conscients que estem amenaçats si complim les nostres 
funcions. Però això no ens farà desistir del nostre compromís amb els ciutadans de Cata-
lunya, del nostre compromís amb les institucions democràtiques, amb els valors demo-
cràtics, del nostre compromís amb la defensa dels drets i les llibertats. 

Perquè la nostra lluita no és només per un objectiu polític. És una lluita per la democrà-
cia. I continuarem treballant per preservar-la i exercir-la. 

Continuarem treballant per fer possible que el poble català pugui decidir lliurement, 
explícitament, la seva voluntat sobre el futur polític del país. 

Perquè els drets no són només per ser invocats. Són per ser exercits.
L’1 d’octubre votarem, no en tinc cap dubte. Perquè les urnes i els vots sempre venceran 

les amenaces i les coaccions.
Moltes gràcies per escoltar-me.



Judicialització de les funcions parlamentàries
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Compareixença després de declarar 
davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb motiu de la querella 
contra la presidència
Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016

Molt bon dia. En primer lloc, vull agrair les moltes mostres de suport rebudes aquestes 
dies. És un honor haver rebut l’escalf i el suport polític de tanta i tanta gent. Gràcies als 
membres de la Mesa; gràcies als diputats i les diputades; gràcies als expresidents del Par-
lament; gràcies al president de la Generalitat, al vicepresident, als membres del Govern; 
als alcaldes i les alcaldesses; a les regidores i els regidors; als senadors; gràcies també a les 
entitats, als sindicats. I, sobretot, gràcies, moltíssimes gràcies, als ciutadans i les ciutada-
nes d’aquest país. Gràcies a vosaltres, a la gent, que mai no falleu.

També vull fer un agraïment, i a la vegada una crida, a tots els líders i diputats d’arreu 
d’Europa que alerten de la greu deriva judicialitzadora a l’Estat espanyol; un agraïment 
pel fet de no restar impassibles davant els atacs antidemocràtics que es produeixen en ple 
segle xxi a Europa i una crida a continuar amatents al que succeeixi.

Prenc aquestes mostres de suport com una defensa clara i explícita del Parlament, 
aquesta institució que representa tots els catalans i les catalanes. Perquè el que està en joc 
actualment és la democràcia, no el futur polític d’una persona o una altra. Avui no s’ataca 
només la presidència del Parlament. S’ataca aquesta institució i la seva essència: el debat 
i la paraula.

Perquè el que ha passat avui és inconcebible en un estat realment democràtic. Mai no 
hauria d’haver succeït. No perquè ens creguem que estem per sobre de la llei, sinó perquè 
en cap país realment democràtic es pot perseguir per la via penal el debat de les idees, un 
debat parlamentari en què tothom, absolutament tothom, fos quina fos la seva posició, 
es va poder expressar, com no pot ser de cap altra manera. En quin lloc els representants 
polítics de Catalunya han de poder parlar de tot el que afecta els ciutadans i les ciutadanes 
si no és al Parlament, la seu de la sobirania popular? 

Sempre he dit que defensaré allà on faci falta que vaig actuar correctament en exer-
cici de les meves funcions com a presidenta del Parlament. I això és el que he fet avui. 
He explicat fil per randa totes les meves actuacions, perquè no m’haig d’amagar de res. 
I he deixat una cosa molt clara: cap tribunal no pot impedir que en el Parlament es debati 
sobre la independència de Catalunya o sobre qualsevol qüestió que interessi els ciutadans 
i les ciutadanes d’aquest país. He explicat que vaig actuar d’acord amb les meves funcions 
com a presidenta del Parlament, en defensa de la llibertat d’expressió, perquè al Parla-
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ment s’hi ha de poder parlar absolutament de tot, especialment del que més interessa a 
la ciutadania.

De fet, la meva actuació no només va ser legal, sinó que haver actuat d’una manera 
diferent hauria comportat incomplir el Reglament i vulnerar de manera irremeiable la lli-
bertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i les diputades. Perquè l’Estat, incapaç 
d’afrontar políticament els conflictes polítics, utilitza els tribunals per intentar impedir 
els debats. El poder executiu utilitza el judicial per coartar el dret de debatre d’un parla-
ment democràtic. Tan simple i tan greu com això.

Aquesta vulneració de la separació de poders, que els darrers anys consistia a suspen-
dre i anuŀlar lleis i resolucions aprovades, ha fet un pas més. Ara es pretén dictar de què es 
pot i de què no es pot parlar en un parlament. I no només això: pretenen que sigui el ma-
teix Parlament el que s’autocensuri. I això no passarà. Avui he deixat clar que cap tribunal 
no pot demanar ni a la Mesa ni a la presidència del Parlament que actuïn com a òrgans 
censors del debat parlamentari. El dia que el Parlament accepti que hi ha temes sobre els 
quals es pot parlar i d’altres sobre els quals no es pot parlar haurem perdut. La democràcia 
haurà perdut. Si obrim la porta a la censura ja no la podrem tancar. I no permetrem que 
això passi. I qui pretén que el Parlament deixi de fer la funció que li correspon i deixi de 
parlar dels temes que li molesten ha de saber que els debats del carrer entraran sempre 
—sempre— en aquesta cambra, perquè és la nostra responsabilitat com a representants 
de la ciutadania que sigui així. En aquest sentit, actuaré sempre exactament de la mateixa 
manera. 

Continuarem defensant la sobirania del Parlament per garantir-ne la pluralitat i la ri-
quesa; ens mantindrem ferms en la defensa de la democràcia, de la llibertat d’expressió, 
perquè és l’hora de la política, no dels tribunals.

Moltes gràcies.
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Compareixença amb motiu 
de la querella de la Fiscalia contra 
quatre membres de la Mesa
Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017

Bon vespre; gràcies a tothom per ser aquí. Compareixem de nou els cinc membres de la 
Mesa que ja ho vam fer la setmana passada per denunciar la decisió del Tribunal Consti-
tucional. Amb una diferència: som quatre, les persones querellades per la Fiscalia: el vice-
president primer, la secretària primera, la secretària quarta i jo mateixa. Per això volem 
agrair la presència del secretari tercer, el senyor Joan Josep Nuet. Gràcies per ser aquí amb 
nosaltres.

Hem pogut fer una lectura ràpida de la querella de la Fiscalia, i els en volem fer una 
primera valoració. Novament, junts en la diversitat.

Aquí volem començar donant les gràcies a la Fiscalia. Els donem les gràcies perquè han 
deixat per escrit el que diem des que van començar tots aquests processos judicials: que 
són processos polítics, processos que es basen en criteris purament polítics. Els donem 
les gràcies per desemmascarar-se ells mateixos utilitzant una doble vara per valorar els 
mateixos fets. Aquesta doble vara diu que només si ets independentista mereixes ser que-
rellat. Si no ho ets, no. I ho repeteixo: havent fet exactament el mateix, que és preservar la 
llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats i les diputades.

La querella que rebem avui no és pels nostres actes, no és per haver admès a tràmit unes 
propostes de resolució en compliment de les nostres funcions com a membres de la Mesa. 
La querella que rebem avui és purament política. La rebem perquè hem comès el delicte 
de ser independentistes i haver-ho dit obertament i públicament. I és la mateixa fiscalia 
qui ho admet.

Nosaltres volem recordar a la Fiscalia que en dret penal les responsabilitats s’atribu-
eixen pels fets, no per les persones que els duen a terme. Afirmar, a més, que l’admissió 
a tràmit de propostes de resolució comporta una voluntat d’impulsar un projecte polític 
determinat és desconèixer totalment el funcionament de la Mesa i del Parlament. Les pro-
postes no s’admeten a tràmit depenent de si hi estàs d’acord o no. Les propostes s’admeten 
a tràmit si compleixen una sèrie de requisits formals.

Malgrat aquesta nova querella, que creiem que és única, perquè admet directament que 
es promou només per objectius polítics, refermem novament la nostra voluntat de conti-
nuar defensant la llibertat d’expressió. En aquest Parlament el debat i la paraula continua-
ran sent lliures, perquè aquesta és la nostra principal tasca: fer que tots els debats i totes 
les veus hi entrin.

Moltes gràcies.
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Compareixença després de declarar 
davant el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb motiu de la querella 
contra la presidenta i quatre membres 
de la Mesa 
Palau del Parlament, 8 de maig de 2017

Bon dia a tothom; gràcies per ser aquí. En primer lloc, vull agrair l’escalf i el suport 
rebuts. Gràcies als membres de la Mesa, a les diputades i els diputats, als expresidents 
del Parlament, al president de la Generalitat, al vicepresident, als membres del Govern, 
també als alcaldes i les alcaldesses, a les regidores i els regidors, als senadors, als sindi-
cats, a les entitats de la societat civil. I, especialment, gràcies, moltíssimes gràcies, a la 
ciutadania.

Compareixem aquí avui després d’haver declarat per segona vegada, amb el cap ben 
alt i la tranquiŀlitat de saber que els membres de la Mesa i jo com a presidenta hem actuat 
correctament en tot moment i d’acord amb les nostres funcions; una tranquiŀlitat, però, 
que no amaga l’excepcionalitat i l’anomalia democràtica que comporta el fet que cinc 
membres de la Mesa d’aquest Parlament siguem investigats.

Novament, la jornada d’avui no s’hauria d’haver produït mai. La persecució per la via 
penal del debat parlamentari és un fet d’una gravetat extrema que mai no ens cansarem 
de denunciar. No permetrem que es normalitzi una situació parlamentària excepcional en 
què els poders de l’Estat pretenen dir-nos de què podem parlar i de què no podem parlar 
i pretenen, a més a més, que la Mesa els faci la feina bruta convertint-se en un Tribunal 
Constitucional en miniatura. I això no passarà. Ni acceptarem la censura ni ens autocen-
surarem.

Avui he tornat a explicar a la magistrada que només el fet que la presidenta i quatre 
membres més de la Mesa d’aquest Parlament haguem d’anar a declarar en un proce-
diment penal per vots i opinions expressades en aquesta cambra ja vulnera els nostres 
drets, i, indirectament, els de la ciutadania que representem. Vulnera la inviolabilitat 
parlamentària que ens empara, que garanteix la separació de poders i protegeix la lli-
bertat d’expressió i de participació dels diputats i les diputades, i en conseqüència de la 
ciutadania. I correspon al tribunal garantir aquesta inviolabilitat en comptes de lesio-
nar-la. De la mateixa manera que jo tinc el deure de protegir la llibertat d’expressió dels 
diputats i les diputades, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya té l’obligació de 
garantir la inviolabilitat d’aquesta cambra i permetre així que actuï lliure de coaccions 
i ingerències.
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Avui hem deixat clar que no tenim res a amagar. Hem explicat que la funció de la Mesa 
del Parlament és afavorir el debat, i no coartar-lo, i hem argumentat que si va ser lícit que 
el president de la Generalitat parlés de referèndum i que els grups polítics de color divers 
parlessin de referèndum, com no havia de ser lícit acceptar que la proposta de resolució 
també en parlés?

Avui, un tribunal que hauria d’emparar els nostres drets, que hauria de protegir la 
llibertat d’expressió, ens ha citat a declarar novament. I, mirat pel cantó positiu, podem 
dir que si som aquí és perquè no ens hem doblegat a la censura, no ens hem doblegat a la 
censura que ens pretenen imposar perquè són incapaços d’afrontar políticament els pro-
blemes polítics. Si som aquí és perquè hem garantit la llibertat d’expressió dels diputats i 
les diputades. I ho continuarem fent. Per tant, si aquest és el preu que hem de pagar per 
garantir que el Parlament continuï lliure d’ingerències, continuï sent l’espai lliure de la 
paraula, el pagarem gustosament. 

Ho hem dit i ho repetim: el que està en joc no és un projecte polític o un altre; el que 
està en joc és la democràcia, l’essència del parlamentarisme, la llibertat d’expressió dels 
diputats i les diputades, que són els legítims representants de la ciutadania.

I en la defensa d’aquests principis continuarem alçats, amb la tranquiŀlitat i la ferme-
sa que ens dona el fet de complir les nostres funcions per ser dignes representants dels 
ciutadans i les ciutadanes d’aquest país i per afavorir el debat parlamentari.

Parlar no és cap delicte, debatre no és cap delicte, votar no és cap delicte. Que ningú 
no en tingui cap dubte: no ens doblegarem a la voluntat censora dels qui volen paralitzar 
i coartar un parlament democràtic. I com a membres de la Mesa continuarem garantint 
que la paraula, el debat i el vot continuen sent el pilar fonamental d’aquest Parlament.

Gràcies.
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Acte de suport a la presidenta i 
els membres de la Mesa organitzat 
pels expresidents del Parlament 
Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017

Expresidenta De Gispert, expresidents Rigol i Benach, president de la Generalitat, vice-
president, conselleres i consellers, membres de la Mesa, diputades i diputats, exdiputades 
i exdiputats, autoritats, representants d’entitats, senyores i senyors, vull expressar el meu 
agraïment a totes les persones que heu impulsat aquest acte, a totes les que hi heu partici-
pat i a totes les que ens acompanyeu. 

El vostre suport és molt valuós, per a nosaltres. És molt rellevant, el suport públic dels 
qui ens heu precedit, dels qui heu representat el poble de Catalunya en altres moments, en 
altres contextos, defensant projectes diferents entre ells i diferents del d’ara.

Personalment i per als companys de la Mesa, perquè crec que puc també parlar en nom 
d’ells, per a nosaltres és important sentir-nos acompanyats, sentir que ens feu costat. Però 
el vostre suport és important sobretot per a la mateixa institució i per a la democràcia. 
Perquè els intents de criminalitzar els debats parlamentaris, de convertir en delicte la tra-
mitació de propostes parlamentàries, constitueixen un atac a la base, als fonaments, de la 
democràcia, com ara la llibertat d’expressió o la separació de poders. 

Els qui creiem que la democràcia emana del poble, de les ciutadanes i els ciutadans, no 
podem acceptar, independentment de la nostra ideologia política, de la nostra militància 
política, que per raons polítiques s’intenti vulnerar la sobirania del poder legislatiu des 
d’altres poders de l’Estat.

Totes les idees defensades pacíficament, democràticament, tenen i tindran cabuda en 
aquesta cambra legislativa, la cambra legislativa catalana, perquè la llibertat d’expressió 
de les diputades i els diputats, el seu dret d’impulsar iniciatives parlamentàries, no pot 
estar sotmès a afinitats ideològiques. 

Perquè ser demòcrata vol dir defensar els drets i les llibertats de tothom, encara que 
no es comparteixin els projectes polítics. Per això us agraeixo el suport que avui oferiu al 
Parlament, a la institució que representa democràticament el poble de Catalunya.

Estarem a l’alçada del moment històric que vivim, no en tingueu cap dubte. Per de-
fensar els drets i les llibertats dels catalans i les catalanes, per garantir la sobirania de la 
institució i per garantir que en aquest Parlament s’escoltin totes, absolutament totes, les 
veus. 

Moltíssimes gràcies.



Democràcia i estat de dret
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Declaració amb motiu de la notícia de 
possibles investigacions policials il·legals
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016

Bon dia. Comparec davant dels mitjans de comunicació, davant de vostès, per parlar de 
les informacions aparegudes a la Cadena Ser sobre uns suposats informes policials segons 
els quals m’haurien seguit i investigat, i també a la meva família —el meu marit, els meus 
fills i els meus germans—, evidentment amb l’objectiu d’intentar criminalitzar-me i cri-
minalitzar també l’Assemblea Nacional Catalana i el moviment independentista.

Amb tota la cautela necessària, evidentment, comparec aquí per, si això és cert, de-
manar explicacions al ministre de l’Interior, el senyor Jorge Fernández Díaz, o si no al 
president del Govern espanyol, el senyor Mariano Rajoy.

Primer, cal que aclareixin si l’existència d’aquests informes és certa, que aclareixin si en 
aquest país, en aquest estat, els serveis de seguretat, els cossos de seguretat, es dediquen a 
investigar i perseguir persones i les seves famílies únicament i exclusivament per motius 
polítics. Vull saber si aquests informes existeixen; vull saber qui els va demanar; vull saber 
qui els va fer, i vull saber, si es demostra que existeixen, si assumiran responsabilitats per 
aquest fet. I els vull veure.

Soc aquí per exigir tot això. Perquè, com poden confiar els ciutadans i les ciutadanes 
d’aquest país que es preservi el seu dret a la privacitat, a la intimitat, si resulta que els qui 
l’han de preservar no el respecten, conculquen aquest dret? No es tracta de mi i la meva 
família. Es tracta de democràcia, de llibertat, de defensar les llibertats d’aquest país. I si 
resulta que les persones encarregades de garantir aquestes llibertats no ho fan, no podem 
pensar que els ciutadans i les ciutadanes d’aquest país hi puguem confiar. I, per tant, es-
tem davant d’un cas molt greu.

Si es confirmés que aquesta informació que ha tret avui la Cadena Ser és certa, estaríem 
davant d’un cas gravíssim, d’una situació gravíssima, d’un atac frontal a la democràcia 
que posaria en qüestió l’estat de dret. Perquè voldria dir que qualsevol ciutadà d’aquest 
país pot ser perseguit per motius polítics, com en el meu cas, que estaria perseguida úni-
cament i exclusivament per haver defensat unes idees polítiques de manera absolutament 
democràtica i pacífica. I no només jo, sinó també la meva família i els membres de l’As-
semblea Nacional Catalana. Únicament per haver defensat unes idees de manera abso-
lutament democràtica i pacífica, per haver estat al capdavant d’una organització que ha 
mogut centenars de milers de persones.

Per tant, soc aquí, com deia, per demanar explicacions al ministre de l’Interior, i si 
no al president del Govern espanyol. Perquè, evidentment, hi insisteixo, no es tracta de 
la meva família, no es tracta de mi, que també. Es tracta de democràcia. Estem en un 
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estat democràtic o no? Hi ha separació de poders o no? Si les informacions fossin certes, 
l’estat de dret estaria en qüestió. 

Malgrat tot, vull dir que estic tranquiŀla. En aquest país hi ha moltes persones que tre-
ballem per defensar les nostres idees polítiques des de l’honradesa. Moltíssimes. Com jo 
i la meva família, en aquest país hi ha milers i milers de persones i famílies normals que 
defensen les seves idees des de l’honradesa. Crec que aquest és un fet de què tots ens po-
dem sentir orgullosos. Estic tranquiŀla, en aquest sentit. Però a la vegada estic indignada 
com a ciutadana. Estic molt indignada. I per això demano explicacions, perquè vull saber, 
ho repeteixo, si els cossos de seguretat de l’Estat investiguen i persegueixen persones úni-
cament i exclusivament per raons polítiques. Per això som aquí, perquè si es demostra que 
és així la democràcia —les llibertats democràtiques i l’estat de dret— estaria qüestionada; 
estaríem davant d’un dels atacs més greus contra la democràcia. 

Poden les ciutadanes i els ciutadans d’aquest país estar tranquils sabent que ahir es va 
perseguir unes persones i avui se’n persegueixen unes altres? A qui tocarà, demà? Aquesta 
és la veritable qüestió. Podem estar tranquils? Podem estar segurs que en un estat de dret 
no es perseguiran les persones únicament i exclusivament per raons polítiques? Aquesta 
és la veritable qüestió.

Moltes gràcies.
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Declaració amb motiu 
dels fets del 20 de setembre
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2017

Gràcies per ser aquí. M’acompanyen el vicepresident primer, Lluís Guinó; la secretària 
primera, Anna Simó; el secretari tercer, Joan Josep Nuet, i la secretària quarta, Ramona 
Barrufet. També havia de ser amb nosaltres un representant de la CUP – Crida Consti-
tuent, però com a conseqüència del setge policial que pateix en aquests moments la seva 
seu no ens ha pogut acompanyar. I m’acompanyen també els expresidents del Parlament, 
Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert, representants de la cambra durant anys, 
i per tant servidors i defensors també de les institucions públiques. Gràcies per ser aquí.

Avui s’han atacat les institucions catalanes i l’autogovern de Catalunya; avui s’ha atacat 
la dignitat del poble de Catalunya. Les vergonyoses actuacions antidemocràtiques per-
petrades avui comporten la suspensió de l’autonomia de Catalunya i vulneren els drets 
fonamentals recollits en la legislació internacional.

Ens trobem davant l’aplicació d’un estat d’excepció de facto a Catalunya, d’una vul-
neració flagrant de drets i llibertats democràtiques envers les institucions i la ciutadania 
d’aquest país. 

Condemnem les actuacions que criminalitzen i volen impedir que els catalans i les 
catalanes puguem decidir lliurement el nostre futur. Condemnem les amenaces que pre-
tenen impedir que els ciutadans que ho desitgin puguin anar l’1 d’octubre al seu coŀlegi 
electoral, que puguin agafar una papereta i introduir-la dins d’una urna; en definitiva, que 
puguin votar lliurement i democràticament. 

Aquesta és la gran ofensa que ha activat tots els mecanismes de l’Estat. La que ha pro-
vocat que els cinc membres de la Mesa aquí presents estiguem querellats per permetre el 
debat al Parlament; que hi hagi querelles contra membres del Govern; que s’hagi amena-
çat més de set-cents alcaldes perquè s’hi repensin, tal com ha reconegut el mateix fiscal 
general de l’Estat; que es detinguin servidors públics; que es registrin impremtes i serveis 
postals; que s’irrompi a conselleries, a cases particulars, a seus de partits, a mitjans de 
comunicació; que es bloquegin webs; que s’impedeixin actes polítics, a Catalunya i a altres 
punts de l’Estat que s’han solidaritzat amb el referèndum; que s’impedeixi l’enviament 
de revistes pel simple fet de parlar de democràcia; que es requisin cartells polítics; que 
s’amenaci qualsevol persona que legítimament vulgui votar l’1 d’octubre... Tota aquesta 
ofensiva antidemocràtica, simplement per intentar impedir votar! Tot per intentar impe-
dir als ciutadans que introdueixin una papereta en una urna! 

Aquesta és l’única resposta? L’única que podeu donar davant un clam majoritari de 
la societat catalana? Davant la voluntat de votar, només podeu oferir l’amenaça i la por? 
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L’Estat ha enterrat la política i ha obert la porta definitivament a la repressió. I la nostra 
resposta és clara: més política, més democràcia i més fermesa; una fermesa democràtica, 
pacífica i serena, sense caure en provocacions. Davant la repressió, política i urnes; davant 
els registres, clavells i paperetes; davant les amenaces, somriures i vots, perquè els catalans 
i les catalanes no tenim por. 

Ens mantindrem units davant els atacs antidemocràtics que es produeixen, i defensa-
rem les nostres institucions, pacíficament, units en la diversitat; institucions, societat civil 
i ciutadania. 

Perquè la nostra gran força és la democràcia, i tenim molt clar que la millor resposta 
és el vot, és omplir les urnes l’1 d’octubre, votant «sí» o votant «no», però sobretot votant 
per dignitat. Cridem tots els catalans i totes les catalanes a la participació en el referèn-
dum de l’1 d’octubre, perquè sigui quin sigui el resultat el poble de Catalunya ja haurà 
guanyat.

Moltes gràcies.



Drets humans
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Dia Internacional de les Migracions
Barcelona, 18 de desembre de 2015

Catalunya històricament ha estat, i és, terra d’acollida. Hem fet aquest país amb els qui 
hem nascut aquí, sí, però també gràcies a tots els qui han vingut d’altres llocs d’Espanya i 
del món. I gràcies a aquesta aportació som un país obert, solidari, cohesionat, integrador. 
Aquest país és el que és gràcies a persones arribades d’arreu del món que s’han sentit aco-
llides i han fet d’aquesta la seva terra, i han fet de la nació catalana també la seva.

Som un país d’acollida. Però també d’emigracions. Vull recordar que centenars de mi-
lers de catalanes i catalans van fugir a l’exili durant la Guerra Civil i el franquisme. Es 
van refugiar a altres països, escapant de la guerra, de les bombes i de la repressió de la 
dictadura. Entre aquelles persones emigrades, els qui van ser els presidents del Parlament 
a l’exili: Josep Irla, Antoni Rovira i Virgili, Manuel Serra i Moret i Francesc Farreras i Du-
ran, que van mantenir viva la institució que ara tinc l’honor de representar. I ho van haver 
de fer com a refugiats en altres països. No ho oblidem: en la història recent, centenars de 
milers de catalanes i catalans van haver de buscar refugi lluny de la seva terra, van haver 
de cercar acollida en altres països. 

I aquests darrers anys, amb la crisi, són milers, els joves catalans que han emigrat cer-
cant oportunitats, cercant una feina, cercant un futur que aquí no existia. 

Per tant, moralment, èticament, estem obligats a fer un esforç i acollir amb tots els 
recursos possibles els qui fugen d’altres països en guerra, de repressions polítiques, d’eco-
nomies empobrides; els qui cerquen una terra on trobar esperança, on trobar pau, on 
trobar un futur.

Ara fem aquest esforç amb les competències que tenim. I si en un futur proper, com 
vol la majoria actual del Parlament, disposem de les eines pròpies d’un estat, si no hem 
d’esperar que altres ens diguin el nombre de refugiats que ens deixen acollir, si no ens 
limiten els recursos que hi podem destinar, tindrem l’oportunitat, i la responsabilitat, de 
fer-hi encara més.

Perquè som un poble solidari. Perquè som terra d’acollida. Perquè el nostre projecte de 
país compta amb tothom que hi viu, amb tothom que se’l vol fer seu. I entre totes i tots, 
entre els qui hi hem nascut, els nouvinguts i els qui arribin en el futur, farem de Catalunya 
un país millor i més lliure.

Res més, moltes gràcies i molt bon dia a tothom. 
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Sessió amb motiu de la 
celebració de la Setmana Mundial 
de l’Harmonia Interconfessional: 
«Refugiats, una qüestió de tots»
Palau del Parlament, 9 de febrer de 2016

Gràcies per les seves intervencions. Un cop acabades, permetin-me que hi afegeixi unes 
paraules. 

En primer lloc, vull aprofitar l’oportunitat per agrair i lloar la tasca del Grup de Treball 
Estable de Religions. La seva existència és un exemple i demostra, també, tal com s’ha dit, 
que el nostre és un país plural, un país obert al diàleg, on respectem els que no pensen 
com nosaltres, on cerquem coŀlaborar amb els que tenen conviccions diferents de les nos-
tres, però amb qui volem anar junts per fer front a reptes comuns.

Els agraeixo, també, que plantegin debats sobre qüestions socials tan rellevants com 
aquesta que presenten avui: els refugiats. Precisament en aquest sentit, dimecres passat, 
la setmana passada, a la darrera sessió del ple del Parlament vam aprovar una declaració 
institucional de suport als drets dels refugiats.

En aquesta declaració denunciàvem el drama humà que viuen milers de persones, es-
pecialment els infants, que fugen dels seus països d’origen, en situació de conflicte, i van 
a buscar una vida millor, un futur millor. També mostràvem estupor i indignació per la 
desaparició de més de deu mil infants, denunciada per la Interpol, reclamàvem una acció 
coordinada dels estats per trobar-los i retornar-los als pares, les famílies o els tutors, i ex-
pressàvem el nostre rebuig de les pràctiques confiscadores de béns privats als ciutadans 
que arriben a Europa cercant-hi refugi.

Una declaració, per tant, que implícitament mostrava el nostre desacord amb la gestió 
que la Unió Europea fa de la crisi dels refugiats. Perquè ens resulta insuportable que més 
de tres mil persones hagin mort ofegades al mar, a la Mediterrània, intentant arribar a 
les nostres costes. Així mateix, sabem que aquesta setmana hi ha hagut trenta-tres morts 
més, onze dels quals menors d’edat.

Tampoc podem acceptar que desenes de milers de persones que fugen de països en 
conflicte, en arribar a Europa, es trobin retingudes, passin gana, passin fred i no tinguin 
mitjans. La gestió que l’Europa dels estats fa de la crisi migratòria dels refugiats és vergo-
nyosa. A Catalunya ens dol. Ens dol perquè som un país solidari i també, no ho oblidem, 
perquè, a la història recent, el nostre poble també va haver de fugir d’un conflicte i una 
dictadura i va haver de cercar refugi en altres països. Centenars de milers de catalans i 
catalanes van fugir a l’exili durant la Guerra Civil espanyola i el franquisme. Entre aque-
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lles persones emigrades, els qui van ser presidents d’aquest Parlament, Josep Irla, Antoni 
Rovira i Virgili, Manuel Serra i Moret, i Francesc Farreras i Duran, que van mantenir viva 
la institució que tinc l’honor de presidir. Ells també van ser refugiats, també van haver de 
fugir a altres països.

Som un poble solidari i amb memòria, per això ens va indignar el trist espectacle de re-
partiment de quotes de refugiats entre els països de la Unió Europea. Per això a Catalunya, 
a final d’estiu, la societat civil, nombrosos ajuntaments, i molts ciutadans es van oferir per 
donar suport i acollir els refugiats. La Generalitat va donar resposta a aquesta petició de 
solidaritat i el mes de setembre va crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refu-
giades, un òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions 
públiques catalanes amb les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’aco-
llida de les persones demandants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

A Catalunya ens vam posar a treballar per poder acollir amb garanties i eficàcia una 
possible arribada massiva de refugiats. Malauradament, l’Europa dels estats no ha actuat 
amb la mateixa celeritat. Al contrari, dels 160.000 refugiats que s’havien de distribuir 
entre els estats europeus, fins ara se n’han traslladat menys de 500. Dels més de 9.000 re-
fugiats que havien d’arribar a l’Estat espanyol, n’han arribat 18; dels més de 9.000, 18. I des 
de les administracions catalanes s’advertia, aquesta mateixa setmana, de la falta d’infor-
mació al respecte per part del Govern espanyol.

A Catalunya hi ha una voluntat manifesta de ser solidaris i actuar davant l’emergèn-
cia humana d’aquesta crisi de refugiats tan greu. Ens hi hem posat a treballar, però ens 
trobem amb una Unió Europea i uns estats, que són realment els qui tenen el poder de 
decisió, que actuen amb una lentitud desesperant, incomplint els seus compromisos. Tan-
mateix, hi ha una Europa solidària, una Europa que no es resigna, una Europa que lluita, 
una Europa que defensa els drets humans. Avui, aquesta Europa d’acollida s’expressarà, 
serà present en aquesta sessió, en la veu d’entitats, d’institucions i el testimoni d’alguns 
refugiats.

Els convido a escoltar-la i els dono les gràcies per fer aquesta feina.
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Inauguració del seminari internacional 
«Empreses i drets humans: comparant 
experiències» 
Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017

L’anomenat «fenomen de la globalització» ha desdibuixat les fronteres comercials, 
empresarials i financeres. El sector privat ha globalitzat la seva activitat, però el que no 
s’ha globalitzat és la protecció dels drets socials, la garantia del compliment dels drets 
humans.

Hi ha tota una arquitectura de tractats internacionals que protegeix les empreses, que 
garanteix la seguretat jurídica de les seves inversions, la seguretat jurídica d’aquestes em-
preses. En canvi, no hi ha instruments institucionals efectius per controlar les seves ac-
tivitats transnacionals, per garantir que a tot arreu on actuen respecten els drets socials i 
humans.

Catalunya no és un agent passiu, en aquest sentit. D’una banda, perquè l’activitat 
empresarial catalana també ha emprès el camí de la internacionalització. L’escenari de 
les empreses catalanes ja no es redueix a l’Estat espanyol o la Unió Europea. L’escenari 
és tot el món, i no només com a mercat d’exportació. Si prenem, per exemple, els dar-
rers tres anys, les inversions catalanes a l’exterior sumen més de 10.000 milions d’euros, 
segons dades del ministeri d’economia, i les dades també assenyalen que més de 3.000 
empreses catalanes operen a l’exterior, directament o mitjançant gairebé 8.000 filials. 
D’altra banda, el nostre país sempre ha mostrat el seu compromís amb el respecte dels 
drets humans. Sempre hem dit que no només els hem de defensar al nostre territori, sinó 
arreu del món. I això, també, alertats per una societat civil, com sabeu una societat civil 
activa, que ens ha obligat a reflexionar sobre el paper de les empreses catalanes arreu 
del món, a preguntar-nos si algunes de les nostres empreses també podrien beneficiar-
se de la desprotecció dels drets socials i humans en altres indrets del món on operen, a 
plantejar-nos què podem fer, com podem garantir que allà on operen respectin els drets 
humans i socials.

A Catalunya, evidentment, la societat ha mostrat la seva preocupació per aquesta qües-
tió. I per això també ens plantegem, per exemple, si no podem fer del respecte escrupolós 
dels drets humans una garantia de les nostres empreses, un senyal d’identitat de les em-
preses catalanes, una marca de país. Crec que avui tractareu precisament d’aquest tema 
en una taula.

La solució a la impunitat amb què actualment poden actuar les transnacionals ha de ser, 
evidentment, global. No podem anar donant solucions país a país, sinó que n’hem de bus-
car i trobar una de global. En aquest sentit, és positiu que el Consell de Drets Humans de 
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les Nacions Unides treballi en un futur tractat, que a més serà vinculant, sobre empreses 
transnacionals. El Parlament s’hi va mostrar favorable i hi va explicitar el seu suport en 
una resolució que es va aprovar el novembre. També és evident, però, que la culminació 
d’aquest tractat, que arribi a desenvolupar-se i a ser efectiu, no serà una cosa ràpida, de 
manera que tenim un mentrestant.

I per això aquests darrers anys entitats i institucions catalanes treballen per actuar ja 
abans de tenir aquesta solució global, perquè no ens resignem a acceptar sense més la vul-
neració de drets humans per part d’empreses del nostre país. Ja el 2013, el Parlament va 
instar el Govern a elaborar un pla de sensibilització adreçat a les empreses catalanes deslo-
calitzades que operen on hi ha projectes de cooperació exterior catalans perquè coneguin 
la situació del país amb relació als drets humans. De la mateixa manera, el tema va ser 
objecte d’atenció en diversos articles de la Llei d’acció exterior i de relacions amb la Unió 
Europea, que es va aprovar el 2014, amb la finalitat de vincular les accions de promoció ex-
terior al respecte dels drets humans. I en la resolució del novembre, a més de donar suport 
a la creació d’un instrument internacional jurídicament vinculant, del qual ja hem parlat, 
el Parlament va aprovar dos punts més, i cal dir que per unanimitat de tots els grups parla-
mentaris. El primer era per refermar el nostre compromís amb relació al dret internacional 
i els drets humans, les normes internacionals sobre medi ambient i la promoció de la pau. 
I el segon preveu la creació d’un centre d’estudi i avaluació sobre els impactes de les em-
preses catalanes amb inversions a l’exterior, amb participació de la societat civil, el Govern 
i el Parlament, amb instruments que vetllin pel compliment per part de les empreses de la 
legislació en l’àmbit dels drets humans, una iniciativa pionera plantejada des de la societat 
civil.

Som en una fase d’adaptació a noves realitats, de construcció d’instruments. És veritat: 
les coses canvien. I hem de fer que encara canviïn més. Aquesta consciència que tenim en 
alguns països, en molts països europeus, ha de fer que les empreses europees, i en el nostre 
cas les catalanes, la portin també allà on operen.

És en aquest context que aquest seminari és especialment interessant, ja que permetrà 
comparar i debatre experiències, posar en comú el coneixement del que diversos països i 
institucions fan, i també ens permetrà extreure idees i coneixement perquè el nostre món 
sigui més respectuós amb els drets humans. I segur —segur— que si es respecten els drets 
humans serà un món millor.

Moltes gràcies i que tinguin un bon seminari.
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Seminari «Reptes dels drets humans 
a Europa II. Populisme? Regressió de drets 
i el paper de l’ombudsman» 
Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017

Aquest seminari aborda una temàtica important, preocupant i de gran actualitat, com 
és la regressió de drets i llibertats que amenaça Europa. 

No oblidem, però, que la realitat europea és plural i heterogènia, com ho són els fo-
naments i les particularitats de l’anomenat «populisme polític», també objecte d’atenció 
en aquest seminari. Cal tenir present l’ambigüitat de l’etiqueta «populista», utilitzada 
amb molta facilitat per designar moviments polítics de signe molt diferenciat. En aquest 
sentit, no són comparables els moviments que apeŀlen al poder popular per canviar un 
status quo en crisi amb els nascuts per substituir unes elits per unes altres, ni amb els que 
pretenen imposar criteris xenòfobs. Tampoc els que reivindiquen recuperar o ampliar 
drets i llibertats amb els que pretenen retallar-los. Ni els moviments polítics qualificats 
de populistes que demanen reforçar els mecanismes de participació i control democràtic 
amb els que són favorables a sistemes autoritaris. Tampoc es poden equiparar els mo-
viments que en alguns països europeus critiquen les elits i demanen tancar fronteres, 
no acceptar refugiats o vulnerar els seus drets amb els que, com succeeix a Catalunya, 
pressionen perquè el Govern de l’Estat aculli el contingent de refugiats a què es va com-
prometre donar asil o perquè es garanteixin els drets dels que han aconseguit arribar al 
nostre país. 

De manera similar, la regressió de drets i llibertats que amenaça Europa té vessants 
molt diverses en uns estats i altres. 

En el cas de l’Estat espanyol, es poden apreciar dues línies de regressió. D’una banda, 
la que afecta la immigració, en què trobem les anomenades «devolucions en calent», el re-
buig des de la frontera sense possibilitat de soŀlicitar protecció internacional, una mesura 
que es va incloure a la polèmica Llei de protecció de la seguretat ciutadana per mitjà d’una 
disposició addicional i que, segons va declarar al Congrés el llavors ministre de l’Interior, 
pretenia legalitzar una pràctica que es portava a terme des de l’any 2005 sense cobertura 
legal. Aquest Parlament va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra diversos ar-
ticles d’aquesta llei, inclosa la disposició addicional de les devolucions en calent, que, com 
s’ha advertit des de nombrosos àmbits, contravé el dret internacional en matèria de drets 
humans. El Tribunal Constitucional no s’hi ha pronunciat.

El Govern de l’Estat espanyol també va excloure de l’assistència sanitària pública i 
normalitzada les persones immigrants en situació irregular, una decisió avalada l’any 
passat pel Tribunal Constitucional. Davant d’aquesta situació, vull remarcar que al Par-
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lament s’hi tramita una llei per blindar la universalització de l’assistència sanitària a 
Catalunya.

I amb referència a la immigració, trobem també la vulneració de drets fonamentals als 
centres d’internament per a persones estrangeres, fet que el síndic de greuges ha denun-
ciat repetidament. Aquest Parlament ha instat també repetidament el Govern de l’Estat, 
sense èxit, per cert, perquè tanqui aquests centres.

Tanmateix, la regressió en matèria de drets i llibertats no s’ha limitat a les persones 
immigrants. Una segona línia de restriccions legislatives ha estat orientada a reforçar 
el poder de l’Estat i regular la protesta social. Cal recordar que els efectes de la crisi 
i determinades mesures polítiques van comportar una creixent contestació popular. 
Les manifestacions i concentracions comunicades a les autoritats van passar de 4.527 
l’any 2007 a 49.910 el 2013.

En aquest context, l’any 2015 les Corts espanyoles van aprovar la Ley orgánica de pro-
tección de la seguridad ciudadana, a què ja s’ha fet referència, més coneguda com a «llei 
mordassa», una llei criticada pel Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides i que 
fins i tot va ocupar l’atenció d’un editorial del New York Times, titulat «L’ominosa llei 
mordassa espanyola», una llei que podria vulnerar els drets d’expressió, d’informació, 
de participació, de seguretat jurídica i de manifestació. Criticada, com assenyalo, per 
diversos organismes estatals i internacionals, aquest Parlament hi va recórrer en contra 
al Tribunal Constitucional, i en aquests moments el Congrés en tramita la derogació o 
reforma. 

La «llei mordassa» va anar acompanyada de la modificació del codi penal en matè-
ria de delictes de terrorisme. I com a conseqüència, els darrers mesos s’han succeït cinc 
condemnes de persones que havien compartit a les xarxes socials bromes i acudits sobre 
l’atemptat d’ETA contra Carrero Blanco, president del Govern espanyol durant la dicta-
dura franquista mort el 1973. Culpables d’enaltiment del terrorisme i d’humiliació de les 
víctimes del terrorisme, per fer broma de l’atemptat contra el segon màxim dirigent de la 
dictadura franquista.

És en aquest context de regressió de drets que cal situar els intents de criminalitzar 
també processos participatius pacífics i democràtics o de prohibir debats parlamenta-
ris, i el fet que, en lloc de resoldre políticament una demanda pacífica i democràtica de 
milions de catalans, s’amenaci amb actuacions judicials. 

Com els deia al principi, la realitat europea és molt —molt— plural, i de segur que 
vostès s’enfronten a contextos ben diferents. Per això és tan interessant aquest seminari, 
perquè permet posar en comú les realitats que conformen Europa, i això sempre es tra-
dueix en coneixement. I perquè vostès, els ombudsmen, exerceixen un paper fonamental 
en la garantia dels drets fonamentals, són una figura clau per als nostres sistemes demo-
cràtics. Compartir experiències, models, eines, plantejar formes de coordinació, els ha de 
permetre millorar l’exercici de les seves funcions i, en conseqüència, la salut democràtica 
d’Europa. 

Confio que se sentin ben acollits a Catalunya i que facin molt bona feina.
Moltíssimes gràcies.





Drets socials 
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Afrontem l’emergència social
Article publicat a El Periodico de Catalunya, 20 de febrer de 2016

La justícia social és l’expressió de la lluita contra les discriminacions i les desigualtats 
socials. Un anhel comú i compartit que es concreta en objectius com l’erradicació de la 
pobresa, la plena ocupació, el treball digne, la igualtat de gènere o l’accés universal al 
benestar social.

Al nostre país, el context de crisi econòmica dels darrers anys ha causat un retrocés 
en aquests àmbits, en molts casos de manera alarmant. Algunes dades ens poden ajudar 
a fer-nos una idea de la situació d’emergència social que vivim, malgrat que no puguin 
reflectir l’abast del drama humà que viuen milers de famílies del nostre país.

Aquest gener, el Servei d’Ocupació de Catalunya tenia registrades 518.080 persones a 
l’atur. I és tant o més preocupant que el 42,7 per cent d’aquest mig milió i escaig de perso-
nes no rebin cap tipus de prestació ni ajuda. 

Pel que fa a la població ocupada, prop d’un 12,5 per cent percep uns ingressos iguals 
o inferiors al salari mínim interprofessional, fixat per l’Estat espanyol en 655 euros, una 
quantitat insuficient per viure dignament a Catalunya. El món laboral es deteriora, i crei-
xen la precarietat i la desigualtat salarial.

A tot això cal afegir-hi que centenars de milers de catalans reben ajuda dels bancs 
d’aliments per menjar, que milers de famílies reben ordres judicials de desnonament per 
impagament del lloguer, o que més de mig milió de persones tenen problemes per pagar 
els rebuts de la llar i mantenir-hi una temperatura adequada. La situació d’emergència 
social és, per tant, manifesta. 

Tanmateix, hem de tenir en compte que fins i tot quan hi havia un context econòmic 
favorable érem molt lluny d’assolir els nivells de justícia social desitjats. El gener del 2006, 
abans de la crisi, a Catalunya hi havia més de 255.000 persones aturades, i en més de 
50.000 llars tots els seus ocupants es trobaven en situació d’atur. La bretxa salarial entre 
homes i dones era del 20,61 per cent. Més de 200.000 catalans patien una situació de pri-
vació material severa. I la població en risc de pobresa arribava al 19 per cent, xifra similar 
a l’actual, tot mostrant la persistència de la desigualtat social tant en els bons com en els 
mals moments econòmics.

La nostra societat, doncs, pateix mancances estructurals més enllà de la situació de 
crisi actual. Per resoldre-les amb eficàcia caldran actuacions valentes que vagin a l’arrel 
dels problemes. No n’hi ha prou parant el cop de les urgències socials actuals. Garantir 
a mitjà i llarg termini una major justícia social exigeix grans canvis en el model socio-
econòmic i plantejar polítiques predistributives; canvis per als quals ens caldrà comptar 
amb unes competències i una capacitat de despesa que excedeixen les que pot disposar el 
nostre govern autonòmic en el marc de l’actual Estat. 
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Però vivim, com deia, en un context d’urgències socials, i estem obligats a fer tot el que 
estigui a les nostres mans per donar-hi resposta immediata. És des d’aquesta perspectiva 
que cal observar el pla de xoc social que el president de la Generalitat va assumir en el 
debat d’investidura, i que serà un element central del debat parlamentari en cas que el Go-
vern presenti nous pressupostos per enguany. El mateix succeeix amb el ple monogràfic 
sobre l’emergència social, que el Parlament acollirà els propers 9 i 10 de març.

Aquests dos elements, el pla de xoc del Govern i el ple monogràfic al Parlament, amb 
el debat i les resolucions que se’n puguin derivar, són dos instruments polítics per enca-
rar el repte de les emergències socials al nostre país. Un repte cabdal que requereix ser 
afrontat amb sentit de país, passant per davant dels jocs parlamentaris de govern i opo-
sició. Són moltes les famílies que esperen una resposta dels seus representants polítics. 

Per això, confio que els grups parlamentaris analitzin i treballin els plans i les mesures 
que es presentin a la cambra sense mirar qui les ha presentat. Que superin les diferències 
partidistes, facin un exercici de responsabilitat i coŀlaborin entre ells. Que no amaguin 
les limitacions pressupostàries d’un finançament condicionat i limitat per l’Estat. Que 
escoltin la veu i l’experiència de les entitats socials que lluiten cada dia per fer de Catalu-
nya un país millor. En definitiva, que facin tot el possible per impulsar l’acció del Govern 
i donar resposta a les urgències socials.

Si ho fem així, ajudarem moltes persones, moltes famílies del nostre país. I de retruc, a 
més, contribuirem a recuperar la credibilitat de la política, i ens farem dignes davant les 
ciutadanes i ciutadans que ens han elegit per representar-los. 



Pau
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Acte de lliurament del Premi 
ICIP Constructors de Pau
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016

Pau, diàleg i llibertat són conceptes molt arrelats a la societat catalana. De fet, com 
assenyala el preàmbul de la llei de creació de l’ICIP, «Catalunya ha estat i és un país im-
pulsor de pau». Tots tenim presents les grans mobilitzacions contra la guerra de l’Iraq, 
o fins i tot que aquí guanyés el «no» a l’OTAN l’any 1986. 

I el Parlament, com a institució que representa el poble de Catalunya, ha reflectit 
al llarg dels anys aquest compromís dels catalans amb la pau. De fet, els precedents 
d’aquesta institució —també s’ha dit— són precisament les assemblees de pau i treva, 
sorgides d’un moviment social impulsat per la pagesia i l’Església a l’edat mitjana per 
posar fre a la violència i la inseguretat d’aquells temps. I és significatiu que, com tots 
sabem, Francesc Macià decidís convertir aquest edifici de la Ciutadella, símbol de la 
repressió borbònica contra Barcelona, en la seu del nostre Parlament, d’una institució 
de pau i diàleg. «Nosaltres desitjaríem que Barcelona fos la ciutat de la pau del món», 
va dir el mateix president Macià en el primer discurs que es va pronunciar en aquest 
Parlament. 

A l’actual etapa democràtica, l’activitat de la cambra ha reafirmat a bastament aquest 
compromís amb la pau. En destaca la Llei de foment de la pau, pionera a l’Estat espa-
nyol, aprovada per unanimitat de tots els grups parlamentaris, així com la creació per 
Llei de l’Institut Català Internacional per la Pau, l’ICIP, que precisament avui estem 
tots tan orgullosos de tenir. També ho va posar de manifest l’Estatut d’autonomia, amb 
referències explícites tant al preàmbul com a l’articulat; resolucions en què es donava su-
port a processos de pau com els de Colòmbia, Palestina o el País Basc, i en declaracions 
institucionals de condemna d’atemptats terroristes, malauradament massa freqüents els 
darrers temps. Enguany hem patit atemptats al cor d’Europa, però també al Pakistan, 
Síria, l’Iraq, Turquia, Líbia, Indonèsia, Nigèria, Burkina Faso, Israel, Egipte, la Costa 
d’Ivori i l’Afganistan; atemptats, gairebé tots, perpetrats en nom d’una religió. 

Les religions duen la pau al cor del seu missatge, i tanmateix al llarg de la història han 
estat utilitzades repetidament, i perversament, com a excusa per portar la violència als 
conflictes humans. Segle rere segle s’han invocat per cridar a la conquesta de països, per 
reprimir llibertats socials, per assassinar persones. S’ha fet de la creença religiosa una 
eina d’enfrontament humà.

És en oposició a aquesta perversitat on sobresurt la trajectòria de persones com el pare 
Joan Botam. La seva implicació, la seva persistència a trobar espais de diàleg interreli-
giós, són fonamentals per combatre la ignorància que alimenta la por, que permet atiar 
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l’odi, com alguns fan actualment a Europa, equiparant la violència terrorista amb una 
religió que també n’és víctima, d’aquesta violència.

La tasca del pare Joan Botam mereix no tan sols el reconeixement d’un premi —per 
descomptat que sí— sinó també l’agraïment de tot el poble de Catalunya, aquest poble 
que tant s’estima la pau. 

Perquè la pau viu en la trobada entre diferents, en el diàleg, en la cooperació, en la 
solidaritat, en la convivència, en els projectes comuns que respectin la pluralitat d’iden-
titats, en la fi del desconeixement de l’altre, de qui pensa o té creences i conviccions 
diferents de les nostres.

Al pare Joan Botam li hem de donar les gràcies. Gràcies per la insistència en el diàleg 
entre religions; gràcies per la defensa de la coneixença mútua; gràcies per ajudar-nos a 
recordar que no hem de confondre una religió amb els qui se n’apropien el nom.

Ja en va donar exemple durant el franquisme, una dictadura que va invocar el catoli-
cisme per justificar molts dels seus crims. Vós us hi vau oposar amb fets, com quan vau 
acollir els estudiants de la Caputxinada —tal com s’ha dit i s’ha recordat— i us vau negar 
a fer-los fora. Vau incomplir l’ordre del governador civil franquista.

Gràcies, doncs, per la vostra contribució a aquest país, on respectem els qui no pensen 
com nosaltres, on cerquem de coŀlaborar amb els qui tenen conviccions diferents de les 
nostres, on defensem per sobre de tot la pluralitat, el diàleg, la llibertat i la pau. 

Moltíssimes gràcies, Joan Botam, i moltes gràcies a tots els presents per acompa-
nyar-nos en aquest acte.
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Recepció institucional amb motiu 
de la signatura de l’acord de pau a Colòmbia  
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016

Conseller, membres de la Mesa, diputades, diputats, cònsol, autoritats, senyores i se-
nyors, és un honor donar-los la benvinguda al Parlament de Catalunya en un moment 
històric per a la República de Colòmbia, en una setmana transcendental que va començar 
amb la signatura de l’acord de pau a Cartagena i que culminarà diumenge amb una vota-
ció per referendar aquest acord.

Estem molt contents, molt feliços, d’acollir-los tots aquí i commemorar, celebrar, aquest 
acte amb tots vostès, que d’una manera o una altra han fet possible aquest moment histò-
ric que viu Colòmbia.

Moltíssimes gràcies. 

* *  *

Si m’ho permeten, després de totes les intervencions afegiré unes paraules.
El Parlament de Catalunya té un antecedent històric que crec que és significatiu, molt 

significatiu, recordar en un dia com avui. Són les assemblees de pau i treva, que van néixer 
el segle xi precisament per garantir aquests espais de pau, moments de pau, moments de 
trobada, per establir normes, en un moment, el segle xi, en què els conflictes eren perma-
nents i el context era de total inseguretat per a les persones. Aquell precedent ens recorda 
que el compromís amb la pau forma part de la nostra essència, de l’essència del poble de 
Catalunya, que no és altra que resoldre pacíficament, democràticament, políticament, els 
conflictes que conviuen en tota societat. Política en lloc de guerres, paraules i urnes en lloc 
d’armes, vots en lloc d’imposicions.

Aquella voluntat del segle xi de trobar solucions, de trobar alternatives, a les guerres, 
a la violència, s’ha mantingut al llarg de la nostra història i ha arrelat en la cultura i els 
valors de les ciutadanes i els ciutadans d’aquest país. La ciutadania ho ha demostrat a bas-
tament amb mobilitzacions massives en contra de qualsevol conflicte bèŀlic, amb ajudes 
als refugiats, als pobles que ho necessiten, i amb una societat civil activa que participa en 
projectes de foment de la pau arreu del món.

El Parlament, representant polític català, no és aliè a aquesta vocació de pau del país, 
com no podia ser tampoc d’una altra manera. L’ ha tingut des del principi. De vegades, 
amb gestos simbòlics que tenen una força que va més enllà de les paraules. Per exemple, 
convertint un edifici militar com aquest, creat per reprimir el poble català, en la seu del 
Parlament, en la seu en la qual ens trobem ara i fem precisament també aquest acte de pau. 
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En certa manera, és un gest similar al del balígrafo, les bales convertides en bolígraf per 
signar l’acord de pau a Colòmbia. 

El compromís del Parlament amb la pau també s’ha expressat amb lleis i posiciona-
ments oficials, com la resolució del setembre del 2013, amb la qual la cambra va donar, 
i cito textualment, «suport al procés de pau iniciat entre el Govern de la República de 
Colòmbia i els representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia - Exèr-
cit del Poble», tot esperant que permetés una sortida política i dialogada del conflicte i la 
construcció d’una pau estable, justa i duradora. I com que les competències sobre aquest 
tema corresponen a l’Estat, en la mateixa resolució també vam demanar al Govern espa-
nyol que continués a la disposició del de la República de Colòmbia per prestar-li el suport 
que li pogués demanar en el procés de pau endegat i la defensa del règim democràtic i els 
drets humans.

De fet, el compromís de Catalunya amb la recerca de la pau a la República de Colòmbia 
ve de lluny, i avui en tenim aquí un exemple amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia, que es va crear el 2002. És un grup de treball format per oenegés, 
sindicats, administracions públiques i entitats del món associatiu a què la cambra legisla-
tiva catalana ha donat suport de forma reiterada.

Per això, perquè el foment de la pau forma part de la nostra identitat com a catalans 
i catalanes, perquè des de fa anys societat civil i institucions hem donat suport a la fi de 
la violència, també perquè més de vint mil colombians i colombianes formen part de la 
nostra societat, la notícia de la pau a Colòmbia ha estat una notícia extraordinària que ha 
fet molt —molt— feliços molts catalans i catalanes, que ha donat molta felicitat al nostre 
poble.

I, al mateix temps, com que som un poble que valora profundament la democràcia, la 
participació ciutadana, el valor del vot davant les imposicions, vull destacar la política va-
lenta del Govern de Colòmbia i les FARC, de tots dos, a l’hora de culminar aquest procés. 
Vull fer aquest reconeixement. A Catalunya celebrem que acabi sent la mateixa ciutadania 
de Colòmbia qui decideixi sobre la pau al seu país, i esperem que aquest proper diumenge 
s’expressin de manera clara, rotunda, en el plebiscit. I no sé si m’està bé dir-ho, però desit-
gem profundament que el «sí» sigui massiu, perquè el poble colombià es mereix la pau, es 
mereix aquesta oportunitat de construir en pau el seu futur.

Tanmateix, també s’ha dit, la pau exigeix molt més que no un acord o un plebiscit. Cal 
continuar treballant-hi cada dia, cal construir-la dia a dia amb el treball de tots. I comp-
tem amb tots per fer-ho. Com va escriure un poeta català, Miquel Martí i Pol: «Sigues 
tenaç, que la lluita és molt dura. / La pau no és un cop de vent sobtat, / sinó la pedra en 
la qual cada dia / cal esculpir l’esforç de conquerir-la.» En aquest esforç podeu continuar 
comptant amb el suport de Catalunya. De les seves institucions, com ha dit el conseller, 
i de la seva gent. Estem al vostre costat.

A l’últim, vull aprofitar l’oportunitat per agrair al senyor Henry Acosta la seva tasca 
de mediació. Quiero agradecerle su trabajo de mediación en las largas e históricas ne-
gociaciones que han llevado a este acuerdo de paz. Porque estos procesos piden que las 
partes en conflicto sean responsables, sean tenaces, sean valientes, pero sobretodo que 
sean personas persistentes, personas que resistan en este camino, en este duro camino 
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de la paz, en estos momentos de tensión, cuando aparecen las presiones que amenazan 
cualquier proceso de negociación. Gracias. Muchas gracias también a todas las enti-
dades que han trabajado para llegar aquí. Moltes gràcies també a les associacions ca-
talanes. Moltes gràcies, perquè heu treballat per resoldre aquest conflicte a Colòmbia, 
però heu treballat per fer un món millor. Gràcies —gràcies. Construïm entre tots la 
pau, fem-ho possible.

Moltíssimes gràcies.
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Acte inaugural de la Setmana Mundial 
de l’Harmonia Interconfessional: 
«Religió i felicitat» 
Palau del Parlament, 27 de març de 2017

Abans de cloure aquest acte inaugural, m’agradaria compartir dues reflexions.
La primera és que iniciatives com aquesta de la Setmana Mundial de l’Harmonia In-

terconfessional són imprescindibles. Són imprescindibles en un món en què es pretén 
justificar conflictes violents, guerres, en nom de la religió; en què s’utilitzen les creences 
religioses per enfrontar unes persones contra unes altres. 

I en tenim molts exemples. No ho podem acceptar. No podem acceptar que es mati 
ningú en nom d’una religió. Aquest és un objectiu que ens hem de proposar tots i totes. 
No podem acceptar que es mati ningú en nom d’una religió, ni que, utilitzant la religió, 
s’atiïn conflictes o les persones s’enfrontin. 

I, evidentment, tampoc podem acceptar que es discrimini ningú per la seva creença, o 
que una creença sigui motiu de desconfiança. Com tampoc podem acceptar que se’n faci 
un ús polític, que s’atiïn la por i l’odi contra els seguidors d’una o altra religió. No podem 
acceptar aquest tipus d’actitud amb relació al fet religiós.

Cal, doncs, defensar i garantir la llibertat de creences i conviccions religioses de totes 
les persones, la llibertat de creure en una religió o no creure-hi. Només amb un respec-
te absolut per aquesta llibertat, només refusant qualsevol imposició, podrà l’ésser humà 
conviure en pau.

Per això crec que l’harmonia interconfessional i, per tant, iniciatives com aquesta, ens 
són imprescindibles.

I això em porta a l’altra reflexió: que no podem renunciar al diàleg, a la trobada, com ens 
ha dit abans el senyor Vendrell; al diàleg entre religions, al diàleg entre persones, al diàleg 
entre els qui pensen de manera diferent, evidentment. També entre els qui pensen de la 
mateixa manera, però especialment entre els qui pensen de manera diferent. Perquè només 
amb el diàleg ens podrem entendre, només amb el diàleg i la trobada podrem trobar la ma-
nera de resoldre els conflictes. 

Un diàleg que ha de partir, però, de l’acceptació dels drets i les llibertats de cadascuna 
de les persones, els drets i les llibertats individuals i coŀlectives. Perquè si els neguem, 
si neguem aquests drets i aquestes llibertats fonamentals, mai no hi haurà un veritable 
diàleg.

I, evidentment, tancar-se al diàleg, rebutjar la possibilitat d’entesa, ni és inteŀligent ni 
permet la convivència.
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Per això, si volem un món millor, que crec que tots el volem, aquest món millor, aquest 
món més lliure, s’ha de definir a partir de la pau, el diàleg i el respecte dels drets i les lli-
bertats dels altres, entenent, però, que nosaltres també som els altres per a algú. 

Gràcies doncs al Grup de Treball Estable de les Religions per la vostra contribució al 
diàleg i a la trobada. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona sessió, però, sobretot, que 
continueu fent tan bona feina.





Llibertat
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«Diada de llibertat, diada de futur». 
Acte institucional a la Delegació del Govern 
a Tarragona amb motiu de la diada nacional
Reus, 8 de setembre de 2016

Senyores i senyors, abans de res vull agrair, com a presidenta del Parlament, que 
m’hagueu invitat a participar en aquest acte institucional de la Delegació del Govern a 
Tarragona amb motiu de la diada nacional. Se m’ha demanat que faci una glossa de la 
diada, i l’he titulada «Diada de llibertat, diada de futur».

La primera llei aprovada pel Parlament en l’actual període democràtic, la Llei 1/1980, 
del 12 de juny, declara la diada de l’Onze de Setembre festa nacional de Catalunya.

Acabàvem de recuperar les nostres institucions d’autogovern després que l’any 1939 
el Parlament hagués d’establir-se a l’exili. Per cert, la majoria dels nostres diputats de 
l’etapa republicana, com centenars de milers de catalans, van haver de fugir del país 
al final de la Guerra Civil i van esdevenir refugiats en altres estats. Convé recordar-ho 
quan milions de persones viuen en camps de refugiats a les portes d’Europa, esperant 
entrar, cercant una oportunitat per construir una vida lluny de la seva terra, fugint de 
guerres i dictadures. Com cal recordar que són milers les persones que han mort a la 
Mediterrània intentant arribar a les costes d’Europa.

Deia que aquella primera llei de l’any 1980 declarava la diada de l’Onze de Setembre 
festa nacional de Catalunya, i en aquesta glossa desenvoluparé tres punts que ajuden a 
explicar el significat de la diada a partir de l’exposició de motius d’aquella llei.

Primer punt. Diu un fragment del text que precedeix l’articulat d’aquella llei: «El po-
ble català, en els temps de lluita, va anar assenyalant una diada, la de l’Onze de Setem-
bre, com a festa de Catalunya, diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua 
de les llibertats l’Onze de Setembre de 1714 i una actitud de reivindicació i resistència ac-
tiva enfront de l’opressió, suposava també l’esperança d’un total recobrament nacional. 
Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del poble creuen 
que la cambra legislativa ha de sancionar allò que la nació unànimement ja ha assumit.» 

La primera idea que vull remarcar és que la diada és una celebració íntimament lli-
gada a la llibertat, és una diada de llibertat. Recordem la pèrdua de llibertats del 1714; 
recordem els qui van lluitar per defensar-les; celebrem que, malgrat els segles d’impo-
sicions, de prohibicions, la nostra identitat continua viva; celebrem el que som i el que 
volem ser.

«Catalunya i la llibertat són una mateixa cosa», va dir el president Companys. Encara 
esperem que l’Espanya democràtica anuŀli la farsa de judici militar que el va portar a 
l’afusellament.
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A alguns els molesta el nostre anhel de llibertat. Fins i tot ara, en democràcia, ens tro-
bem que volen coartar la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats, la seva 
llibertat per parlar, parlamentar, debatre i tramitar propostes. I no només això: també 
volen que la Mesa faci una tutela prèvia del contingut de les iniciatives, que censurem 
el debat al Parlament. Ens amenacen per evitar que tractem de determinades qüestions.

En aquest punt, com a país, no podem cedir. Al Parlament s’hi ha de poder parlar de 
tot el que interessi la societat. Si els representants elegits per la ciutadania no poden exer-
cir la seva llibertat, si no poden parlar del que interessa la ciutadania, no només s’ataca la 
sobirania parlamentària: s’ataca l’essència del sistema parlamentari, l’essència del sistema 
representatiu, s’ataquen els drets polítics de tota la ciutadania, s’ataca la llibertat política 
de totes i tots els catalans.

Ens amenacen amb tot el pes de la justícia estatal. Però Catalunya, com demostra la 
nostra història, com ens recorda la diada, no renunciarà a les seves llibertats.

L’any 1980, com diu el preàmbul d’aquella primera llei, amb la recuperació de les insti-
tucions d’autogovern Catalunya reprenia el «camí de la llibertat». Trenta-sis anys després, 
però, hem de recordar que les nostres institucions són sota tutela de les de l’Estat espanyol, 
que decideix les nostres finances i controla gran part de les nostres decisions.

Aquests darrers anys, el país ha decidit massivament avançar més ràpidament, anar 
més lluny en el camí reprès el 1980. Les diades han estat motor i alhora exemple d’aquest 
moviment, un moviment que demana que puguem decidir el nostre futur polític, que 
puguem decidir si volem un estat propi o seguir en l’actual. En aquest sentit, els darrers 
anys la diada ha esdevingut més que mai una reivindicació festiva, pacífica, massiva, de 
les nostres llibertats. 

El segon punt a què vull fer referència és que l’Onze de Setembre és també una diada de 
futur. Perquè, certament, commemorem un fet del passat, recordem la història, però cada 
cop més és una festa amb què reivindiquem un futur, perquè el projecte de Catalunya és 
essencialment un projecte de futur. No oblidem el passat, el tenim present i ens ajuda a 
entendre el punt on som, ens ajuda a entendre per què les coses són com són al nostre país. 
Al cap i a la fi, l’Onze de Setembre de 1714 ens recorda que formem part d’un estat per la 
força de les armes, per imposició. Però el que ens mou massivament en la celebració de 
la diada és el somni, és el futur, l’anhel d’un país millor. Per això no importen ni l’origen 
ni la identitat heretada de pares, avis i avantpassats. Hi participa tothom que vol mirar 
endavant, vingui d’on vingui, siguin quines siguin la seva història, la seva llengua, les 
seves arrels culturals. El que mou massivament el poble català en la diada és l’esperança 
de construir un estat nou, amb un model diferent; és la voluntat de tenir una oportunitat, 
una oportunitat que estigui a les nostres mans aprofitar. 

Amb la diada expressem aquesta voluntat de futur; una Catalunya oberta, moderna, in-
clusiva, que assumeixi les seves pròpies responsabilitats; que es gestioni ella mateixa, sense 
tuteles i sense les limitacions actuals; que pugui decidir sobre les seves infraestructures de 
transport; que tingui un servei ferroviari que funcioni com es mereix; que pugui decidir si 
acull o no les persones que fugen de països en guerra; que pugui fer lleis per ajudar les per-
sones desnonades, o per a les que viuen en situació de pobresa, sense que les institucions 
de l’Estat les paralitzin; un país que no vegi amenaçat permanentment l’ensenyament de 
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la llengua pròpia; un país que no hagi de patir lleis que vulneren la llibertat política o la 
llibertat d’expressió, com la «llei mordassa», criticada fins i tot pels relators de les Nacions 
Unides; un país que respecti la voluntat de la ciutadania —cal recordar que el Tribunal 
Constitucional va anuŀlar i va reinterpretar un text acordat pels legislatius català i espanyol 
i referendat pel poble català, la voluntat del qual no va respectar; un país que pugui desti-
nar lliurement els seus recursos a atendre els problemes i els reptes de la societat; un país on 
es respectin veritablement les identitats diverses; un país que formar-ne part sigui una elec-
ció lliure i no una imposició sense alternativa; un país governat democràticament des de la 
proximitat; on la sobirania parlamentària no es vegi amenaçada; on es respecti la separació 
democràtica de poders; on els ministres no conspirin iŀlegalment contra partits polítics i 
contra ciutadans per raons ideològiques i on si ho fan no es mantinguin impunement en el 
càrrec; on no es persegueixin els representants polítics per posar urnes, per fer consultes 
a la ciutadania; un país que pugui gestionar plenament les beques d’ajuda als estudiants 
universitaris; un país que no li siguin sostrets els recursos que s’havien de destinar a ajudar 
les persones amb dependència; un país on totes i tots ens puguem sentir lliures. 

Tot això és el que es projecta els darrers anys amb les reivindicacions de la diada: un 
futur millor.

I el tercer punt, la tercera idea que vull assenyalar, també és a l’exposició de motius de 
la llei del 1980, quan diu que el poble va anar assenyalant la diada com a festa nacional i 
que els representants polítics el que fan és institucionalitzar el que la nació ja ha assumit. 
En certa manera, és la mateixa lògica que hem viscut els darrers anys al nostre país. Amb 
la celebració de la diada, des del 2012 el poble català ha assumit un objectiu, un camí, i els 
representants polítics, com els del 1980, el que han fet és institucionalitzar-lo.

De fet, això ens recorda que les lleis i les mesures polítiques, en democràcia, en darrera 
instància depenen de la voluntat de la societat. Els poders públics poden avançar-se, ac-
tuar per forçar canvis en la societat, però els canvis només esdevenen reals quan la societat 
els accepta, quan se’ls fa seus. Les lleis no ho poden fer tot. En tenim l’exemple malaurat 
amb la d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Fem lleis, en aquest cas en tenim 
una d’ambiciosa aprovada al final de la legislatura anterior. Actuem políticament, i això 
és necessari, és imprescindible. Però no n’hi ha prou. Encara no hi és, aquesta igualtat. La 
societat encara és masclista. Hi ha una resistència cultural, una resistència a acceptar la 
igualtat d’oportunitats. No n’hi ha prou, amb les normes. Hem d’empènyer per aconse-
guir que el canvi sigui real. La societat ha de fer aquest pas. Ens cal aquesta voluntat social, 
perquè al cap i a la fi és la societat qui marca la realitat.

Per això és tan important el que hem viscut amb les diades dels darrers anys. La societat 
ha cridat alt i fort, però pacíficament, sense un sol incident violent —i això és digne d’elogi i 
orgull—, per expressar inequívocament una voluntat coŀlectiva. I per això mateix és tan im-
portant la participació ciutadana en la diada de l’Onze de Setembre. Perquè aquest país serà 
el que vulgui la seva gent, el que expressi la ciutadania als carrers, a les places. La ciutadania 
és qui mou el país, és qui empeny els seus representants per assolir els objectius comuns. 
I estic convençuda que seguirà empenyent per aconseguir un país millor, més just i més lliu-
re. La diada és l’expressió d’aquesta força ciutadana. És un crit de llibertat, un crit de futur.

Moltes gràcies.





Igualtat
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Acte amb motiu del Dia Internacional 
contra l’Homofòbia
Palau del Parlament, 17 de maig de 2016

Consellera, diputades, diputats, síndic, Armand de Fluvià, senyores i senyors, és un 
plaer i un honor per al Parlament acollir aquest acte, tot i que, com se sol dir, tant de bo 
no l’haguéssim de fer, tant de bo no hi hagués cap cas de discriminació ni injustícia ni 
violència per raó de la identitat de gènere o l’orientació sexual, ni aquí ni enlloc del món.

Malauradament no és així. Els actes sexuals consentits entre persones adultes del ma-
teix sexe són perseguits per llei en un 40 per cent dels estats membres de les Nacions 
Unides. Alguns d’aquests països fins i tot mantenen vigent la pena de mort contra l’homo-
sexualitat. I la diversitat sexual i de gènere és reprimida socialment a la major part del 
món.

I aquí, a Catalunya? Com ha explicat Armand de Fluvià, gràcies a la lluita persistent 
portada a terme des de les entitats, el nostre país s’ha anat dotant d’instruments legals, 
d’eines per igualar els drets i combatre aquesta discriminació.

En aquest sentit, el Parlament, que representa políticament el poble de Catalunya, ha 
atès aquesta lluita, se n’ha fet ressò, i ha treballat per oferir instruments propis a Catalu-
nya. El màxim exponent d’aquest treball és la llei del 10 d’octubre de 2014 per garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per erradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, el compromís de la cambra amb la lluita contra la discriminació per raó 
d’orientació o d’identitat sexual també es posa de manifest amb l’adhesió a aquesta data 
de celebració des de l’any 2012, i amb les declaracions institucionals que refermen i donen 
solemnitat al posicionament dels representants de la ciutadania. 

Un compromís que s’ha estès a situacions que excedeixen el nostre territori i les nos-
tres competències. L’any 2000, per exemple, el Parlament instava el Govern de l’Estat a 
elaborar una proposta que impedís la incorporació a la Unió Europea dels països que no 
haguessin despenalitzat completament l’homosexualitat. L’any 2002 es demanava una 
protesta formal de l’Estat envers els casos de condemnes per homosexualitat a l’Aràbia 
Saudita i Egipte. I l’any 2004, es va demanar al Govern de l’Estat que prohibís les concen-
tracions feixistes que fessin apologia de la violència, la xenofòbia i l’homofòbia.

És a dir, a Catalunya hi ha igualtat de drets formal, comptem amb una llei específica per 
combatre la discriminació, i la institució que representa la ciutadania del país ha mostrat 
un posicionament majoritari i inequívoc a favor dels drets del coŀlectiu LGTBI. 

La realitat, tanmateix, no és del tot satisfactòria. La igualtat i la protecció que ofereixen 
les lleis no és garantia que siguin efectives. A la nostra societat encara es pateix discrimi-
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nació per raons d’identitat i d’orientació sexual, es viuen situacions injustes, hi ha casos de 
vexacions i fins i tot de violència, i sovint encara hi ha por de denunciar-ho, encara perviu 
una pressió social que fa que moltes persones amaguin el perjudici sofert.

Per això, en aquesta data assenyalada, en aquest Parlament que intenta construir un 
país nou, un país més just i més lliure, hem d’imposar-nos l’objectiu de garantir la igualtat 
de drets efectiva de totes les persones, amb independència de la seva identitat i orientació 
sexual, hem de posar fi a tota discriminació. Hem de poder oferir dignitat, seguretat i 
protecció al coŀlectiu LGTBI. 

La Catalunya que volem ha de tenir la igualtat, el respecte i la llibertat com a valors 
nuclears, ser i viure amb plena llibertat. És la Catalunya que volem, és la Catalunya per la 
qual treballem i és la Catalunya per la qual continuarem treballant.

Moltes gràcies.
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Acte amb motiu del Dia Internacional 
del Poble Gitano
Palau del Parlament, 8 d’abril de 2017

L’any passat els vaig parlar especialment d’història, per remarcar que Catalunya també 
és gitana. Enguany els vull parlar, sobretot, de present, un present de preocupació per la 
reaparició de missatges d’odi i xenofòbia a Europa. 

No podem prendre la part pel tot. Les veus contra els gitanos només són una minoria, 
però existeixen i no les podem ignorar, no les hem de menystenir, sinó que les hem de 
denunciar i combatre democràticament. No volem una Europa xenòfoba. Volem una Eu-
ropa que respecti totes les identitats, totes les cultures, totes les idees pacífiques.

Els vull parlar d’un present en què perviuen els prejudicis i els tòpics negatius envers la 
identitat gitana. En l’enquesta que va fer el Centre d’Investigacions Sociològiques fa poc més 
de tres anys sobre la percepció de la discriminació a Espanya, prop de la meitat de la pobla-
ció enquestada assenyalava que ser d’ètnia gitana era perjudicial per accedir a un lloc de tre-
ball o per llogar un habitatge. Era la característica més perjudicial, molt per sobre de raons 
d’origen, identitat religiosa o orientació sexual. Per cert, en aquella enquesta la característica 
més assenyalada com a perjudicial per accedir a llocs de responsabilitat era ser dona.

Els vull parlar d’un present en què, com denuncien les entitats gitanes, alguns mitjans 
de comunicació contribueixen a perpetuar els tòpics negatius sobre aquest poble.

I sí, naturalment també hi ha actes delictius perpetrats per gitanos. Però és que de 
delinqüents n’hi ha de tots els coŀlectius, cultures i identitats. No es pot culpar tot un col-
lectiu del que fa una persona. Ja n’hi ha prou. 

Els prejudicis es refermen o s’afebleixen en el dia a dia, i n’és responsable tota la societat, 
especialment els qui tenim projecció pública, presència als mitjans. Tothom, però, posa el 
seu gra de sorra en un costat o altre de la balança. Si tots en som conscients, serà més fàcil 
que aconseguim posar fi als prejudicis contra el poble gitano.

I els vull parlar també del present del Parlament, aquest Parlament que va ser dels pio-
ners a Europa en el reconeixement de la cultura gitana, en la condemna de la persecució 
i el genocidi del poble gitano i en l’impuls de polítiques actives d’inclusió. El Parlament 
tramita ara un projecte de llei per la igualtat de tracte i contra tota discriminació, per reli-
gió, per conviccions, per discapacitat, per edat, per raça, per ètnia, per sexe, per orientació 
sexual o per qualsevol altra condició social o personal, una llei per la igualtat real de tracte 
per a tothom, una llei que vol combinar mesures preventives i reparadores per garantir 
la protecció real dels drets i les llibertats.

Les intervencions anteriors han fet palès que les entitats gitanes treballen en diversos 
aspectes cabdals, com ara el foment de la presència de les dones en el teixit associatiu, en 
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els àmbits participatius. Les dones gitanes han d’assumir responsabilitats, com totes les 
dones. Hem de perdre la por. Estem tan o més capacitades que els homes per liderar.

I també treballen per incidir en l’educació, l’espai estratègic clau per avançar en la 
igualtat real d’oportunitats, per consolidar la convivència entre cultures, entre les moltes 
identitats que conformen la Catalunya d’avui, i per diluir els prejudicis i els estereotips 
negatius i combatre així l’antigitanisme.

Permeteu-me una última referència al present. El present de Catalunya és ple de reptes, 
i no serà pas fàcil superar-los. Però ho farem entre totes i tots. Estic convençuda que tots 
vosaltres empenyereu fort per aconseguir-ho. Les catalanes i els catalans decidirem demo-
cràticament, pacíficament, lliurement, el nostre futur. 

Sastipen thaj mestipen, opre romà. Salut i llibertat; endavant, poble gitano!
Moltes gràcies per la seva presència.
Per cloure l’acte, el senyor Emil Bolozan interpretarà l’himne internacional gitano, 

 Gelem, gelem.
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Lliurament dels Premis Fagic
Barcelona, 13 de desembre de 2017

Bona tarda a tothom i felicitats a les persones, associacions i institucions premiades. 
Estic orgullosa que les dones fem tantes coses. 

A propósito de lo que ha dicho Beatriz, que no solo trabaja por las mujeres gitanas, sino 
por todas las mujeres, todos los hombres y todos los niños, quiero deciros que, como ella, 
trabajáis todas por un mundo mejor. Creo que es el momento de las mujeres gitanas, pero 
también de todas las mujeres. Os quiero dar las gracias a todas, así como a las entidades 
premiadas, porque creo que todas, insisto, trabajáis por lo mismo: por unas ciudades me-
jores, por un país mejor y, en definitiva, por un mundo mejor.

També vull agrair a la Fagic aquests deu anys del premi, però sobretot aquests vint-i-sis 
anys que fa que treballeu contra la discriminació, contra les desigualtats, per la cohesió 
social i per la convivència. Feu una feina exceŀlent. Us vull felicitar perquè ens demostreu 
la necessitat que la gent es conegui. Quan la gent es coneix, s’estima. I això és el que feu: 
ens ajudeu a conèixer-nos. Abans deies que els paios no coneixem els gitanos. Doncs bé: 
crec que la Fagic fa una molt bona feina, precisament, perquè els paios coneguem i esti-
mem els gitanos. I, per tant, estic molt orgullosa que m’hagueu convidat a aquesta desena 
edició dels premis, perquè, a més, com a presidenta del Parlament de Catalunya, soc, i 
n’estic molt orgullosa, presidenta del poble gitano que viu a Catalunya.

Diuen que el caràcter d’un poble el fa la història que ha viscut, els fets que ha viscut. Jo 
sempre penso que per això els catalans i les catalanes estimem la llibertat i no acceptem 
imposicions, i crec que en això tenim molts punts en comú amb el poble gitano. I vos-
altres, que sou gitanos i sou catalans, segur que teniu una sensibilitat especial per les 
llibertats, segur que estimeu les llibertats, individuals i coŀlectives, segur que estimeu la 
diversitat i segur que viviu totes les llengües i totes les cultures com una riquesa, perquè 
totes les llengües, totes les cultures, ens fan més savis, més rics. 

Si ara jo us pregunto com us sentiu, o què sou, direu «dona», «home», «gitano», «gi-
tana», «català», «espanyol»... I és que podem ser tot això i més, perquè les identitats són 
compartides. Perquè no importa d’on venim i la llengua que parlem. El que importa és el 
futur que aconseguim junts. I crec que la feina que feu la Fagic va en aquesta línia. No im-
porta d’on venim, no importa la història. El que importa és el que construïm junts, el que 
volem ser junts. Us felicito per aquesta feina, i espero i desitjo que la continueu fent molts 
i molts anys més, que continueu treballant perquè els gitanos i els paios catalans, i tots els 
pobles, ens coneguem cada vegada més, perquè, com sempre diem, som un sol poble, que 
treballa per la cohesió social, la convivència i un futur millor. 

I no puc obviar el moment que vivim. Com sabeu, Catalunya viu un moment molt 
difícil de la seva història. Molt difícil. Amb presó, exili, persecucions judicials, repressió... 
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Jo estic convençuda, però, convençudíssima, que el futur de Catalunya el decidirem con-
juntament com a poble, de manera lliure, pacífica i democràtica, a les urnes. I, per tant, 
us vull demanar que voteu; que voteu amb la consciència el que considereu millor per a 
Catalunya, però que voteu el dia 21. Que ningú no decideixi el futur per vosaltres. Voteu 
amb llibertat i amb dignitat.

Moltes gràcies. Sastipen thaj mestipen, opre romà. Salut i endavant, poble gitano!



Dones
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Cloenda del congrés de Dones d’Empresa
Vilanova i la Geltrú, 12 de desembre de 2015

Gràcies per haver-me convidat. He estat em sembla que quatre vegades a Vilanova. És 
veritat que és la primera vegada que vinc com a presidenta del Parlament, però vaig venir a 
la vostra festa grossa, el dia de les comparses, i va ser espectacular. Us ho he de dir: espec-
tacular. Vaig sortir d’allà i vaig fer olor de caramel tres dies. O sigui que us he de felicitar. 

Com que ara estem en campanya electoral començaré parlant de les eleccions, però del 
1931. A les eleccions del 1931 les dones encara no tenien dret de vot. I cap partit polític que 
s’hi va presentar no va fer cap esment —cap esment— a cap política de dona, ni tan sols a 
que les dones tinguessin dret de vot. Cap ni un. Tant és així que les dones catalanes es van 
enfadar molt i van fer un escrit al diari L’Opinió, que deia: «Ja s’acaba l’hora de les pro-
meses afalagadores. N’hi ha hagut per a tothom, menys per a nosaltres. Els candidats han 
tingut aquest oblit, ens han oblidat, un oblit que pot ser lamentable. Solament l’Esquerra 
Catalana ha remembrat que prestaria protecció acurada a les mares i als infants. No és 
això. No és protecció, el que nosaltres demanem. Volem que es reconeguin els nostres 
drets, iguals als dels homes. Ara que es tracta d’estructurar un poble, d’estructurar un 
nou país, que no sembli que en aquest país només hi ha homes.» 

Dos anys després, el 20 de novembre de 1933, les dones van poder votar per primera 
vegada a l’Estat espanyol. Però també us vull dir una cosa: quan es va portar a votació 
al Congrés el sufragi universal, que les dones poguessen votar, va guanyar per 161 vots a 
favor, però n’hi va haver 121 en contra. I en aquells moments hi havia tres dones al Con-
grés. Tres. Una no va poder votar; de les altres dues, una va votar que sí, però l’altra va 
votar que no.

Què us vull dir amb això? Que el primer que ha de canviar moltes vegades som nosal-
tres mateixes. És la nostra mentalitat. Perquè, què deien llavors? Que les dones no podien 
votar, i això ho deien moltes dones, perquè resulta que nosaltres no tenim ús de raó. Ho 
deien així i es quedaven tan tranquiŀles. I que, per tant, havíem d’estar sota la tutela, pri-
mer, dels pares, després dels marits. Era així. I això ho admetien moltes dones. És a dir, 
ho consideraven normal. També deien que no podien votar perquè les dones eren molt 
conservadores i que estaven molt influenciades per l’Església, i que per tant el nostre vot 
influiria perquè guanyés la dreta. I això ho deien els partits d’esquerra. Les dones i els ho-
mes dels partits d’esquerra deien que si la dona votava guanyaria la dreta, perquè era molt 
conservadora; estava molt influenciada, ho repeteixo, pels capellans o per l’Església. El 20 
de novembre, com us he dit, van votar per primera vegada les dones, el 20 de novembre 
del 33, i van guanyar les dretes. I molts van dir: «Ho veieu? Ves, ja ho dèiem, perquè han 
votat les dones.» Però tres anys després, l’any 1936, van votar les dones i van guanyar les 
esquerres. Per tant, no hi té absolutament res a veure. 
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És important que això ho recordem, perquè es part de la nostra història, i és una part 
que ha arribat fins aquí. Perquè, l’alcaldessa us ho deia, en la política les coses han canviat, 
però no tant. En la política potser és on les coses han canviat més. On hi ha més presència 
de dones en igualtat de condicions amb els homes és en el terreny polític, i tot i així, estem 
a anys llum. Doncs ara imagineu-vos-ho en els altres àmbits, en el vostre, en el de l’empre-
sa. Perquè en política, és veritat, la Neus Lloveras és alcaldessa de Vilanova; a Barcelona 
hi ha una alcaldessa; jo soc presidenta del Parlament; abans meu hi havia una altra presi-
denta del Parlament; ara hi ha una vicepresidenta del Govern, Neus Munté, i abans n’hi 
havia una altra. Però si mireu, com us deia la Neus, tots els regidors, tots els alcaldes, ja 
no és així. Per exemple, ara hi ha més homes diputats que dones. I mireu quants caps de 
llista són homes..., la majoria. A l’Estat, tots; a Catalunya hi ha una dona, Carme Chacón, 
no n’hi ha cap més; a les eleccions del 27 de setembre, una dona, Inés Arrimadas, no n’hi 
havia cap més; a l’anterior Parlament, una dona, Alícia Sánchez-Camacho, no n’hi havia 
cap més. És a dir que avancem, però no avancem prou.

Quan jo era presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, recordo que quan anava a 
actes com aquest a parlar de dones em deien. «Home, però tu ets presidenta de l’assem-
blea; Muriel Casals és presidenta d’Òmnium, i Ada Colau és presidenta de la PAH, de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca», perquè va coincidir que en aquestes tres entitats 
hi havia tres dones. I jo els deia: «Sí, això és veritat, però fixeu-vos que són tres entitats que 
es porten de manera absolutament voluntària.» És a dir, nosaltres exercim la nostra feina 
professional i a més a més fem això. Jo els deia: «Fem això a més a més, ho hem de compa-
ginar amb la nostra vida familiar, personal i professional.» I els deia: «El veritable poder, 
on és?” Perquè em deien: “Home!, teniu molt poder.» I jo els deia: «El veritable poder, on 
és? Qui hi ha al capdavant dels partits polítics? Quantes presidentes de partits polítics hi 
ha?» Cap. No n’hi ha cap, ara, ni a Catalunya ni a Espanya. Sí, una: Rosa Díez. Perdoneu, 
és veritat. És molt minoritari, però una. I jo deia: «I quantes presidentes de grans bancs 
hi ha? Digueu-m’ho. Quantes presidentes de multinacionals hi ha?» Ara ho explicava en 
Jordi Solé. Ell està molt content perquè n’hi ha un 28 per cent, a la seva empresa. Però i a 
les altres? Per cert, quan torni a venir, a veure si ja arribem al 50 per cent. 

Aquesta és la realitat que tenim. I aquesta realitat continuarà. És a dir, hem de ser 
realistes. Continuarà. Per què? Primer, perquè per canviar-la cal una estratègia política 
global. És a dir, no val posar-hi un pedaç. Si nosaltres volem que les dones cobrin el ma-
teix sou que els homes i no un 20 per cent menys, calen polítiques en l’àmbit laboral. Si 
nosaltres volem, per exemple, que es respectin els drets de les dones i que se’ns considere 
exactament iguals, que és el que som, s’ha de incloure en les polítiques d’educació. S’ha 
d’actuar a l’escola. Per tant, necessitem polítiques educatives, necessitem polítiques d’ocu-
pació, necessitem mesures polítiques per compaginar la vida i els horaris... Perquè són 
terribles, els horaris que tenim. Són terribles. Una persona que treballi al comerç arriba a 
casa seva a les nou de la nit. Hem de fer una bona compaginació entre els horaris laborals 
i els horaris familiars, i de l’escola. Això s’ha de lligar, no pot ser que anem així. És una 
proposta que ha arribat al Parlament, i a veure si en aquesta legislatura la podem tirar 
endavant. Com la Llei d’igualtat que va aprovar el parlament el mes de juliol. És impor-
tant, però amb les lleis no n’hi ha prou. S’han de canviar les mentalitats. I això és el que 
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costa més: canviar les mentalitats. Nosaltres sabem que estem discriminades i que és una 
injustícia. És a dir, sabem que més de la meitat de la població pateix una injustícia. No hi 
ha dret, per exemple, que treballant el mateix i en la mateixa feina cobris menys. I això és 
així, i tothom ho accepta, i no passa res, i ens diem un país democràtic. 

Ja ens hi hem acostumat, ja ho sabem. Nosaltres mateixes moltes vegades diem: «Sí, 
és així, ja ho sabem.» Jo crec que una part de la responsabilitat també és nostra. Perquè 
moltes vegades, per no discutir, per no tenir problemes, tant a casa com a la feina, diem: 
«Va, és igual, tirem-ho endavant.» Segur que a totes ens ha passat, no? «Ara m’hauria de 
plantar», «ara m’ha dit això», «ara he de portar jo cada dia els nens a escola», «ara jo sem-
pre arribo més d’hora...» Però diem: «És igual, no vull discutir.» 

Per tant..., no sé quantes d’aquí, per exemple, sou independentistes, o voleu un país 
nou. Perquè això és igual, ens passarà amb un país nou i amb un de vell. Moltes d’aquí 
som independentistes. I jo estic segura que aviat, molt aviat, deixarem de ser-ho, però 
haurem de continuar sent feministes. Perquè això no ho canviarem si no ens hi posem 
totes i fem que la situació de les dones es considere una qüestió d’estat. Com la violència 
contra les dones, la violència masclista, una xacra que qualsevol societat que es considere 
democràtica ha d’erradicar. 

Per tant, jo el que us demano és que en siguem conscients. Ara tenim l’oportunitat de 
construir aquest país nou que tots volem, i aquest país nou que tots volem ha de ser un 
país que valori i estimi la diferència i la diversitat però que erradiqui la desigualtat. Perquè 
nosaltres, som totes diverses, som diferents, però volem la igualtat. Hem de lluitar per 
això, i hem de lluitar-hi nosaltres, hem de ser les primeres nosaltres.

Per tant, què us demano? Que no tanqueu mai —mai— els ulls, mai, davant de les 
injustícies socials. Tampoc amb la injustícia de gènere. Quan pensem: «Ara estic cansada, 
no vull lluitar per això», recordem que ho fem per nosaltres, per les nostres filles, per les 
nostres mares, per les nostres germanes i per totes les dones. Lluitem. No tanquem mai 
els ulls davant les desigualtats. I, sobretot, defensem sempre la llibertat, la nostra llibertat 
com a dones, com a persones. La nostra llibertat. Tant la individual com la coŀlectiva, de 
totes. Perquè només si ho fem, aconseguirem construir aquest país millor i aquest món 
millor, i aconseguirem, amb la força de cadascuna de nosaltres, amb el nostre petit gra 
de sorra, amb la nostra feina, fer canviar la mentalitat i fer canviar el món. El món mol-
tes vegades es canvia amb petites accions. Lluitem individualment, però també lluitem 
coŀlectivament perquè hi hagi unes lleis i perquè hi hagi polítiques globals que realment 
treballen per la igualtat de totes les persones.

Gràcies. 
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El preu de ser dona
Article publicat a La Vanguardia, 8 de març de 2016

La desigualtat d’oportunitats entre homes i dones és encara un fet al nostre país. Sobre 
el paper, tenim els mateixos drets, però la realitat desmenteix el seu exercici. A l’hora de 
la veritat encara perviu a la nostra societat una visió masclista, que sense cap base real, 
pressuposa menys capacitats a les dones en nombrosos àmbits i posa impediments a la 
igualtat.

A l’Estat espanyol, segons dades del CIS, ser dona és el factor més perjudicial per 
accedir a un lloc de responsabilitat, molt per sobre de l’ètnia, l’edat, la nacionalitat, la 
identitat religiosa o l’orientació sexual.

En el món del treball, les dades són clamoroses: el salari mitjà dels homes a Catalunya 
és un 25 per cent superior al de les dones. Com també ho és el percentatge de contractes 
indefinits. És a dir, menys salari i més precarietat per a les dones.

També sortim més malparades en la incorporació al món laboral. Les taxes d’activitat i 
d’ocupació són marcadament inferiors entre les dones. I amb una dada molt significativa, 
quan es tenen fills, la taxa d’ocupació baixa sensiblement en el cas de les dones, mentre 
que en els homes fins i tot augmenta.

És a dir, el nostre rol familiar ens perjudica laboralment. Perquè criar els infants, o tenir 
cura de familiars amb alguna dependència encara és una pràctica exercida principalment 
per les dones. I això frena les possibilitats de les nostres carreres professionals.

Cal, doncs, més inversió social per alleugerir les càrregues familiars, i per aconseguir 
repartir-les amb els homes. En aquest sentit, recordem —i denunciem— que el Govern de 
l’Estat continua posposant l’ampliació a un mes del permís de paternitat, que per llei havia 
d’aplicar-se ja el 2011. 

Tanmateix, el principal obstacle que hem de combatre és el de la mentalitat masclista 
que, més subtil o menys, impera en la nostra societat. I les primeres que l’hem de combatre 
som les dones, sovint tan còmplices d’aquest pensament com els homes. 

Només incidint en el món educatiu, en l’opinió pública, en tots els espais de socialització, 
ens en sortirem. Només transformant els valors i les actituds tenyides de masclisme que 
perviuen al país, podrem avançar cap a una societat on les dones tinguin les mateixes 
oportunitats que els homes i puguin ser veritablement lliures de decidir sobre la seva 
pròpia vida. 

Disposem d’un nou instrument, la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes, 
aprovada al Parlament al final de la passada legislatura. És hora d’aprofundir en el seu 
desenvolupament i de fer-ho transversalment, des de totes les conselleries. Comencem a 
canviar mentalitats, a tot arreu, fem-ne una qüestió d’Estat, perquè només amb la plena 
igualtat construirem un país realment lliure.
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Inauguració del cicle «La igualtat efectiva 
de dones i homes, un repte de país»
Palau del Parlament, 29 d’abril de 2016

Com a presidenta del Parlament, m’he proposat treballar i posar l’atenció en la igualtat 
real d’oportunitats entre dones i homes. Vaig manifestar aquesta voluntat en el discurs 
que vaig fer quan vaig ser elegida presidenta del Parlament. 

I com que el Parlament està per sobre de personalismes i de partits polítics, perquè 
representa el poble de Catalunya, quan tenim una proposta no partim de zero, sinó que 
recollim tot el que s’ha fet en anteriors legislatures, tots els projectes que han iniciat els 
anteriors presidents o presidentes. En aquest cas partim de la feina feta la IX i X legisla-
tures, que va iniciar la presidenta De Gispert, a qui agraeixo molt que avui hagi acceptat 
acompanyar-nos en aquest acte.

Ella va començar el programa «Dones, desigualtat de gènere i desenvolupament». Ara 
el reprenem en un nou context. Quin és aquest nou context? Què és el que motiva aquest 
cicle? Que el marc legal del nostre país ha canviat. Catalunya reconeix formalment la 
igualtat de drets. Gaudim d’una igualtat legal i, tanmateix, la realitat és una altra. Les 
dones encara són objecte de discriminació en nombrosos àmbits i esferes de la vida, en 
molts àmbits.

Encara hi ha una barrera invisible, una barrera de prejudicis, d’estereotips, de valors i 
actituds masclistes arrelats a la societat. Precisament, fa un parell de dies hi va haver un 
episodi d’aquests, que afectava una diputada d’aquesta cambra. Aquests estereotips im-
pedeixen que les dones puguem desenvolupar els nostres projectes vitals amb igualtat de 
drets i amb plena llibertat.

És cert, tenim la llei, la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al final de 
la legislatura passada, a més, pràcticament per unanimitat en gairebé tots els articles. 
Comptem amb aquesta eina, que és una eina important, potent, que ha obert un nou 
escenari. És una llei ambiciosa, transversal, que cerca garantir aquesta igualtat en tots els 
àmbits. Una llei plenament vigent i que cal desplegar normativament, que el Govern de 
Catalunya s’ha posat com a termini, com a límit, el juliol del 2017 per fer-ho.

I és al voltant d’aquesta llei, de l’aplicació i el desplegament normatiu d’aquesta llei, que 
hem decidit centrar aquest jornades. La llei n’és el fil conductor.

Amb aquest cicle volem oferir un espai de diàleg entre els responsables de les diferents 
àrees de govern, els diferents consellers i conselleres, que són els responsables de desple-
gar i aplicar aquesta llei. Volem aquest diàleg amb consellers i conselleres, amb repre-
sentants del món acadèmic, de la societat civil, per fer un seguiment, analitzar i debatre 
monogràficament els diferents àmbits sobre els quals ha d’incidir aquesta llei.
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Volem saber quina és la situació en cada àmbit, quines són les desigualtats que persis-
teixen, sobre quins aspectes ens cal incidir més. Volem conèixer què està fent o què pretén 
fer el Govern en relació amb el desenvolupament i el compliment d’aquesta llei.

Proposem fer-ne un seguiment d’una manera innovadora, oberta a la societat, que seria 
complementària de la tasca parlamentària. Cada sessió, per tant, abordarà un tema dife-
rent, un àmbit diferent. Hem pensat en una periodicitat mensual, més o menys, i mirarem 
de fer coincidir cada sessió amb una data assenyalada; m’explico, una data vinculada d’al-
guna manera a l’àmbit que sigui objecte de debat. 

Avui, per exemple, aquesta primera sessió, centrada en el món del treball, s’emmarca 
en la celebració del Dia Internacional del Treball, que commemorarem, com saben, diu-
menge vinent. Un àmbit, el del treball, central en la nostra societat, absolutament cabdal i 
estratègic, decisiu en la lluita per aquesta igualtat entre homes i dones.

I com que al Parlament estem treballant també la reforma horària, la conciliació entre 
la vida personal i professional, que serà objecte d’alguna altra sessió, proposo que avui fem 
feina però que no ens allarguem més de l’horari previst. I per donar exemple, cedeixo ja la 
paraula a la molt honorable presidenta Núria de Gispert. 

* *  *

Abans de cloure el cicle, la sessió d’avui, i per no allargar-me en el temps, per complir 
la reforma horària, vull dir-los que estic molt contenta de veure tantes dones aquí i tan 
disposades a treballar, perquè hem de treballar. Hem de canviar, hem de deixar de ser les 
dones més estressades d’Europa i les que dormim menys, i això només ho podem fer jun-
tes, tinguem-ho clar.

Per tant, totes les aportacions que tinguin, totes les propostes que tinguin, facin-nos-
les arribar, perquè entenc que tenim voluntat de canviar, de fer millor aquest país, i això 
és una cosa fonamental. Perquè som un país que ens agrada la pluralitat, la diversitat, 
però que no ens agraden les desigualtats, i nosaltres som les primeres que patim aquesta 
desigualtat, i només nosaltres ho solucionarem.

Junts, homes i dones, sí, però també us demano que quan els proposin qualsevol càr-
rec digueu que sí! El que us proposin! Digueu que sí, feu un pas endavant, perquè costa 
molt! Jo tinc l’experiència que de vegades costa molt. Digueu que sí, perquè nosaltres, 
a part de ser empàtiques, simpàtiques i divertides, som inteŀligents, coratjoses, valentes, 
decidides, arriscades. I això, com que ho som, quan ens ofereixin el que sigui, diguem 
que sí, perquè estic segura que ho farem bé. Ells no s’ho plantegen, ho agafen; nosaltres 
també, també. 

Us demano això. Comencem aquí, per nosaltres mateixes, fent pedagogia i treballant 
juntes.

Moltíssimes gràcies per haver vingut i els espero a la pròxima conferència.
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Sessió «Dones i política institucional: 
els lideratges femenins»
Palau del Parlament, 28 de juny de 2016

La política institucional continua sent predominantment masculina, pel tant per cent 
de càrrecs i representants, tant a l’àmbit polític com institucional. 

Però no és tan sols per això, sinó també per les formes de fer política, per les formes 
d’exercir els lideratges i pels horaris, que continuen sent molt poc conciliadors entre la 
vida personal i familiar i la vida professional.

Realment la política institucional continua tenint encara tics masculins, prejudicis, 
estereotips, no tan sols perquè sentim i veiem i ho hem viscut, que moltes dones són in-
sultades senzillament pel fet d’exercir el lideratge en la política, sinó també perquè, moltes 
vegades, els mitjans de comunicació no donen el mateix tracte a un home o a una dona en 
l’exercici del càrrec. Continua sent encara així, continua sent un món predominantment 
masculí. 

Evidentment que hem millorat, hem millorat molt. Per exemple, en el cas del món local, 
només el 18,4 per cent són alcaldesses, però, en canvi, les tres ciutats més importants del 
país estan governades per dones. I de totes les ciutats del país de més de 40.000 habitants, 
la meitat de les alcaldesses són dones. És el cas que tenim avui aquí, per exemple, de la Pilar 
Díaz, que és alcaldessa d’Esplugues de Llobregat. Per tant, és veritat que anem canviant. 

Al Govern mateix, hi tenim cinc conselleres. I algunes, com la que avui ens acompanya, 
ocupen conselleries molt importants. En canvi, dels tretze secretaris generals, només un 
és dona, i dels vint-i-dos secretaris sectorials, només tres són dones. 

Al Parlament ho tenim, crec, una mica millor. Tenim un 42 per cent de diputades, i a 
més tenim dues presidentes de grup parlamentari. També tres portaveus dels sis grups 
són dones. Hi ha una presidenta del Parlament que és dona, que, a més, n’ha substituït 
una altra que també era dona. És veritat que hem avançat, i no seria bo que no ho reco-
neguéssim, però, evidentment, encara ens falta molt. Perquè si mireu els presidents o els 
secretaris dels partits polítics, continuen sent majoritàriament homes. I si continuem, 
veiem que la major part de càrrecs al món polític continuen sent homes. 

Però hem avançat i, evidentment, la millor manera, la més efectiva, d’avançar en aquest 
camí és l’exemple. Per què? Perquè l’escull més gran que tenim és el canvi de mentalitat. 
L’escull més gran que tenim per avançar en aquesta igualtat efectiva és que hem de fer un 
canvi de mentalitat, i la manera més efectiva de fer possible aquest canvi de mentalitat és 
amb l’exemple. 

Què vull dir amb això? Vull dir que les primeres que hem de canviar de mentalitat 
som nosaltres, som les dones, perquè aquests estereotips que deia, aquests tics masclis-
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tes, no són només dels homes, moltes vegades són de les dones. És a dir, nosaltres hem 
de tenir molt clar i hem d’entendre que tenim les mateixes capacitats, les mateixes habi-
litats i la mateixa preparació, i que podem exercir el lideratge exactament igual que els 
homes, exactament igual, però hem de ser nosaltres les primeres de convèncer-nos-en. 
I hem de ser nosaltres les que hem de fer aquest pas endavant i hem d’assumir aquesta 
responsabilitat. Nosaltres hem d’assumir els lideratges socials, polítics, institucionals 
d’aquest país, i ho podem fer. Hem d’assumir la responsabilitat nosaltres, i l’hem d’exer-
cir. Perquè tenim encara una responsabilitat més gran, i és que tenim darrere totes les 
dones del país. Perquè si la societat veu que, realment, al capdavant de les institucions o 
al capdavant dels governs municipals hi ha moltes alcaldesses, hi ha moltes regidores, hi 
ha moltes dones al capdavant de les institucions, i que ho fan, no dic millor, exactament 
igual que els homes, això es tendeix a assumir com una normalitat. I quan una cosa 
s’assumeix com a normalitat, ja ni se’n parla, quan s’interioritza és quan es produeix el 
canvi de mentalitat. 

Per tant, la millor manera d’assolir aquest objectiu que volem, que és canviar la men-
talitat, és amb l’exemple. Ja ho vaig dir el dia de la primera sessió i continuo dient: si us 
plau, les dones feu aquest pas endavant, assumiu responsabilitats, no tingueu por quan 
se us ofereix un càrrec, accepteu-lo, exerciu-lo, i demostrem que l’única manera d’acabar 
aquesta desigualtat és fent-ho conjuntament, però nosaltres les primeres, intentant, amb 
l’exemple i amb la feina, canviar aquesta mentalitat.

Moltes gràcies.
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Homenatge institucional a les dones víctimes 
de violència masclista 
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016

Abans de res, permetin-me que m’adreci a l’Anna, a l’Antònia, a la Lourdes i a l’Ester 
i que en nom del Parlament i en el meu propi els agraeixi que hagin vingut aquí per do-
nar-nos el seu testimoni, per ajudar-nos, per fer-nos entendre tot el que els passa. Crec 
que el seu exemple ens ha de servir per continuar lluitant, encara més i encara amb més 
força, per, entre totes i tots, erradicar aquesta xacra que és la violència contra les dones. 
Moltíssimes gràcies —moltíssimes gràcies— per haver-nos acompanyat avui. 

Segons les dades del Departament d’Interior de la Generalitat, els tres primers trimes-
tres d’enguany han mort cinc dones víctimes de la violència masclista. Durant aquest 
mateix període s’han fet 9.609 denúncies per violència masclista en l’àmbit de la parella: 
trenta-cinc denúncies diàries. L’any passat van morir sis dones i es van fer 12.790 denún-
cies: trenta-cinc per dia, igual que enguany. 

Són xifres escandalosament altes, que, malgrat les lleis, malgrat les campanyes de cons-
cienciació, malgrat les iniciatives polítiques, no aconseguim reduir significativament. I no 
ho aconseguim perquè són l’expressió d’una cultura masclista que continua impregnant i 
continua predominant a la nostra societat. 

Cada notícia de la mort d’una dona per violència ens colpeja a totes i a tots, ens col-
peja com a éssers humans. Però és que, encara que no acabi en assassinat, un sol cas de 
violència contra les dones hauria de ser inacceptable; com a persones, com a país, com a 
societat. I no en són ni una ni dues. Són milers d’agressions l’any. Milers. Principalment, 
maltractaments físics i psicològics. Segons dades de l’Institut Català de les Dones, la línia 
telefònica d’atenció a les dones en situacions de violència rep gairebé trenta trucades cada 
dia. El 99 per cent d’aquestes trucades fan referència a violència psicològica, però més 
d’un terç també a violència física.

I sí, tenim lleis. Tenim la llei orgànica de l’any 2004, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere; tenim la llei del 2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, i tenim la llei del 2015, la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, una 
llei transversal que planteja actuacions contra la violència masclista en el món municipal, 
en el món laboral, planteja propostes en educació, en el món universitari, en els mitjans 
de comunicació, en el món de l’esport, en salut. Tenim lleis, i les administracions treballen 
aplicant aquestes lleis. Però la violència continua. Perquè les lleis són necessàries per im-
pulsar els canvis socials, són imprescindibles, però són insuficients. El que cal realment és 
un canvi social, és un canvi de mentalitat, i en això és en el que hem de treballar. Perquè la 
nostra societat encara no ha fet aquest canvi, encara no l’ha fet, continua sent una societat 
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masclista. Abans s’ha dit: els estereotips i prejudicis contra les capacitats de les dones, 
els veiem cada dia a les nostres ciutats, són presents a la nostra societat, són presents a la 
nostra vida. No hi ha igualtat real. I la violència, en qualsevol de les seves formes, és l’ex-
pressió, en grau més o menys extrem, d’aquesta desigualtat.

Cal ser implacables —implacables— contra la violència masclista. En qualsevol lloc, en 
tot moment, en tots els àmbits, en qualsevol de les seves formes. Cal corregir actituds per 
anar transformant i substituint els valors predominants a la nostra societat. 

I cal continuar treballant, evidentment, des de les institucions, però també des del 
nostre entorn personal. Tots i totes, cadascun de nosaltres, ho hem de fer. No podem 
parar de treballar fins que no erradiquem aquesta xacra. Fins que no ho aconseguim no 
podem descansar. Perquè cada cop que hi ha un cas de violència masclista és un fracàs 
del país, de tot el país. No podem descansar si no som capaços de garantir el dret de les 
dones a viure lliures de violència.

Per això avui som aquí, per això avui fem aquest acte, per manifestar en veu alta i de 
manera contundent el nostre rebuig més absolut a tota expressió de violència masclista. 
Som aquí i fem aquest acte per mantenir viva la memòria de les víctimes; per fer costat 
a les dones que pateixen qualsevol acte de maltractament masclista; per deixar ben clar 
que no estan soles, que no ho estan, que estem amb elles; per expressar el compromís de 
continuar treballant per la igualtat entre els homes i les dones; per demanar la implicació 
de tots i totes en el repte d’erradicar la violència masclista. 

És un repte de país que només podem assolir implicant-nos-hi personalment i coŀlecti-
vament. Fem-ho, si us plau. Fem-ho.

Moltes gràcies.



Memòria històrica
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Commemoració del Dia Internacional en 
Memòria de les Víctimes de l’Holocaust  
Palau del Parlament, 27 de gener de 2016

La primera visita que vaig fer com a presidenta del Parlament va ser a Neus Català. Em 
vaig sentir orgullosa de poder-ho fer, i li vaig lliurar la medalla de bronze del Parlament. 
Era important, per a mi, anar a veure Neus Català, perquè era, és, la memòria viva del 
nostre país, la darrera supervivent catalana dels camps d’extermini nazis; una dona, una 
lluitadora, en contra del feixisme i del nazisme.

Durant més de trenta anys, al nostre país no es va parlar d’aquells camps de mort, 
no es va parlar dels camps d’extermini, i encara menys del fet que hi morissin catalans i 
catalanes. Ho va silenciar la negra nit del franquisme. D’aquesta foscor ens en va treure 
Montserrat Roig amb aquell magnífic llibre Els catalans als camps nazis. 

Els llibres són valuosos. Montserrat Roig, al seu torn, havia descobert que hi havia 
catalans que havien mort als camps nazis llegint K.L. Reich, el llibre de Joaquim Amat-
Piniella, que explicava la seva terrible experiència al camp de Mauthausen.

Tant Neus Català com Joaquim Amat-Piniella, com molts altres supervivents dels 
camps d’extermini, sempre repetien la mateixa idea, que els va ajudar a resistir i a so-
breviure en aquelles condicions infrahumanes, i era la idea de poder-se’n sortir per ex-
plicar-ho, per ser-ne testimoni, per donar-ne fe. Deien que era per justícia, perquè «ho 
devem als qui no se’n van poder sortir». I com ens advertia Montserrat Roig, perquè 
oblidar és permetre que això pugui tornar a passar. Per això, aquest acte commemoratiu 
d’avui, és tan valuós. Perquè els milions de persones, els milions d’innocents, que van 
morir als camps d’extermini mereixen ser recordats.

Ens cal recordar que el nazisme va néixer en el cor de la civilitzada i de la moderna 
Europa, que va culpar la comunitat jueva de l’atur i de la pobresa que patia Alemanya. 
I ho va vestir amb la llei, la Llei de Nuremberg, de l’any 1935, una llei abominable que, 
per exemple, prohibia les relacions matrimonials i extramatrimonials entre el poble jueu, 
entre els jueus, i la raça ària. Terrible. 

En els anys posteriors el nazisme va iniciar una espiral creixent de bogeria inhumana i 
de crueltat contra la comunitat jueva, i va engolir moltes altres comunitats, com els gitanos, 
els Testimonis de Jehovà, els homosexuals i les persones amb discapacitat física o mental. 

I si els valien raons ètniques, raons sexuals, raons religioses, per què no raons políti-
ques? I d’aquesta manera va ser com també en aquests camps d’extermini s’hi van trobar 
molts republicans que fugien de la dictadura franquista.

Abans també s’ha dit, ho ha dit l’alcaldessa: ens cal recordar-ho per no oblidar, perquè 
mai més no torni a repetir-se res semblant. Mai més. Ens cal acceptar que aquell malson 
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va néixer teòricament en una societat avançada i culta. Ho hem de recordar, perquè no-
més així podem prevenir la barbàrie, la degradació de la condició humana. Només així 
serem conscients que pot tornar a passar. Que pot tornar a passar en qualsevol indret, en 
qualsevol època. 

No ens podem permetre oblidar, encara menys quan a Europa torna a créixer la xeno-
fòbia, quan altres éssers humans són tractats com a inferiors i se’ls neguen drets fonamen-
tals únicament i exclusivament pel seu origen.

Aquest acte és per retre homenatge als milions d’homes, dones i infants víctimes de 
la xoà, de l’Holocaust. És l’expressió del nostre respecte, del respecte del Parlament, la 
institució que representa el poble de Catalunya, per la memòria de totes aquestes víc-
times. També és un gest d’agraïment a totes aquelles persones que han mantingut viva 
aquesta memòria, la memòria d’aquests fets, la memòria que ens permet no oblidar i 
recordar-ho any rere any. I és també un compromís, un compromís amb tota la huma-
nitat, perquè cada cop que es comet un crim contra la humanitat mor també una part 
de tots nosaltres. 

Gràcies als presents per ser aquí, per participar, per compartir aquest acte tan emotiu 
amb tots nosaltres. Gràcies.

I ara, com que ens acompanya el president de la Generalitat, m’agradaria demanar-li 
que clogués aquest acte amb unes paraules.

Gràcies.
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Presentació de la reedició del llibre 
El dret públic català. Les institucions 
a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, 
de Víctor Ferro
Barcelona, 24 de febrer de 2016

És un honor cloure, com a presidenta del Parlament, aquest acte de presentació de la 
reedició del llibre El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova 
Planta, de Víctor Ferro Pomà.

Moltes gràcies, senyora Ana Messuti, per la seva magnífica exposició, moltes gràcies 
també, senyora Rosa Maria Muncunill. I aprofito per fer un reconeixement al senyor Josep 
Cruanyes, com a president de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, per la seva contribució 
a la difusió de la nostra història jurídica i per les seves valuoses aportacions en aquest àmbit.

El doctor Víctor Ferro, que ens va llegar aquesta magna obra, referència imprescindible 
per a qui vulgui conèixer la història del dret públic català, deia que aquest era un tresor 
històric, i reivindicava la utilitat d’aprofundir i conèixer les institucions catalanes fins al 
Decret de Nova Planta. 

En aquest sentit, segurament no hem viscut cap moment històric per fer-ho tan oportú, 
tan convenient, com l’actual, en què tant es parla de construir estructures d’estat. Perquè 
l’actual projecte polític és, i ha de ser, un projecte que fonamentalment miri al futur. El 
seu sentit, la seva força, rau precisament en la possibilitat de crear unes noves estructures 
institucionals, d’adoptar un nou contracte social, adaptat a les realitats, les potencialitats i 
les demandes del nostre temps. És la iŀlusió per començar de nou i construir un futur mi-
llor, més just i més lliure. 

Però tot això no significa oblidar ni ignorar el nostre passat, el valor preuat de la nostra 
història; una història que ens reforça, que ens dona solidesa. Tot i que, malauradament, 
és una història no sempre prou coneguda, i moltes vegades tergiversada pels que rebutgen 
que som una nació.

No som un bolet que apareix de cop, ni un invent d’uns dirigents polítics. Som una 
nació, amb voluntat de ser, amb una cultura pròpia, una llengua, i una llarga història. Les 
institucions catalanes no neixen amb la Constitució del 1978, com alguns encara s’entes-
ten a repetir. Venim d’un llarg camí, interromput per una guerra, però que s’ha mantin-
gut viu en els anhels de llibertat del nostre poble.

Com assenyalava el doctor Ferro, de les institucions descrites a l’obra es desprèn que 
«Catalunya era, a començament del segle xviii, un “estat” complet, amb tots els atributs 
d’una entitat sobirana». 
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Ens matisava que, des del punt de vista polític, no es pot parlar d’independència; però 
que la seva estructura institucional era com la dels altres regnes, principats o repúbliques 
sobiranes de l’Europa d’aquell temps. Fins i tot, que érem capdavanters en moltes pràcti-
ques institucionals amb què es complien les funcions d’un estat. 

D’altra banda, l’abast d’aquesta obra de Víctor Ferro és immens en continguts. Hi tro-
bem detalls rellevants per entendre no tan sols les etapes històriques que comprèn el seu 
estudi, sinó també per entendre part del que som i del que volem ser.

Perquè les lleis i les institucions de poder són el producte dels seus pobles, però també 
acaben influint en aquests, en les relacions i els costums, en la manera d’entendre la socie-
tat i la política. Un exemple ben conegut és el caràcter dels catalans, en certa manera in-
separable de la cultura del pacte sobre la qual es van construir i mantenir les institucions 
històriques del nostre país, ja des de les assemblees de pau i treva.

El pacte era la fórmula per conjugar llibertat i justícia, principis fonamentals en el dret 
públic i privat català. I és el que caracteritzà les relacions entre el príncep i el poble. El pac-
te és el que distingeix Catalunya en la seva història política, i és el que el decret de Nova 
Planta destrueix, tot imposant l’absolutisme.

Sobre això, cal destacar una reflexió que feia Víctor Ferro: «Cal fugir com del pecat 
de confondre l’autèntic pactisme català amb un tarannà contemporitzador, transigent i 
possibilista, quan es tractava, en realitat, d’una opció institucional lúcidament esco llida.»

A Catalunya, els segles de govern i justícia a través del pacte van deixar un poble que es 
caracteritza, encara ara, per la recerca de solucions pacífiques i dialogades als conflictes, 
tant coŀlectivament com individual. Pactar no significa —i això convé recordar-ho, sobre-
tot en la vida política— una renúncia del que som, no és una derrota, sinó un acord amb 
altres per avançar en objectius comuns, des de la lleialtat mútua que sempre cal respectar.

És tal l’arrelament d’aquesta concepció, que entenem que fins i tot les separacions i els 
canvis, com més acordats i pactats, millor per a tothom, i fem el possible perquè així sigui.

Pactar no és renunciar, és arribar a acords que beneficien tothom. És el win-win del 
segle xxi el que els catalans ja practicàvem a l’edat mitjana. No hi ha perdedors, tots hi 
guanyem. Ens en podem sentir orgullosos, tal com feia el doctor Víctor Ferro. 

El Parlament es complau d’haver donat suport a aquesta reedició, i esperem que el saber 
i el coneixement que conté aquesta gran obra tinguin la major difusió possible. No sé si 
aconseguirem que tots els diputats la llegeixin, com ha demanat el senyor Cruanyes, però 
ho intentarem. Perquè explica molt bé d’on venim, el que som, el que volem ser i el que, 
de segur, serem.

Moltes gràcies.
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Commemoració del 85è aniversari 
de la Segona República 
Cerdanyola del Vallès, 14 d’abril de 2016

Bon vespre a tothom. És un plaer ser aquí per compartir amb tots vosaltres aquest dia, 
per participar en aquest acte de commemoració del vuitanta-cinquè aniversari de la repú-
blica. Després de la lliçó magistral que ens ha fet l’historiador, jo només compartiré amb 
vosaltres algunes reflexions molt més modestes. Les vull fer, però. 

La primera, vull recordar que la institució que tinc l’honor de presidir, el Parlament 
de Catalunya, va néixer precisament amb la Segona República. Això cal dir-ho, cal recor-
dar-ho, perquè molta gent es pensa que el Parlament, que les institucions de Catalunya, 
van néixer amb la Constitució. Doncs no. El Parlament de Catalunya va néixer, preci-
sament, després de la proclamació de la república. I el primer president, que després ho 
va ser de la Generalitat, en va ser Lluís Companys, que va ser nomenat el 13 de desembre 
de 1932. I una part dels diputats republicans que amb la victòria del franquisme van ha-
ver de fugir i van esdevenir refugiats en altres països, refugiats com els que ara tenim en 
camps i els tanquem la porta, van mantenir viva la institució des de l’exili. El darrer pre-
sident del Parlament a l’exili, Francesc Farreras i Duran, refugiat a Mèxic, va escriure una 
carta al primer president de la cambra de l’època democràtica, amb què el felicitava per 
la seva elecció, però, sobretot, li traspassava tots els poders que ell havia defensat. aquesta 
carta ens l’anem passant d’un president a l’altre. És a dir, a mi me la va lliurar la presiden-
ta De Gispert, i a ella la hi va lliurar el president Benach, i jo també la lliuraré al proper 
president o la propera presidenta. Aquest carta, doncs, és un símbol de la continuïtat de la 
nostra institució des de la Segona República. 

La segona reflexió que vull compartir és a l’entorn dels valors republicans. Perquè tots 
vinculem la república al fet de no tenir rei. Però el republicanisme va molt més enllà. La 
seva força rau en els valors que el defineixen. En aquest sentit, no som una república, 
encara, però a la nostra societat els valors republicans hi són molt arrelats; valors com la 
llibertat, la igualtat o la fraternitat, que ara potser en diem d’altres maneres, però hi són.

La llibertat, per exemple, forma part de la nostra cultura, de la nostra manera d’enten-
dre el món. «Catalunya i la llibertat són la mateixa cosa», deia el president Companys. I és 
veritat. No ens agraden les imposicions, i defensem les llibertats individuals i coŀlectives. 
Per això, per exemple, l’any passat, recollint el sentiment del poble català, el Parlament 
va presentar un recurs al Tribunal Constitucional contra la «llei mordassa», una llei que 
retalla els exercicis dels drets civils. I per això, també, la majoria dels ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya, una immensa majoria, el 80 per cent, creuen que Catalunya té dret 
a decidir el seu futur.
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També tenim arrelat el concepte d’igualtat, que ha evolucionat cap al concepte de la 
justícia social, que no és una altra cosa que voler posar fi a les desigualtats. Novament, 
en tenim una mostra al Parlament, on el mes passat, com sabeu, vam fer un ple que els 
mitjans de comunicació en van dir el «ple de la pobresa», en què, entre altres coses, vam 
recollir les mesures de l’annex social de la declaració del 9 de novembre i vam aprovar 
moltes mesures per donar resposta a les situacions d’emergència social que viu el nostre 
país. Per cert, vull destacar que aquesta vegada els grups parlamentaris van deixar de 
banda les lluites partidistes i vam aconseguir aprovar quaranta-dues mesures per unani-
mitat. Aquesta actitud dels grups respon al fet que tots ells representen una societat que 
vol erradicar les desigualtats. 

I també és arrelat en la nostra societat el valor de la fraternitat, la «solidaritat entre els 
éssers humans»; N’és mostra la voluntat d’ajudar els qui fugen de països en guerra, de 
països en conflicte, com van haver de fugir, tal com he dit abans, molts republicans durant 
la Guerra Civil i la repressió franquista. 

Nosaltres no ens resignem a acceptar la mala gestió que estan fent, de la crisi dels refu-
giats, la Unió Europea i els estats europeus. Tots ens sentim una mica culpables, una mica 
responsables, de la mala gestió que en fan. Volem ajudar els refugiats, volem acollir-los, 
perquè som un país solidari i no podem mirar cap a una altra banda davant el seu sofri-
ment. Des de la mateixa societat, és veritat, però també des dels ajuntaments i la Genera-
litat, ens hem ofert a acollir refugiats. Però són els estats, els qui tenen les competències 
corresponents, els qui en gestionen l’entrada. Passen els mesos i els refugiats no arriben. 
I encara pitjor: el Govern de l’Estat ha criticat els ajuntaments i el Govern de la Generali-
tat perquè s’han ofert a acollir aquestes persones. Diuen que és cosa seva, que és cosa de 
l’Estat, del Govern de l’Estat. Exactament igual que amb la pobresa energètica.

La tercera reflexió, que potser és més aviat una reivindicació. Vull reivindicar les dones 
republicanes, la feina i el valor de les dones republicanes, aquestes dones que han passat de 
manera invisible per la història. Perquè abans s’ha fet referència a aquells homes que han 
passat desapercebuts; però és que les dones no hem passat desapercebudes, les dones hem 
estat invisibles. Si pensem en qualsevol esdeveniment de la nostra història, tant és, del 
1714, de l’època republicana, a tots ens venen al cap noms d’homes. Però, quantes dones 
ens venen al cap? Cap ni una. I també hi eren, també van lluitar. Per tant, en vull reivindi-
car el paper, vull homenatjar totes aquestes dones invisibles, dones invisibles gràcies a les 
quals avui som aquí. El franquisme va esborrar la democràcia, les llibertats i aquell pas a 
favor de la igualtat entre dones i homes, ja que les dones van votar per primera vegada el 
novembre del 1933. La república, doncs, va portar el vot a les dones. 

I vull reivindicar i homenatjar una dona que representa totes aquestes dones anòni-
mes, totes aquestes dones anònimes republicanes: Nativitat Yarza, que ara fa vuitanta-dos 
anys, el 14 de gener de 1934, es va convertir en la primera alcaldessa de Catalunya i de 
tot l’Estat espanyol; es va convertir en l’alcaldessa de Bellprat, a l’Anoia. Nativitat Yarza, 
nascuda a Valladolid i que va passar la infantesa a Saragossa, va trencar una barrera. En 
ser escollida alcaldessa va demostrar que les dones també podien exercir càrrecs polítics. 
El franquisme, doncs, com deia, va esborrar la democràcia, les llibertats i aquell pas a 
favor de la igualtat entre homes i dones. Però el republicanisme, amb exemples com el de 
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Nativitat Yarza, havia obert un camí que amb el retorn de la democràcia ja no ens podien 
impedir seguir. 

D’aleshores ençà hem avançat molt, evidentment. Abans meu, per exemple, hi havia 
una altra presidenta, al Parlament; hi ha moltes conselleres, moltes alcaldesses a ciutats 
importants, com ara Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Sant Cugat del Vallès... Per tant, és veritat que hem avançat molt, és un pas cap 
a la normalitat. La dona pot liderar, pot exercir càrrecs de responsabilitat, al nostre país. 
En teoria tots som iguals davant la llei. Però, tot i que és veritat que hem avançat molt, 
encara hem d’avançar molt més, ja que la igualtat d’oportunitats, la igualtat en l’exercici 
de drets, no és encara efectiva. Hi ha una barrera que no és legal, sinó de prejudicis; una 
barrera invisible de prejudicis, d’injustícia, que encara ara discrimina la dona en molts 
àmbits. Per això, l’any passat el Parlament va aprovar la Llei d’igualtat efectiva de dones 
i homes.

La situació de les dones, d’altra banda, és un dels criteris per avaluar l’índex de demo-
cràcia d’un país. Quan es mira el nivell democràtic d’un país es té en compte la situació de 
les dones, i aquí el nostre no surt gaire ben parat. Avui mateix, per exemple, malaurada-
ment, hem tingut un altre episodi de violència contra les dones. Aquesta és una xacra que 
ens hem de prendre com una qüestió d’estat i l’hem d’erradicar. 

I vull acabar com he començat: reivindicant els valors republicans, aquests que tanta i 
tanta gent ha oblidat, però no nosaltres. Nosaltres tenim memòria històrica, i volem aju-
dar totes aquestes persones que legítimament busquen també un país on viure, tal com 
van haver de fer els nostres avantpassats republicans, que es van haver d’exiliar per culpa 
d’una guerra i una dictadura. Per tant, cal que reivindiquem aquests valors i ens hi com-
prometem, i, en aquests moments, també, cal que denunciem els qui tenen l’obligació de 
solucionar-ho, ho poden fer i no ho fan. 

A l’últim, vull recordar, avui n’és el dia, els milers de republicans assassinats per la 
dictadura franquista, els milers que encara són en tombes anònimes, a les vores de les 
carreteres, els milers que els familiars encara no saben on són. Els vull recordar perquè 
és sobre la base dels valors republicans, sobre la base d’aquests valors que ells van defensar 
i pels quals van donar la vida, sobre aquesta base dels valors de la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat, construirem aquesta Catalunya més justa, més democràtica i més lliure que 
tots volem.

Moltes gràcies.
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Homenatge als diputats i treballadors 
del Parlament de Catalunya que foren 
víctimes del règim franquista
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016

Aquest acte d’homenatge als diputats i treballadors del Parlament de Catalunya vícti-
mes del règim franquista és un deute, és un deute pendent que tenia la nostra institució 
amb si mateixa.

De les institucions en valorem la utilitat, l’eficàcia, l’eficiència, també el seu significat 
simbòlic. Però no podem oblidar que les institucions són el que són per les persones que 
hi treballen i les que n’exerceixen la representació. 

Darrere les propostes, darrere les lleis, darrere les xifres de legislatura, hi ha persones. 
El prestigi del Parlament, la confiança que hi té ciutadania, fins i tot la seva supervivència 
en moments greus, són el resultat de la feina i el compromís d’aquestes persones.

La carta del president Francesc Farreras i Duran, que acaba de ser llegida, n’és un exem-
ple. Després de quaranta anys de dictadura, el més fàcil per als diputats que havien fugit 
de la repressió hauria estat deixar-ho estar. Però ell, que havia recollit el testimoni, com 
a president del Parlament a l’exili, de Manuel Serra i Moret, no va defallir i va mantenir 
viva la institució fins a les eleccions del 1980. I amb aquella carta va teixir el vincle, el fil 
històric, entre aquell Parlament de la república i el del restabliment democràtic.

El Parlament és la institució que representa políticament el poble de Catalunya, i, per 
tant, està per sobre de qui la representa o de qui hi treballa. Però, alhora, és fonamental 
per a la institució la tasca i el compromís de les persones que la formen. El Parlament 
va sobreviure a l’exili per aquestes persones i va patir la guerra i la repressió en patir-les 
elles.

En conseqüència, en el marc del vuitantè aniversari del cop militar que va fer esclatar 
la Guerra Civil, havíem d’honrar la memòria dels diputats i els treballadors i treballadores 
del Parlament víctimes del règim franquista. Devíem aquest acte d’homenatge a Amadeu 
Colldeforns i Margalló; a Joan Rovira i Roure; als treballadors de la cambra que van morir 
en el conflicte; a Josep Fàbrega i Pou, que va ser afusellat després de la guerra, com el pre-
sident Companys; devíem aquest homenatge a Joan Comorera i Soler, que va morir pres. 
I als cinquanta-nou diputats que van haver d’exiliar-se, als quals prengueren la vida a la 
seva terra, com la van prendre a tants treballadors i treballadores del Parlament, també 
exiliats. En citaré només alguns dels quals tenim constància: Carles Soldevila, Lluís Fran-
quesa, Josep Carner, Dalmau Costa, Andreu Aveŀlí Artís, Josep Roure i Torrent, Rafael 
Castelltort, Ramon Xuriguera, Enric Roig, Joan Casanovas, Francesc Bru, Marià Font, 
Emili Carbonell, Màrius Vives, Gaspar Alcoverro. Els ho devíem a ells, als seus familiars 
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i a tots nosaltres. Per dignitat, la seva i la nostra, la dignitat de qualsevol persona que se 
senti demòcrata, que estimi la pau i la justícia.

«Jo vull la pau, però no vull l’oblit», va escriure Màrius Torres, a qui abans s’ha citat. 
Un vers que, setanta-quatre anys després de ser escrit, personifica la lluita per la memòria 
històrica del nostre país. I n’hem de dir «lluita», perquè ens l’han intentat esborrar, han 
intentat fer-la oblidar. Al silenci i la foscor dels quaranta anys de dictadura va seguir l’am-
nèsia de la transició, que l’Estat no ha corregit en tots aquests anys de democràcia. 

La lluita per la memòria històrica, impulsada per la societat civil, i en alguns mo-
ments amb el suport d’algunes institucions, ha aconseguit algunes petites victòries, 
però encara no hem normalitzat l’exercici de mantenir viu el record del franquisme, 
dels seus crims, per evitar que mai no es repeteixi. Encara som lluny, per exemple, del 
que es fa a Alemanya, on les institucions i el sistema educatiu treballen activament per 
evitar l’oblit.

De fet, aquí patim just el contrari: les institucions de l’Estat perpetuen el silenci. No fan 
cas de les nostres demandes de justícia, per exemple d’anuŀlació dels falsos judicis militars 
que acabaren amb la vida de milers de catalans. No fan cas dels relators de les Nacions 
Unides, que han denunciat repetidament les mancances d’Espanya en matèria de memò-
ria històrica, de reparació de les víctimes del franquisme i de justícia amb el passat. Fins 
i tot, hi ha veus que neguen el caràcter repressiu del cop d’estat del 36 i de la dictadura 
franquista. 

És per això que en aquest acte institucional per honrar la memòria de les víctimes del 
franquisme estem obligats a denunciar un cop més aquell règim i els seus crims, perpe-
trats des del 18 de juliol de 1936 fins a l’últim minut de la dictadura. Ho fem perquè no 
podem acceptar que el franquisme continuï vivint amb impunitat històrica al nostre país. 
Perquè aquella impunitat d’ahir és la que explica algunes impunitats d’avui. Perquè no ens 
podem resignar a veure com els feixismes reapareixen en una Europa que sembla haver 
oblidat la seva història.

Oblidar no dona pau. Oblidar és donar peu perquè l’horror pugui repetir-se. Per això 
mateix, recordar és fer història, però també és treballar pel present i el futur, que és el 
que intentem fer cada dia en aquesta cambra. Ho intenta la institució, amb l’esforç i el 
compromís de moltes persones: les diputades i els diputats i el personal del Parlament. 
I aprofito per fer un agraïment a Jordi Serramià i a Neus Pinart, que, més enllà de les seves 
funcions, han coŀlaborat en la documentació i el guió d’aquest acte. Tots els treballadors 
de la cambra i tots els representants del poble de Catalunya treballem per un país més just 
i més lliure, compromès amb la pau, amb la democràcia i amb els drets humans. I això 
exigeix no oblidar.

Acabo la meva intervenció. El Parlament tenia un deute específic amb el diputat Ama-
deu Colldeforns. Com s’ha dit, l’any 37 es va acordar posar una placa en homenatge seu al 
saló de sessions. Demano a la senyora Aurora Colldeforns i Baiget, neboda i fillola d’Ama-
deu Colldeforns, que m’acompanyi en el moment de descobrir aquesta placa, que a partir 
del pròxim ple lluirà al saló de sessions en homenatge del seu familiar i de tots els diputats 
i treballadors del Parlament víctimes del franquisme.

Moltíssimes gràcies. 
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Dia Internacional en Memòria de les Víctimes 
de l’Holocaust 
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017

L’Holocaust és l’expressió màxima de l’horror humà. Pel que va ser: els camps d’exter-
mini, els milions de morts, les tortures. I també pel que va representar: un poble culte i civi-
litzat al cor d’Europa que va passar a considerar altres éssers humans com a inferiors i que 
va procedir a massacrar-los fredament, sense pietat, amb ordre, eficàcia i crueltat infinita.

L’Holocaust és en primer terme el genocidi del poble jueu, després estès al poble gitano 
i completat amb la persecució i l’eliminació d’altres coŀlectius. I és també el pitjor exemple 
del que pot arribar a fer l’espècie humana, amb tots els seus avenços i progressos. 

Avui, un any més, el Parlament de Catalunya té l’honor d’acollir aquest acte institu-
cional del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, un acte per retre 
homenatge a les persones que van patir aquell horror, per fer costat al poble jueu envers 
l’antisemitisme i per recordar tots els coŀlectius de persones que el nazisme va perseguir 
per la seva identitat cultural, ètnica, religiosa, sexual o política, entre els quals, no ho obli-
dem, també els republicans que fugien de la dictadura franquista. 

Francesc Boix, a qui devem el valuós testimoni fotogràfic del que va passar a Maut-
hausen, va declarar en els judicis de Nuremberg: «Sabent que havíem estat republicans i 
antifeixistes, ens van posar amb els jueus, com a membres d’un ordre inferior de la huma-
nitat.» Per al nazisme tots ells eren éssers deficients. En aquella declaració, Boix també va 
explicar detalls que amb simplicitat mostren la crueltat d’aquells camps d’extermini. Deia 
que de vegades alguns presos, «just abans de ser afusellats, rebien vint-i-cinc o setanta-
cinc fuetades amb un fuet de cuir». Fuetejats just abans de ser afusellats. El nazisme no en 
tenia prou assassinant. La seva era una ideologia alimentada per l’odi. Els feixismes són 
una ideologia d’odi. 

I cal ser conscients de com va néixer i créixer, en aquella ocasió. Alemanya vivia una 
greu crisi, i el nazisme va convertir la ràbia d’una part de la societat en odi contra els ju-
eus. Sense cap motiu, sense cap raó. Simplement odiats per ser jueus. I no només això: el 
nazisme va aconseguir que la resta de la societat, aquella que no arribava a sentir un odi 
manifest, aquella que no hauria pogut acceptar els exterminis en massa, mirés cap a una 
altra banda i se’n desentengués. Es van fer lleis per perseguir-los i se’ls va convertir en 
éssers inferiors que no mereixien la garantia dels drets humans. L’Holocaust, per tant, és 
una advertència d’on porten l’odi i la intolerància, però també del que comporta tancar els 
ulls davant la injustícia, la discriminació i els feixismes.

El temps passa, i les generacions que van viure aquell horror van deixar pas a d’altres 
per a les quals aquells fets són molt llunyans. És fonamental, per tant, transmetre als 
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més  joves el coneixement de què va ser i què va significar l’Holocaust. El coneixement 
dels fets, però també, i sobretot, del que s’hi amaga, l’essència d’aquell horror, és sobretot 
sempre tenir present el perill de la intolerància i l’odi als altres.

El Parlament vol coŀlaborar en aquesta transmissió de la memòria de l’Holocaust. Per 
això, enguany hem impulsat el projecte educatiu en commemoració de les víctimes de 
l’Holocaust. Hem comptat amb la coŀlaboració del Memorial Democràtic i el Departa-
ment d’Ensenyament, amb investigadors experts de les universitats catalanes i, com no 
podia ser d’altra manera, amb les entitats que representen els coŀlectius i les comunitats 
víctimes. A tots ells i a tots els participants els vull expressar públicament el meu agraï-
ment. Com a culminació del projecte, avui hem donat veu als representants dels centres 
participants, i hem pogut comprovar que tots set han fet molta i molt bona feina. Espero 
que el que han après els permeti en el futur veure i viure el món amb una mirada atenta 
per detectar les discriminacions, les llavors de l’odi i la intolerància, perquè si les tenen al 
davant no amaguin el cap, no tanquin els ulls.

Malauradament, el món actual és ple de fets que interpeŀlen la nostra dignitat com a 
éssers humans. Per posar només un exemple, cada any moren ofegades milers de persones 
a la Mediterrània intentant arribar a les nostres costes. Fins i tot, s’ha arribat a fer ús de 
les armes per dissuadir-les i fer-les tornar enrere quan arribaven a la platja. No hi podem 
restar indiferents, com tampoc podem acceptar que persones que han fugit de països en 
guerra ara passin el fred hivern europeu en campaments sense condicions. Si no els veiem 
com a persones, si considerem que tenen menys drets pel seu origen, farem créixer la lla-
vor del feixisme. 

Per això, la societat catalana reivindica l’acollida de refugiats i la Generalitat i els ajun-
taments es preparen per rebre’ls mentre demanem als estats que els deixin arribar. Perquè 
hem après de la història, perquè hem après de l’Holocaust, perquè no podem deixar pas 
al feixisme. 

I per això mateix continuarem recordant any rere any, sense defallir, les víctimes de la 
xoà i honorarem la seva memòria.

Gràcies, moltes gràcies, a tots i totes els qui sou avui aquí per compartir aquesta memò-
ria, per honorar les víctimes de l’Holocaust.
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Jornada en memòria de l’exili i la deportació 
Argelers, 5 de febrer de 2017

Senyores i senyors, és un plaer ser avui aquí, com a presidenta del Parlament de Ca-
talunya, per participar en aquest acte commemoratiu, que s’emmarca en el recentment 
designat dia nacional de l’exili i la deportació, que té per objectiu recordar els fets del 1939. 

Al final de la Guerra Civil, entre el final de gener i el començament de febrer del 39, prop 
de mig milió de persones van creuar la frontera francesa. Gran part van ser distribuïdes 
en camps d’internament al Rosselló. Al primer, el de la platja d’Argelers, s’hi preveia aco-
llir quatre mil persones. En poques setmanes n’acollia vuitanta mil, en condicions molt 
precàries. Al principi, sense barracons, aigua, serveis d’higiene, alimentació o atenció 
mèdica.

Els testimonis d’aquells camps coincideixen en la descripció del que hi van trobar: sor-
ra, vent, fred, gana i les consegüents malalties, disenteria, tifus, pneumònia...

El Govern francès no havia previst una allau de mig milió de persones en quinze dies, 
i tampoc va trobar l’ajuda d’altres estats europeus per fer front a aquella situació.

Neus Català, que havia creuat la frontera amb cent vuitanta orfes, explica que en arri-
bar a França hi va trobar dues cares. D’una banda, la dels insults, la dels qui els tractaven 
com a afamats i bandolers. En paraules seves, «la dreta i alguns dirigents, els mateixos que 
després van coŀlaborar amb l’Alemanya nazi, ens consideraven monstres». De l’altra, la 
cara de la solidaritat, la de persones com les del Socors Roig Internacional, de qui la Neus 
diu que «ni dormien ni menjaven, ocupades només a preparar tot el menjar que podien 
per a nosaltres». És la cara també de la maternitat d’Elna, on prop de quatre-centes repu-
blicanes van poder donar a llum en condicions apropiades.

Cal recordar aquells fets, aquell «èxode català», com en deia Rovira i Virgili, president 
del Parlament a l’exili, per preservar i honrar la memòria de totes les persones que el van 
patir, i per recordar-nos, a tots nosaltres, a la Catalunya d’ara, que els camps de refugiats a 
les portes d’Europa, els centenars de milers de persones que fugen de països en conflicte, 
són un mirall del nostre propi exili. Són els nostres pares, els nostres avis, aquells que el 39 
van haver de fugir de la guerra. Els hem d’acollir. Els hem d’ajudar.

Moltes gràcies.



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís 115

Acte institucional de commemoració del 
125è aniversari de les Bases de Manresa 
Manresa, 24 de març de 2017

Senyores, senyors, és un honor participar, com a presidenta del Parlament, en aquest 
acte institucional de commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.

Aquella reunió de representants de les entitats adherides a la Unió Catalanista, provi-
nents d’arreu del territori del principat, i el text resultant, constitueixen un fet destacat 
en la història política de Catalunya. Destacat, especialment, perquè va marcar el final, o 
l’inici, segons uns o altres historiadors, d’una etapa del catalanisme polític. 

I també, perquè en anys posteriors va esdevenir gairebé un símbol, un mite, per la res-
posta rebuda de les institucions de l’Estat i per la reacció de l’opinió publicada espanyola. 
Unes reaccions que s’han repetit cada cop que el catalanisme ha presentat un nou projecte 
polític. Primer, l’intent de ridiculització de la reunió i el text; després, la negació del diàleg, 
el rebuig sord de qui no vol escoltar; i, a l’últim, la desqualificació i els intents de crimina-
lització. El que era una proposta de constitució regional es va arribar a titllar de separatista 
nou anys després a les Corts espanyoles. 

Avui, 125 anys després, observem que el contingut de les Bases de Manresa, que respo-
nia a un context molt determinat, ha quedat àmpliament superat pel pas del temps. Però 
són molt útils, llegides en el seu context històric, per ajudar-nos a entendre el passat i 
mirar amb més perspectiva els reptes del present. 

Perquè les Bases evidencien l’existència d’elements constants del catalanisme polític 
des d’aquell llunyà 1892, com ara la persistència de la nostra identitat nacional malgrat els 
intents d’esborrar-la amb tot tipus d’imposicions; la voluntat reiterada de governar-nos, 
de gestionar des de Catalunya, amb representants del poble català, les polítiques que afec-
ten el dia a dia dels catalans; l’afany d’intentar articular respostes a les demandes de la 
nostra societat davant contextos estatals que no les atenen; també la voluntat, sostinguda 
durant molt de temps, de reformar l’Espanya centralista i modernitzar-la, intentant que 
accepti la seva pluralitat, o el fet que, davant la negació, davant el rebuig, de les seves as-
piracions coŀlectives, el poble català no hi renuncia. Al contrari, les reforça i les fa créixer.

D’altra banda, és necessari recordar que aquella no va ser la primera expressió de la 
voluntat catalana de recuperar els drets i la sobirania perduda amb els Decrets de Nova 
Planta, perquè les Bases de Manresa no van aparèixer del no-res. Responen a una realitat 
nacional, a una idea de fons que persisteix en el temps. Per això, abans trobem altres 
textos, com els memorials de greuges, el missatge a la reina regent del 1888 o el Projec-
te de constitució per a l’Estat català, una proposta federalista que proposava l’encaix de 
Catalunya en una hipotètica Espanya federal. 
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Com veuen, una successió de demandes, de projectes del catalanisme que en etapes 
posteriors han anat adoptant altres formes i que tantes vegades han estat bloquejats o es-
capçats, fet que ens hauria de portar a una reflexió per al present i el futur immediat. I és 
que els projectes impulsats pel catalanisme troben sempre grans resistències per esdevenir 
realitat. Ho hem de tenir sempre present i no perdre mai la perspectiva del repte immens 
que comporten. 

En conseqüència, els qui participen en el seu impuls han d’actuar assumint sempre la 
responsabilitat individual i coŀlectiva de les seves decisions. El catalanisme, internament, 
ha de saber conjugar l’exigència amb la confiança i ha de defensar el seu projecte amb tan-
ta fermesa com inteŀligència i astúcia, perquè només així podrem construir la Catalunya 
millor, més justa i més lliure, a què aspira la ciutadania del país.

Moltes gràcies.
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Homenatge als republicans represaliats 
pel franquisme 
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2017

És un plaer compartir un any més amb tots vosaltres aquest homenatge. En canvi, no és 
un plaer comprovar que, un any més, l’Estat espanyol continua sent incapaç de fer justícia 
amb els crims del franquisme. 

Fa un mes, el Congrés va tornar a rebutjar la petició d’anuŀlar el consell de guerra al 
qual va ser sotmès el president Companys; també va rebutjar que l’Estat demanés perdó 
a la seva família i el poble català pels crims del franquisme; la setmana passada va rebut-
jar que es tornessin a Catalunya els documents requisats durant la Guerra Civil encara 
pendents de tornar, i fa uns mesos va rebutjar una petició per excloure els torturadors del 
franquisme de la Llei d’amnistia del 1977. 

El Govern de l’Estat ha deixat un any més la Ley de la memoria histórica amb zero euros 
de pressupost. Des del 2013, zero euros dels pressupostos de l’Estat per complir allò a què 
aquesta llei obliga. En paraŀlel, la Fiscalia General de l’Estat ha demanat a totes les fiscalies 
que rebutgin les peticions de la jutgessa argentina que investiga els crims contra la huma-
nitat comesos pel franquisme. No n’hi va haver prou, l’any passat, rebutjant les extradici-
ons. Aquest any han evitat que es pugui prendre declaració als investigats a Espanya. 

A Catalunya, però, les institucions, les entitats i la ciutadania no desistirem d’exigir jus-
tícia, no pararem fins a aconseguir-la. Per això, el Parlament ha aprovat portar al Congrés 
una proposta d’ampliació de la Llei de memòria històrica. Per això, el Parlament tramita 
una proposició de llei de reparació jurídica de la memòria de les víctimes del franquisme 
que pretén declarar nuls, sense cap efecte jurídic, tots els consells de guerra sumaríssims 
instruïts per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista. 

Per això, el Memorial Democràtic sí que ha comparegut com a coŀlaborador en la causa 
argentina contra els crims del franquisme. Per això, el Govern ha impulsat un pla que 
aquest any espera recuperar quaranta-dues fosses comunes de la Guerra Civil i la dicta-
dura per exhumar-ne les restes i identificar-les. 

Per això continuarem dient en veu alta que el franquisme va ser una dictadura feixista 
que va reprimir i assassinar milers i milers de persones per les seves idees. Per això retem so-
lemne homenatge als republicans represaliats pel franquisme, per mantenir-ne viu el record. 

Persistirem en la defensa dels drets i les llibertats pels quals van lluitar, els drets i les 
llibertats pels quals van ser represaliats, empresonats, assassinats o forçats a l’exili. I farem 
tot el possible per construir un país millor, més just, més digne, més lliure, sobre la base 
dels principis de la igualtat, la solidaritat i la llibertat. 

Moltíssimes gràcies.





Cultura
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65a Nit de Santa Llúcia - Festa de les Lletres 
Catalanes
Tortosa, 11 de desembre de 2015

Honorable conseller, molt honorable expresident del Parlament, diputats i diputades, 
alcaldes, delegat del Govern, autoritats, senyores i senyors, és un honor participar com a 
presidenta del Parlament en aquesta seixanta-cinquena Nit de les Lletres Catalanes.

Per a mi és una nit molt —molt— especial i personal. L’any 1986 vaig assistir per prime-
ra vegada a la Nit de Santa Llúcia, a Sabadell, on visc. Hi havia un alcalde molt carismàtic 
que molts dels qui sou aquí possiblement vau conèixer: en Toni Farrés. Uns anys més tard 
vaig entrar a formar part de la junta d’Òmnium de Sabadell, l’any 1996, i hi vaig estar fins 
al 2013. Des de l’any 1986 fins ara he viscut moltes nits de Santa Llúcia, i us asseguro que 
mai no m’havia imaginat que viuria una nit de Santa Llúcia des de dalt de l’escenari.

Però ara soc aquí. És veritat que soc aquí perquè el nostre país viu uns moments excep-
cionals. Però soc aquí, i soc a Tortosa, a deu quilòmetres de Xerta, el poble on vaig néixer 
i vaig créixer. Per a mi això és molt personal. Vull agrair a Òmnium Cultural que hagi 
triat precisament Tortosa, enguany, per celebrar aquesta edició de la Nit de Santa Llúcia. 
Moltes gràcies, Òmnium; moltes gràcies, president.

«Qui perseuera viu alegre», va escriure Ramon Llull, de qui precisament commemorem 
el set-cents aniversari de la seva mort. Nosaltres som aquí, avui, perseverant. Fa seixanta-
cinc anys que perseverem. No tan alegres com fa un mes, no tan alegres com voldria 
Ramon Llull. Però som aquí perseverant. I continuarem perseverant.

La nostra llengua històricament ha estat maltractada, amenaçada, vexada, humiliada, 
prohibida... I ara també tenim una llei que es diu LOMCE, que posa en perill l’ensenya-
ment en català. Però nosaltres mai no ens hem resignat. Sempre hem perseverat fins i tot 
en els moments més difícils. Per això som aquí. I continuarem escrivint en català, parlant 
en català, pensant en català.

Tenim grans escriptors, com els que hem premiat aquesta nit, i als quals vull felicitar 
per la seva feina, pel seu esforç, per la seva perseverança, per la seva creativitat, i especial-
ment perquè ens aporten noves maneres d’expressar allò que som. Perquè la cultura és 
això. La cultura és l’expressió d’allò que som. Per això mai no han pogut acabar amb la 
nostra cultura.

En política passa el mateix. Han volgut prohibir-nos pensar allò que pensem, han vol-
gut prohibir-nos ser allò que som, han volgut prohibir-nos la nostra voluntat. Però per 
més que anuŀlen lleis, per més que dicten sentències, mai no podran canviar la realitat, 
no podran canviar la voluntat majoritària del poble de Catalunya. No ho podran fer. Per-
què la voluntat ni es pot prohibir ni es pot imposar. I nosaltres continuarem perseverant. 



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís122

Perseverarem, no ens resignarem, ens en sortirem i guanyarem. No tan alegres com fa un 
mes, no tan contents com fa un mes, ni com voldria Ramon Llull. Però ens en sortirem.

Per tant, contestant a l’Empar Moliner, l’any que ve celebrarem la Nit de Santa Llúcia en 
unes altres condicions. Perquè perseverarem i guanyarem. I ho repeteixo.

I en aquesta Catalunya que tots volem les Terres de l’Ebre ocuparan el lloc que els per-
toca. Perquè vull recordar que les manifestacions més massives d’aquests últims anys van 
començar aquí en contra del transvasament de l’Ebre i vam guanyar —i vam guanyar! 
I vam anar a Barcelona, i vam anar a València, i vam anar a Madrid, i vam anar a Brussel-
les, i vam anar a Mallorca, i vam guanyar. I hem continuat lluitant amb el Castor, i hem 
de continuar encara lluitant més, perquè nosaltres no hem de pagar. I continueu lluitant i 
perseverant, perquè voleu, i hi teniu dret, a la gratuïtat de l’AP-7. I la tindreu. Perquè teniu 
raó i perquè perseverareu.

Perseverarem, guanyarem, ens en sortirem i construirem un país millor, més just i més 
democràtic.

Vista les Terres de l’Ebre!
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Arribada de la Flama del Canigó al Parlament 
Palau del Parlament, 23 de juny de 2016

Abans de traslladar-nos a la porta principal per encendre les torxes i assistir a la ballada 
dels gegants de Corbera, permeteu-me que us adreci unes paraules. 

En primer lloc, vull saludar tothom; tots aquests nois i noies, que suposo que són de 
Corbera, i tota la gent de Corbera.

Com ja s’ha dit, fa cinquanta anys que la Flama del Canigó, nascuda a la Catalunya del 
Nord, va entrar a la Catalunya que vivia en la foscor de la dictadura franquista. En aquest 
mig segle hem passat d’aquella foscor a una llum que ens iŀlumina, amb la força del país, 
el camí de la llibertat. I no en tingueu cap dubte: és el camí que seguirem. El camí d’un 
projecte coŀlectiu, obert, atractiu, pacífic i plenament democràtic. Un camí que no fem 
contra ningú. 

En aquest mig segle, com a país, com a poble, hem patit repressions per raó de la nostra 
identitat, prohibicions de la nostra llengua, i ara, intents de guerra bruta de l’Estat contra 
els qui defensem el dret de decidir dels catalans. Han utilitzat les institucions de l’Estat 
espanyol de forma antidemocràtica per perseguir una idea política. Han conspirat per 
intentar criminalitzar-nos. És possible que fins i tot hagin passat per sobre dels nostres 
drets civils, que no hagin respectat ni tan sols el dret de la privacitat de persones inno-
cents, de famílies innocents..., sense cap prova, només perquè ens havíem implicat en 
un moviment completament pacífic per exercir el dret de decidir dels catalans. Tot per 
fer-nos desistir.

Però no es pot imposar ni cap identitat ni cap voluntat... Perquè creiem en la llibertat, 
perquè tots els catalans i totes les catalanes, pensem com pensem, tots, des de les diverses 
ideologies, treballem per un país millor, un país sense corrupció. Ni corrupció econòmica 
ni corrupció d’estat.

La flama que avui porteu aquí és la flama de la nostra llengua, de la nostra cultura, del 
que som i el que volem ser. I aquesta flama no la podran apagar. Comptem amb una cultu-
ra valuosa, amb unes festes del foc al Pirineu que són patrimoni de la humanitat, amb una 
societat civil activa i implicada, implicada amb el país, implicada socialment, implicada 
culturalment, que arriba on no sempre podem arribar les institucions, i això els repre-
sentants d’aquestes institucions ho hem d’agrair. És el cas d’Òmnium Cultural, exemple 
i referent de la defensa de la llengua i la cultura catalanes. Exemples com el d’Òmnium 
mereixen el nostre agraïment pel seu esforç per mantenir vigent i atractiva la tradició de 
la Flama del Canigó i pel seu compromís constant amb el país. 

Comptem amb símbols com la Flama del Canigó, símbol de la fraternitat dels pobles 
que conformen els Països Catalans, símbol també de la perseverança i vitalitat de la nos-
tra cultura, de la nostra llengua, de la nostra nació. Una flama que sempre és encesa. La 
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Flama del Canigó connecta la tradició, el passat, amb el futur, un futur d’esperança. «Qui 
a poder d’esperança no és mai vençut», diu un dels mil proverbis que va escriure Ramon 
Llull, la més universal de les figures de la nostra cultura i la nostra nació, de la mort del 
qual commemorem enguany el set-cents aniversari. No serem vençuts, perquè mantenim 
l’esperança ben encesa amb l’escalf i la llum de la flama que avui heu portat aquí, l’escalf 
i la llum que un any més donaran centenars de fogueres, centenars de revetlles, aquesta 
nit tan especial per al nostre poble, fogueres enceses amb aquesta flama que ens agermana 
amb la celebració d’aquesta nit del foc, d’aquesta nit de Sant Joan, d’aquesta nit símbol 
dels Països Catalans.

I és amb la llum i l’escalf d’un país que estima la pau i la democràcia que en aquest Par-
lament els representants polítics, elegits per la ciutadania, tots, treballem, i continuarem 
treballant, per tenir un país més just, més lliure i més democràtic.

Moltes gràcies. 
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Inauguració de l’exposició  
«Picasso romànic»
Barcelona, 16 de novembre de 2016

Autoritats, senyores i senyors, és un plaer participar, com a presidenta del Parlament, 
en la inauguració d’aquesta exposició, que explora un dels molts punts de contacte de 
Picasso amb Catalunya: el romànic.

Tothom a Catalunya té algun punt de contacte amb Picasso. Jo, per exemple, soc de 
Xerta, a quinze quilòmetres d’Horta de Sant Joan, on Picasso es va estar dues temporades, 
observant, dibuixant i pintant paisatges que formen part de la meva joventut.

Voldria assenyalar que a partir de la intensa relació de Picasso amb Catalunya es poden 
interpretar, observar, algunes de les idees que ens defineixen com a país.

Som una terra d’acollida. Aquí es va establir la seva família quan ell tenia catorze anys, 
una edat determinant en la formació de les persones. «A Barcelona va començar tot, és on 
vaig entendre fins on podia arribar», va dir ell mateix. És clar que també va dir que «tot el 
que sé ho he après a Horta.» 

De fet, als catalans no ens importa l’origen de les persones, sinó la voluntat de com-
partir el present i el futur del país. Tanmateix, pensar en clau de futur no vol dir oblidar 
el passat. El poble català ha mostrat repetidament la voluntat de preservar la memòria 
històrica, els llegats artístics i culturals. Picasso en va poder gaudir a Gósol, als Pirineus, 
i amb la seva visita a aquest museu l’any 34.

La conservació de l’art ens preocupa. Vull remarcar que el passat mes de juliol tots els 
grups del Parlament, menys un, vam aprovar una resolució de suport al manteniment al 
MNAC de les obres procedents del monestir de Sixena. Com han alertat els experts, tor-
nar algunes de les peces comporta un risc per a la seva integritat que hauria de preocupar 
qualsevol persona que tingui en estima aquestes obres.

Som un país plural que valora la riquesa de la diversitat de pensament, d’identitats i de 
cultures, com era plural la immensa força creativa de Picasso, amb influències diverses i 
nombroses, com la del romànic, tal com apunta aquesta exposició.

I tenim vocació internacional. Volem ser presents al món, amb la nostra identitat cultu-
ral però oberts i en contacte amb altres terres i cultures. No ens volem aïllar, volem coŀla-
borar amb el món des de la visió que en tenim, des de la nostra identitat, aportant el millor 
de la nostra cultura a la cultura universal.

És el que han fet amb aquesta exposició el Museu Picasso de París i el MNAC. Cal 
felicitar-los per l’encert d’aquesta iniciativa, per haver organitzat conjuntament aquesta 
exposició de visita imprescindible.

Moltes gràcies.





Mitjans de comunicació
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30a sessió de l’esmorzar informatiu del 
Fòrum de la Comunicació de Catalunya. 
Conferència «El Parlament com a focus 
mediàtic» 
Barcelona, 7 de setembre de 2016

Senyores i senyors, primer de tot vull agrair que m’hagin convidat, com a presidenta 
del Parlament, a la trentena sessió de l’esmorzar informatiu del Fòrum de la Comunica-
ció de Catalunya per pronunciar aquesta conferència, que té per títol «El Parlament com 
a focus mediàtic».

Abans de res, explicaré què fa el Parlament com a institució en termes de comunica-
ció, i posteriorment plantejaré algunes reflexions a l’entorn de la relació entre la política 
parlamentària i els mitjans de comunicació.

Com a institució, l’Estatut ens diu que el Parlament «és la seu on s’expressa preferent-
ment el pluralisme i es fa públic el debat polític». En conseqüència, el Parlament consti-
tueix un espai fonamental per a la informació política del país.

Si prenem el Reglament del Parlament, trobarem diversos articles que desenvolupen 
l’obligació de fer públics el debat polític i la informació parlamentària, a través dels mit-
jans de comunicació, però també de la comunicació directa que permeten les tecnologies 
de la informació i la comunicació.

Sobre els mitjans de comunicació socials, l’article 108 del Reglament determina que 
la Mesa els ha de facilitar informació de les activitats parlamentàries i regular la conces-
sió de credencials als seus representants, i també l’obtenció i l’enregistrament de sons i 
imatges.

Què es fa per facilitar la informació als mitjans? Al llarg dels anys, el Parlament ha 
anat millorant progressivament tots els instruments al seu abast per facilitar la feina als 
professionals dels mitjans de comunicació. Per exemple, posem a la seva disposició una 
sala de premsa i de rodes de premsa; els oferim les transcripcions dels plens; a les ràdios, 
el senyal d’àudio de totes les sessions, i a les televisions, el senyal de televisió; el senyal 
dels plens, l’enviem a la torre de telecomunicacions de Collserola perquè les televisions el 
puguin agafar directament sense haver de venir al palau; també es difonen convocatòries 
i notes de premsa sobre totes les activitats que es fan a la institució, anualment al voltant 
d’un miler. És a dir, mirem de facilitar la feina dels periodistes perquè puguin traslladar 
als seus lectors, oients o telespectadors tot el que passa al Parlament, el que debat, el que 
aprova o el que rebutja. Per a la captació d’imatges, comptem amb trenta-sis càmeres de 
televisió robotitzades, instaŀlades al saló de sessions, les sales de comissions, l’auditori i 
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la sala de premsa, i també amb vuit controls de realització. El Parlament disposa, com 
veieu, d’uns equips que permeten, d’una banda, escoltar, enregistrar, difondre, transcriu-
re, catalogar i arxivar les intervencions dels diputats, i, de l’altra, generar un senyal únic 
d’àudio i televisió de les sessions i els actes que hi tenen lloc, que és la font principal per a 
tots els mitjans de comunicació i els és cedit gratuïtament a tots, als catalans, als estatals 
i als internacionals.

Quant a la regulació de credencials, avui hi ha 691 professionals acreditats, inclosos els 
fotògrafs, els càmeres i el personal tècnic dels mitjans, una xifra que demostra l’atenció 
mediàtica que genera la vida parlamentària.

Pel que fa a la comunicació directa amb la ciutadania, l’article 107 del Reglament dis-
posa el següent: «L’Administració parlamentària, mitjançant les tecnologies de la comu-
nicació i la informació i, en especial, per mitjà d’internet, del canal Parlament i d’altres 
mitjans específics, ha de facilitar als ciutadans l’accés a les tramitacions i la documenta-
ció parlamentàries.» És a dir, complint la funció de servei públic, la comunicació institu-
cional de la cambra posa i gestiona els instruments per fer accessibles tota la informació 
i tota la documentació als mitjans de comunicació, però també directament al ciutadà, 
perquè pugui formar-se’n una opinió pròpia. 

En aquest objectiu cal destacar el paper que tenen el canal Parlament, el nostre portal 
web i les xarxes de comunicació social, l’anomenat «2.0».

El canal Parlament va néixer amb la idea de portar l’activitat de la cambra al men-
jador de les cases, als televisors. Fins al 2012 retransmetia pel canal 3/24, i actualment 
retransmet en directe pel web parlament.cat, amb un sistema de tres canals, la majoria 
dels actes que tenen lloc en seu parlamentària: els plens, les comissions, les conferències 
de premsa dels grups parlamentaris i els actes institucionals, continguts a què els usuaris 
també poden accedir en diferit. Així mateix, s’han desenvolupat aplicacions per a dis-
positius mòbils per consultar els vídeos del canal Parlament, i també un web optimitzat 
per a aquests dispositius que permet accedir als continguts més consultats del web del 
Parlament. Perquè se’n facin una idea, el canal Parlament produeix anualment entre 
900 i 1.300 hores d’emissió, la majoria de les quals, més de la meitat, corresponen a les 
comissions parlamentàries. Cal afegir, a més, que el seguiment que se’n fa és notable. El 
darrer any, s’han registrat més de 3,7 milions de visualitzacions al canal Parlament, més 
d’1 milió de les quals corresponen a emissions en directe.

Amb el canal Parlament vam ser pioners a l’Estat. De fet, la nostra institució ha estat 
històricament innovadora. Són molts els casos en què hem obert un camí, en què hem 
intentat actuar com un parlament modern que cerca millorar. En certa manera, aquest 
fet va lligat amb la cultura emprenedora del país. No és estrany, doncs, que com a cam-
bra legislativa també fóssim pioners a l’Estat espanyol a l’hora de tenir presència a les 
xarxes socials, a Facebook, YouTube i Twitter, i a més tenim previst obrir properament 
un compte a Instagram. 

Cal destacar la repercussió assolida amb Twitter, com a eina de comunicació direc-
ta amb la ciutadania. En aquest moment, el compte oficial de Twitter del Parlament té 
135.000 seguidors i és el més seguit dels de les cambres legislatives de l’Estat i les europe-
es subestatals, i fins i tot té més seguidors que no els de la majoria de parlaments estatals 
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europeus, ja que només està per sota del del Regne Unit, que té més d’1 milió de segui-
dors, i el de França, que en té 165.000, i també del compte en anglès del Parlament Euro-
peu, amb quasi 253.000 seguidors. A l’Estat espanyol, el Twitter del Parlament és el més 
seguit de les cambres legislatives, per damunt dels comptes del Congrés dels Diputats, 
amb 117.000, o del Senat, amb gairebé 75.000. Quant als comptes d’altres legislatius de 
comunitats autònomes, ens segueix a molta distància el de les Corts Valencianes, que té 
a l’entorn d’11.000 seguidors. A escala europea, el compte del Parlament és el més seguit 
de les cambres subestatals, per damunt, per exemple, del Parlament escocès, amb uns 
62.000 seguidors. I, com els deia, tenim més seguidors que els comptes de la majoria 
de legislatius estatals europeus, com ara l’italià, que en té 133.000, o l’alemany, al vol-
tant dels 25.000. Mitjançant el Twitter la cambra difon d’una manera immediata tot el 
que fa referència a l’activitat parlamentària i institucional i informa de les emissions en 
directe pel Canal Parlament de les sessions parlamentàries, els actes institucionals i les 
conferències de premsa, i n’ofereix fotografies i vídeos. El Parlament difon prop de tres-
cents tuits mensuals, i cal afegir que disposa d’una llista amb els comptes dels diputats 
de cada legislatura.

Les TIC han trencat els límits, han permès superar moltes de les dificultats que hi 
havia i fan possible que la ciutadania accedeixi a una informació directa sobre les actua-
cions dels seus representants polítics. Les TIC, per tant, contribueixen a fer evolucionar 
la cultura política del país, a fer un pas endavant en la construcció d’una ciutadania crí-
tica, participativa i més ben informada, una ciutadania que els darrers anys ha demanat 
més transparència en la política institucional.

En aquest sentit, cal dir que el Parlament és una de les institucions més transparents 
del nostre món més proper. Per exemple, va ser de les primeres cambres legislatives a fer 
públiques les remuneracions dels diputats. Tothom que ho vulgui pot accedir al nostre 
web per saber la retribució de cada diputat i veure’n la declaració de béns i activitats, i 
també conèixer amb detall el pressupost de la cambra. Tot és públic: les lleis, les inicia-
tives de tots els grups, els sous, els acords i els desacords. Totes les sessions plenàries i 
de comissions, els actes i les rodes de premsa es retransmeten en directe pel canal Par-
lament. Això fa uns anys era impensable. El ciutadà pot veure i viure directament el que 
fan o deixen de fer els 135 diputats i, d’aquesta manera, fiscalitzar-los directament. Enca-
ra més: la Llei de transparència, aprovada al final de la legislatura anterior, ens obliga a 
fer un esforç més, que portem a terme, per aconseguir, com acostumo a dir, que el nostre 
Parlament tingui les parets de vidre. Sense fer-ne cap espectacle. No es tracta de fer-ne 
un reality, sinó d’oferir una informació rigorosa que permeti millorar el vincle democrà-
tic entre la ciutadania i els seus representants electes.

Cal advertir, però, que la crisi econòmica va portar el Parlament a aprovar l’any 2011 
un pla d’austeritat, de reducció i contenció de la despesa pública, que va comportar la 
paralització de les inversions en equipaments. Això ha provocat que els actuals equips 
audiovisuals i el portal web hagin esdevingut obsolets i tinguin un nivell d’incidències 
creixent. En el futur immediat, doncs, caldrà dur a terme un esforç inversor que afronti 
la renovació del portal web, en què ja es treballa —és una pàgina web molt especialitzada 
en què els assessors dels grups, els juristes i els diputats es mouen bé, perquè ofereix 
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molta informació, però les persones que hi entren per primer cop s’hi senten perdudes i 
la troben poc atractiva—, i també dels equips audiovisuals per complir els objectius de 
la Llei de transparència, mantenir l’oferta d’informació actualitzada i les emissions en 
directe i servir un senyal d’alta definició. De fet, l’article 204 del Reglament, relatiu a la 
política de transparència, estableix que el Parlament ha de disposar de mitjans adequats 
pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació per augmentar la quanti-
tat i la qualitat de la informació parlamentària a l’abast dels ciutadans, i també definir 
estratègies sobre participació democràtica.

Quant a la participació democràtica, voldria fer esment d’Escó 136, una eina de par-
ticipació de la ciutadania inserida al web del Parlament que es va assajar la legislatura 
anterior. Ara l’hem tornat a posar en marxa a partir de l’experiència adquirida, i els con-
vido a utilitzar-la, a fer-hi aportacions, comentaris o suggeriments sobre els projectes i 
les proposicions de llei en tràmit. En aquest moment hi tenim oberts dos debats: el de la 
Proposició de llei de reforma horària i el del Projecte de llei del canvi climàtic.

Per tancar aquesta part de la conferència relativa a la comunicació institucional, vull 
remarcar que la Mesa del Parlament és l’òrgan responsable d’aquesta comunicació ins-
titucional, però són els diputats i els grups parlamentaris els qui marquen l’agenda dels 
treballs parlamentaris i, en conseqüència, l’agenda comunicativa del Parlament, que es-
devé plural per l’acció dels mateixos grups. És a dir, la comunicació institucional no 
interfereix en la política comunicativa de cap formació política. No li correspon assumir 
aquesta responsabilitat.

Així mateix, vull destacar que totes les presidències han treballat per fer del Parlament 
una institució més propera i oberta a la ciutadania. Per exemple, el president Rigol va 
iniciar les emissions del canal Parlament; el president Benach va desenvolupar-lo i va 
activar el Parlament 2.0, i la presidenta De Gispert, en un context de retallades, va iniciar 
Escó 136.

Dit això, voldria aprofitar l’oportunitat per compartir algunes reflexions sobre la rela-
ció entre els mitjans de comunicació socials i la política parlamentària.

Amb la pèrdua de les majories absolutes, el Parlament va deixar de ser el centre formal 
de la vida política i va passar a ser el centre real de la política catalana, i m’atreviria a dir 
que aquesta legislatura, pels reptes marcats, pel mateix context polític, ha esdevingut 
també el centre mediàtic de la política catalana, el seu focus principal. No és cap mèrit 
que vulgui apuntar a la institució. Simplement, és pel context polític en què ens trobem.

Els mitjans de comunicació són imprescindibles per explicar el que fem. Fins i tot en 
un escenari de total transparència, de comunicació directa entre Parlament i ciutadania, 
cal que els mitjans exerceixin una funció de filtre de la informació, que la facin digerible i 
que duguin a terme la funció clàssica del periodisme: que preguntin, que vagin més enllà 
del discurs preparat pels representats polítics, que ajudin a entendre la realitat, sempre 
plural en la seva interpretació.

Lligat amb això, cal mantenir sempre present la responsabilitat social dels mitjans, 
que exerceixen una funció pública d’informació. És legítim voler incidir en la vida po-
lítica des de les redaccions dels diaris, des de les direccions dels canals de televisió, des 
dels mitjans digitals. Sempre, però, dins uns límits. No tot s’hi val. Cal mantenir sempre 
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el criteri de veracitat i l’ètica periodística. I a la inversa: és legítim que els representants 
polítics intentin que els mitjans afavoreixin les seves opcions polítiques. El que no és 
acceptable és que els manipulin o que coŀlaborin en conspiracions iŀlegals contra deter-
minades persones o idees polítiques. En tenim un exemple lamentable en les converses 
revelades entre l’actual, encara, ministre de l’Interior i el director de l’Oficina Antifrau, 
que van posar al descobert exemples d’aquesta mala pràctica. Per cert, alguns mitjans, 
inicialment, van tractar la notícia d’una manera sorprenentment secundària. Aquest 
tema va ser motiu de gran atenció mediàtica durant uns dies, fins que va deixar de ser-
ho, va deixar de ser notícia, va quedar tapat per altres esdeveniments, i aviat ha esdevin-
gut un fet gairebé del passat. 

I això em porta a una altra reflexió: el caràcter efímer de la informació i la comu-
nicació polítiques, que afecta tant els mitjans com les xarxes socials. Vivim en l’oblit 
immediat del que acaba de ser notícia. Tant és que sigui molt important o anecdòtic. La 
successió de novetats, l’afany de novetats, ens porten a conèixer tot d’esdeveniments sen-
se que en la majoria dels casos ens aturem a seguir-ne la conclusió, els efectes produïts. 
Una pregunta habitual en els gabinets polítics és: «Algú sap com ha quedat allò?», en 
què «allò» tant pot ser l’anunci d’una mesura política com un escàndol o un conflicte 
internacional. Rebem un munt d’informació incompleta, anuncis de fets que en el fons 
acabem desconeixent. No s’hi aprofundeix, no hi ha una pausa per reflexionar-hi amb 
calma, vivim en una successió de titulars i respostes immediates. Hem creat una opinió 
pública de tuits, sense gaire espai per a l’argumentació sòlida i per percebre les contra-
diccions pròpies i alienes, i no ens aturem gaire a preguntar-nos les raons que s’amaguen 
darrere els fets i les decisions.

Això té les seves derivades en la vida parlamentària. Alguna vegada, per exemple, hem 
vist grups parlamentaris que compareixien davant els periodistes per fixar una posició 
sobre textos en tràmit sense que hagin tingut temps de llegir-los amb deteniment i ana-
litzar-los amb detall. La política parlamentària, per tant, és presonera de la immediatesa 
mediàtica del nostre temps. I en aquest escenari perdem rigor. Mantenim l’espectacle, 
mantenim l’atenció dels mitjans i les xarxes, però hi surt perdent la cultura política del 
país.

En aquesta cultura de la immediatesa hi participem tots. En certa manera, és una 
responsabilitat compartida: dels polítics, dels mitjans i dels espectadors, lectors o oients; 
també d’aquells amb qui compartim la informació a Facebook o els la retuitegem i ens 
n’oblidem al cap d’una estona. Entre tots alimentem el caràcter efímer i poc sòlid del 
debat polític.

Aquesta recerca permanent de novetats té una altra conseqüència en la vida parla-
mentària: fa una pressió excessiva sobre el dia a dia parlamentari. En determinats mo-
ments ha introduït nerviosisme i tensions innecessàries en les negociacions polítiques. 
I això dificulta acords, fa més difícil la recerca d’entesa, imprescindible en una societat 
plural com la catalana. Els grups parlamentaris es veuen empesos a marcar posicio-
naments clars i rígids en tot moment, quan en la política hi ha temes i situacions que 
permeten, i fins i tot demanen, ser més flexibles i, per exemple, no tancar-se en les dinà-
miques govern-oposició. D’aquesta pressió mediàtica permanent, n’hauríem de ser tots 



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís134

conscients, i els representants polítics hauríem de mirar d’alliberar-nos-en, tots plegats, 
en la mesura que sigui possible.

Més dades per a una altra reflexió: la inversió publicitària a Espanya va caure prop del 
49 per cent entre els anys 2007 i 2014. Aquest va ser un factor determinant per a la desa-
parició en l’àmbit de l’Estat de trenta-set televisions, trenta-sis diaris i onze publicacions 
de premsa gratuïta, i també d’emissores de ràdio i agències de notícies. I amb la caiguda 
d’ingressos, els mitjans que van sobreviure van quedar en una situació més vulnerable i 
la seva independència es va debilitar. Tant és així que segons l’informe anual que elabora 
el mateix sector periodístic prop del 77 per cent dels periodistes han rebut algun cop 
pressions dels poders polítics i econòmics per canviar elements substancials d’alguna 
informació, i segons aquest mateix informe més del 75 per cent d’aquests professionals 
pressionats han cedit a la pressió. És a dir: la crisi ha incidit en la independència dels 
mitjans i els periodistes. Perquè, com els mateixos professionals assenyalen, la majoria 
de vegades no calen, aquestes pressions: s’autocensuren per evitar problemes. Això em 
porta a fer un reconeixement de tots els qui no cedeixen, dels qui han preservat l’èti-
ca periodística, dels qui ni han acceptat censures ni s’han autocensurat. Els ho hem 
d’agrair, perquè amb la seva fermesa preserven la salut democràtica del nostre país. La 
democràcia necessita una informació plural i lliure. La censura, autoimposada o fruit 
de pressions, acaba afectant la qualitat periodística i la confiança de la ciutadania en 
els mitjans, i esdevé un atac directe al funcionament democràtic en degradar una peça 
essencial per a la bona salut democràtica, com són els mitjans de comunicació. El peri-
odisme fa un servei públic, un servei a la democràcia. En conseqüència, ens cal el bon 
periodisme, el periodisme que aposta pel rigor i la veracitat, que no dimiteix de la seva 
responsabilitat global.

I, lligat amb això, si en una societat democràtica no podem permetre la censura a la 
premsa tampoc podem permetre que la pateixin ni els representants polítics de la ciuta-
dania ni la institució que representa políticament el poble de Catalunya. Els mitjans han 
de poder parlar de tot. Evidentment, amb respecte, pluralisme, honestedat i rigor. Hi 
tenen dret, i és un dret social que ho facin. Si no, la ciutadania veuria limitada la seva lli-
bertat, el dret a la informació. I el Parlament? Al Parlament també s’hi ha de poder parlar 
de tot. Si els representants elegits per la ciutadania no poden exercir la seva llibertat, si 
no poden parlar del que interessa la ciutadania, s’ataca l’essència del sistema parlamen-
tari, l’essència del sistema representatiu, s’ataquen els drets polítics de tota la ciutadania. 
I això és precisament el que s’intenta fer des de determinades institucions de l’Estat: 
volen coartar la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa dels diputats. I no només això: 
també volen que la Mesa faci una tutela prèvia del contingut de les iniciatives, i aquesta 
no és la seva funció. Intenten prohibir el debat i ens amenacen per evitar que tractem 
de determinades qüestions. Què pretenen? Portar-nos a l’autocensura? Volen que els re-
presentants polítics de la ciutadania tinguem por de parlar de segons quins temes? Això 
és el que alguns voldrien que succeís al Parlament: que es deixés de debatre el que els 
molesta. I aquí, com a país, ens hem de plantar. No es pot coartar la llibertat de debat al 
Parlament, com tampoc es pot coartar la dels mitjans. Els mitjans i els seus professionals 
han de ser lliures. El Parlament i els seus diputats, també.
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Hem de garantir la llibertat d’expressió cada dia, sense censures ni autocensures. Als 
mitjans, al Parlament i arreu. Aquesta és una lluita que no ens podem permetre perdre. 
I és a les nostres mans aconseguir-ho. Depèn de la nostra responsabilitat, de la fermesa 
del nostre compromís amb l’ètica, amb la societat, amb nosaltres mateixos. Convé que 
ens sentim acompanyats, que no ens sentim sols en aquesta lluita, però en darrer terme 
depèn de la nostra fermesa. Si ho fem, si ens mantenim ferms i ben acompanyats, po-
sarem el nostre gra de sorra en la construcció d’un país millor, més just, més net i més 
lliure.

Moltes gràcies.





Reforma horària
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Xerrada «Parlem de la reforma horària 
més enllà de la conciliació» 
Barcelona, 4 de març de 2016

És evident que tenim encara molt camí a recórrer per a la igualtat d’oportunitats entre 
home i dona al nostre país. Encara perviu a la nostra societat una visió masclista, que, 
sense cap base real, pressuposa menys capacitats a les dones en nombrosos àmbits.

En el món del treball les dades són clamoroses: el salari mitjà dels homes a Catalunya 
és el 25 per cent superior al de les dones, com també ho és el percentatge de contractes 
indefinits. És a dir, menys salari i més precarietat per a les dones.

També sortim més malparades en la incorporació al món laboral. Les taxes d’activitat 
i d’ocupació són marcadament inferiors entre les dones: més del 10 per cent en compara-
ció a les dels homes. I amb una dada significativa: quan es tenen fills, la taxa d’ocupació 
baixa sensiblement en el cas de les dones. Entre els homes no. Entre els homes fins i tot 
augmenta l’ocupació quan tenen fills.

Això ens porta al fet que un dels obstacles principals amb què ens trobem les dones 
en el món laboral és el del nostre rol familiar. Criar els infants o tenir cura de familiars 
amb alguna dependència és encara a la nostra societat una pràctica exercida principal-
ment per les dones, i això frena les possibilitats de les nostres carreres professionals. En 
conseqüència, si volem igualtat d’oportunitats, caldria més inversió social per alleugerir 
aquesta càrrega i per aconseguir repartir-la amb els homes.

El context de crisi i les limitacions pressupostàries, però, no ajuden perquè això es 
pugui aconseguir a curt o mitjà termini. I cal recordar que l’Estat segueix incomplint 
els seus compromisos per finançar la llei catalana de dependència. No ho oblidem: l’Estat 
no hi posa la seva part. Des del primer dia, els successius governs, socialistes i populars, 
s’han negat a pagar el que els pertocava per poder complir els serveis i les ajudes previstes 
a la Llei de dependència. El context, doncs, per ara no és favorable perquè les inversions 
socials alleugereixin el pes de les càrregues familiars que sostenen les dones del nostre 
país.

El que sí que es pot fer en aquest context, tot i que no és gens senzill, és una reforma 
horària, corregir els horaris absolutament irracionals que regeixen la nostra societat. Se-
ria un pas important, perquè una organització horària més racional porta implícita una 
dimensió femenina, és una oportunitat perquè les dones puguin avançar en el terreny de 
la igualtat real.

Perquè en normes i lleis, en drets sobre el paper, la igualtat ha avançat molt, moltíssim, 
però a l’hora de la veritat la nostra societat continua posant impediments a aquesta igual-
tat, continua sent masclista, tant per mentalitat i prejudicis com per la forma d’organit-
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zar-se. I si, com hem vist, les dones són les que més patim els problemes d’una conciliació 
impossible entre la vida professional i la vida personal, afavorir aquesta conciliació és 
afavorir la situació real de moltes, moltíssimes, dones. La incidència de la reforma ho-
rària sobre l’adaptació de costums, sobre el món laboral, cobra, per tant, una rellevància 
especial.

El que va néixer com una iniciativa de la societat civil catalana —un exemple més de la 
seva vitalitat, de la seva implicació per millorar la vida al país— va arribar al Parlament, 
la institució que representa políticament el poble de Catalunya. Es va crear una comissió 
d’estudi perquè exposés els pros i contres de l’actual organització horària i dels possibles 
canvis i perquè estudiés quines iniciatives i mesures legislatives es podien prendre a favor 
d’una organització horària més racional de la nostra societat. El juliol del 2015, just al 
final de la legislatura anterior, el Parlament va aprovar les conclusions d’aquesta comissió 
d’estudi. Per tant, en aquesta legislatura que tinc l’honor de presidir el Parlament té la 
responsabilitat de posar en marxa les mesures llavors aprovades. 

En aquest sentit, des del primer moment hem implantat les recomanacions relatives a 
la modificació d’horaris en l’activitat parlamentària. Hem avançat l’horari de les sessions 
del Ple i de les comissions, hem reduït la durada d’algunes intervencions a la cambra i 
hem fixat l’hora de finalització de les reunions. Donar exemple, com fem, és important 
per ajudar a conscienciar l’opinió pública de la conveniència d’optimar els usos del temps. 
Però les tasques que té encomanades el Parlament van molt més enllà. 

Legislativament, el repte de la reforma horària demana una llei, tan consensuada com 
sigui possible, que reguli el canvi horari i aplegui diverses mesures d’impacte. Ja se n’ha 
iniciat l’elaboració tot creant una ponència conjunta, és a dir que la redacció de la propo-
sició de llei està oberta a la participació de tots els grups parlamentaris. I això és impor-
tant, perquè no ha de ser la llei d’un partit o un altre; no podem encarar el tema en clau 
de govern i oposició. Optimar els horaris de la nostra societat és un repte comú, de ma-
nera que millor si es parteix d’una redacció treballada en comú i no de la proposta d’un 
grup parlamentari concret. La setmana passada es van designar els diputats redactors 
d’aquesta proposició de llei. Seran Fabián Mohedano, de Junts pel Sí; Laura Vílchez, de 
Ciutadans; Eva Martínez, del PSC; Gemma Lienas, de Catalunya Sí que es Pot; Fernando 
Sánchez Costa, del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran, de la CUP. La setmana 
que ve es reuniran per primer cop, i cal dir que mostren un consens inicial esperançador 
sobre els fruits del seu treball. Aquesta llei serà determinant per al procés de reforma ho-
rària, però la implicació del Parlament tampoc no ha d’acabar aquí. 

La cambra també ha d’impulsar l’acció del Govern en l’adopció de mesures en àmbits 
estratègics per al canvi horari, com són el treball, l’educació, l’Administració, el comerç, 
el lleure o la cultura. Tanmateix, hem de ser conscients que, sobre aquest tema, alguns 
canvis es poden fer per llei, altres des del Govern, però, sobretot, la gran transformació 
l’haurà de fer la mateixa societat. Caldran pactes sectorials, canvis culturals i, fins i tot, 
canvis de mentalitats individuals, ja que en molts aspectes es tracta de corregir usos i 
costums que corresponen a l’esfera privada de les persones.

Tenim molta feina per endavant, però sens dubte paga la pena. Si aconseguim adaptar 
els horaris a ritmes més eficients i saludables, que afavoreixin —més que la conciliació— 
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la reconciliació de les nostres vides laborals amb les nostres vides personals, farem un pas 
endavant en la construcció d’un país millor. I tindrem una bona oportunitat per avançar 
en la igualtat real, la igualtat d’oportunitats per a les dones, especialment per a les qui 
treballen en els sectors professionals en què l’afectació dels horaris irracionals és més 
accentuada. Evidentment, amb això no aconseguirem pas la igualtat, però ens hi podrem 
apropar una mica més, no només sobre el paper, no només en drets teòrics, sinó de ma-
nera concreta i palpable en les nostres vides.

Moltes gràcies.





Salut i ciència
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Acte inaugural de la 20a Setmana 
de la Ciència a Catalunya 
Barcelona, 16 de novembre de 2015

Abans de donar pas a la conferència inaugural del doctor Romain Quidant, perme-
tin-me que els adreci unes paraules per cloure aquest torn de parlaments.

En primer lloc, vull manifestar el meu reconeixement a la Setmana de la Ciència. 
Són ja vint anys plantant la llavor de l’esperit científic, divulgant coneixement, generant 
voca cions, despertant l’interès per la ciència i la tecnologia. Vint edicions que l’han con-
solidada com una iniciativa d’èxit. Ha esdevingut una data assenyalada, i important, 
en el calendari de centenars de centres educatius. Com a país, és una iniciativa de la 
qual ens podem sentir orgullosos, una mostra de la vocació de progrés que caracteritza 
Catalunya.

D’altra banda, també vull referir-me al fet que la ciència i la tecnologia tenen molts 
punts de contacte amb la política. Per començar, tant la ciència com la política són pre-
sents en tots els àmbits de la nostra vida, tot i que la major part del temps no en siguem 
conscients. Tot el que fem es condicionat per la ciència i la política. Tot, cada dia, del 
matí a la nit. De fet, fins i tot l’hora que ens llevem o l’hora que anem a dormir, ja venen 
condicionades per la política i la ciència. Hi influeixen per exemple els canvis horaris, el 
fus horari en què ens trobem, els horaris comercials o fins i tot els horaris dels transports 
públics. Tot decisions polítiques. 

No es poden entendre les societats modernes sense ser conscients del paper que hi 
tenen la ciència i la política a l’hora de modelar-les. Així mateix, totes dues estan obliga-
des a relacionar-se. El món científic necessita el suport polític per desenvolupar la seva 
tasca amb temps i recursos. Confio que a Catalunya podran trobar aquest suport en els 
propers temps. Un país que aspira a governar-se per construir un futur millor no pot 
pensar a fer-ho d’esquena a la recerca i el coneixement científic. A la inversa, el món po-
lític també necessita la ciència i la tecnologia. Un repte com el de la transparència de les 
institucions, per exemple, que és imprescindible per construir un país net de corrupció, 
que és un dels grans reptes d’aquesta legislatura, seria impensable sense les possibilitats 
que ofereixen internet i les tecnologies de la informació i la comunicació. Les TIC han 
transformat la societat, i evidentment també la vida política. En general per bé, tot i que 
de vegades la cultura de la immediatesa que es deriva d’aquest accés permanent a la in-
formació genera nerviosisme i tensió. 

No hem d’oblidar el valor de la paciència, no hem de perdre de vista que cada cosa 
té els seus temps, els seus ritmes i els seus terminis. Hi ha situacions en què cal actuar 
ràpid, que no admeten dilacions, i d’altres en què cal paciència. Per cert, l’origen del 
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mot «paciència» no deriva de ciència («coneixement»), sinó del llatí pati, «patiment», de 
manera que davant algunes negociacions cal patir una mica, cal que tinguem paciència. 
Però també optimisme, que deriva d’«òptim», «el més bo». Toca paciència per aconseguir 
l’acord més bo.

Tornant al que deia, la ciència té un paper, potser no protagonista, però sí imprescin-
dible, en la política dels propers anys. Volem construir un nou país, un país millor. I això 
comporta molts reptes. I moltes de les respostes a aquests reptes passen per l’àmbit del 
progrés científic i tecnològic. Així, doncs la política i la ciència han de coŀlaborar, han de 
disposar de punts de trobada. Al Parlament en disposem d’un, de punt de trobada, des 
de l’any 2008: el CAPCIT, un organisme que assessora la cambra legislativa en matè-
ria de ciència i tecnologia i que confiem que aviat, quan es formi govern, pugui reiniciar 
les seves activitats amb vista a aquesta legislatura.

I la darrera reflexió que els volia fer avui. La Setmana de la Ciència és important no 
només pels coneixements que ajuda a divulgar, sinó també pels valors que ajuda a trans-
metre. L’esperit científic va acompanyat de valors com la curiositat pel coneixement, la 
voluntat d’innovar, d’obrir nous camins de progrés i, el que encara és més important, de 
seguir aquests camins. 

L’esperit científic, en la seva vessant de la recerca, també ens recorda que cal persis-
tència, tenacitat, que no podem defallir al primer obstacle. Aquest país, si vol un futur 
millor, haurà de mostrar aquests valors: la tenacitat i la voluntat d’innovar.

Acabaré amb una cita del divulgador científic Arthur C. Clarke, més conegut com a 
escriptor d’obres de ciència-ficció, la més destacada de les quals és 2001: una odissea de 
l’espai, que va escriure que «l’única possibilitat de descobrir els límits del que és possible 
és aventurant-se una mica més enllà, cap a l’impossible», unes paraules que semblen 
apropiades per definir alguns dels reptes de futur que té el nostre país, encara més si 
recordem que la política és, precisament, l’art de fer possible l’impossible.

Moltes gràcies per la seva atenció.
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Visita a l’Associació de Familiars 
de Malats d’Alzheimer de Tarragona
Tarragona, 1 d’abril de 2016

President de l’associació, diputats i diputades, delegats del Govern, regidors, president 
comarcal, junta, familiars i malalts, estic molt contenta que m’hagueu convidat, de ser 
aquí. I, sí, és veritat, és la primera visita institucional que faig aquí a Tarragona. 

Si Catalunya ha aconseguit tantes coses en tots els àmbits, també en el social, és gràcies 
a la nostra gent. La riquesa i la força de la societat civil és un tret nostre que hem de con-
tinuar empenyent i impulsant, perquè és el millor que tenim en aquest país. En Raimon 
és un exemple, net de la primera persona que va estar aquí malalta i que ara és aquí. Ell 
demostra aquesta força de la nostra societat. Ell ho ha patit i ara vol ajudar els altres. Això 
ho hem de continuar estimulant i treballant. Primer, doncs, us vull donar les gràcies per 
la feina que feu a la vostra associació, que és un exemple de la força i l’organització de la 
societat catalana.

I, segon, us vull donar les gràcies perquè jo em sento personalment afectada per 
l’Alzhei mer. Ho conec molt bé. El meu pare en va morir, d’Alzheimer. I, per tant, sé 
com pateix la família. Tu ho has dit molt bé: el malalt és una cosa, però el drama és la 
família, perquè es troben que no saben què fer, i és duríssim. Recordo aquells anys com 
uns anys molt tristos de la meva vida, perquè veies que s’anava deteriorant, que perdia 
els records. Quan els afectats arriben a no saber qui són, a perdre els records, a no co-
nèixer la dona, els fills, és un patiment per a la família, que veu aquest deteriorament i 
no hi pot fer res. 

Per tant, em sento molt a prop de tots els qui patiu aquesta situació. Sé el que és, i per 
tant sé el que és tenir, abans en parlàveu, l’ajuda psicològica, l’acompanyament. Sé molt bé, 
doncs, el que és que una associació et doni la mà en aquests moments tan difícils i et digui 
el que has de fer. Crec que això s’hauria de fer ja des del primer moment. Abans també ho 
deies: quan es detecta la malaltia, el protocol d’actuació és importantíssim per millorar la 
qualitat de vida dels malalts i també per ajudar els familiars. Això ho hem de poder tre-
ballar. Abans has dit que tenies previst de comparèixer al Parlament. Us convido a fer-ho. 
És molt important treballar aquest protocol, aquesta feina conjunta de salut i afers socials. 
Per tant, moltes gràcies per la bona feina que feu.

I és veritat que falten recursos. Falten recursos per ajudar els malalts, els familiars, 
aquestes associacions i la investigació. És veritat. És una malaltia poc investigada, malgrat 
que cada vegada serà més freqüent. Per tant, cal investigar i cal, sobretot, crear aquest pro-
tocol que dèiem. No tinc cap dubte que ho aconseguireu, perquè ja heu aconseguit moltes 
coses, i en aquest sentit vull que tingueu el suport del Parlament. Som conscients que el 
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Govern ha de fer més. Respecte a això us puc dir que el març, no sé si ho recordeu, vam fer 
un ple sobre emergències socials. N’estic molt contenta, perquè en aquell ple vam aprovar 
més de dues-centes mesures, moltes relacionades amb el tema que ens ocupa: l’ajut als 
familiars, la millora de l’atenció domiciliària, ja que moltes vegades és necessari donar 
suport no solament al malalt, sinó també a l’acompanyament familiar.

Per tant, aquesta voluntat política hi és. És veritat que ens falten recursos. És veritat, 
ho has dit molt bé, que tenim una llei de dependència, però el Govern espanyol no l’ha 
pagada. Ens ha deixat molt desemparats. I la Generalitat hauria de fer més, i tots en som 
conscients. Des del Parlament intentarem que sigui així.

Tu has parlat d’un país millor. Doncs aquest país millor el volem per ajudar les perso-
nes. Perquè si no ajudem les persones no servirà de res tenir aquest país millor. Aquest 
és l’objectiu. I crec que és l’objectiu de tots, també: tenir un país que serveixi per ajudar 
les persones i per ajudar les associacions com la vostra, que són les que realment fan que 
el país sigui millor. 

Per tant, vull encoratjar-vos a seguir treballant, encoratjar-vos perquè ens poseu a la 
vostra disposició. El Parlament és el parlament de tots, absolutament de tots. Us enco-
ratjo perquè hi aneu, perquè hi comparegueu; perquè ens demaneu, perquè ens exigiu, 
coses. Perquè, realment, aquesta ha de ser la nostra feina.

I us vull donar les gràcies novament, perquè ens podem sentir orgullosos de la societat 
que tenim. Us vull donar les gràcies perquè els qui feu que ens en puguem sentir orgullo-
sos, d’aquesta Catalunya, sou vosaltres.

Moltes gràcies a tothom. Ànims i endavant. 
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Sopar solidari d’Oncolliga
Barcelona, 9 de juny de 2016

Senyores, senyors, és un honor participar en aquest sopar solidari, aquest Somni d’una 
nit d’estiu que ha organitzat Oncolliga. 

Deixeu-me dir que aquest país té una força extra, que és la seva societat civil, milers 
d’entitats, associacions, fundacions, que fan una feina impagable, que arriben allà on no 
sempre ho fan les administracions. Les mouen persones que no es resignen davant els 
obstacles, que s’ajunten, s’organitzen i intenten fer alguna cosa pel seu entorn, per les per-
sones, per la societat, per un país millor, per un món millor. 

Oncolliga, la Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica, n’és un exemple, i vull 
aprofitar l’avinentesa per fer un reconeixement solemne, com a presidenta del Parlament, 
de la tasca que du a terme. Oferiu un suport molt valuós a les persones malaltes de càncer 
i les seves famílies. Perquè la lluita contra la malaltia és de tota la família, és de tot l’entorn 
del malalt. 

Contribuïu a fer millor la vida de moltes persones, i alhora consciencieu i ajudeu a 
articular el suport social contra el càncer. Són moltes les persones que volen fer costat 
als afectats, que els volen ajudar d’alguna manera, persones que els volen mostrar la seva 
solidaritat.

I de solidaritat, a la societat catalana, n’hi ha molta. Ho hem demostrat repetidament. 
Som un país solidari. També en la lluita contra el càncer. La gent que avui heu vingut a 
aquest sopar en sou una prova. 

La solidaritat és un valor que caracteritza el poble català. També la perseverança. Som 
persistents en el que ens proposem. Un punt tossuts i tot. No defallim a l’hora de defensar 
el que considerem just, no ens fan enrere ni les dificultats ni els obstacles, no ens rendim 
mai. Tampoc ho hem fet, ni ho farem, en la lluita contra el càncer. 

A més, tenim prou motius per seguir lluitant. Els avenços mèdics dels darrers anys són 
esperançadors. Les investigacions avancen, cada cop coneixem amb més detall les moltes 
cares de la malaltia, les seves causes, les formes d’enfrontar-s’hi. Ho veiem en els resultats: 
els percentatges de supervivència augmenten.

Per això és molt preocupant, com han advertit recentment algunes veus del món mè-
dic, que els nous tractaments puguin arribar a ser impagables per a alguns malalts. No 
tolerarem que això passi al nostre país. I no solament al nostre país. Perquè és una vergo-
nya, com a éssers humans, que segons el país on visquin els malalts tinguin més o menys 
oportunitats. 

És indecent que la lluita contra el càncer pugui ser un negoci, que els interessos econò-
mics puguin passar per sobre de la mateixa condició humana. Perquè aquesta és una lluita 
de la humanitat contra una malaltia. No d’uns pocs. És una lluita que afrontem tots els 



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís150

éssers humans. Per això, com a éssers humans, no podem acceptar que si una persona no 
té prou diners no pugui accedir a un bon tractament. No podem acceptar que algú pensi 
més en els diners que poden generar els tractaments que no pas a vèncer una malaltia que 
ens amenaça a tots, que tots, d’una manera directa o indirecta, hem patit. 

Comptem amb els avenços en la investigació; comptem amb l’esforç i la dedicació de 
metges i infermers a qui mai no podrem agrair prou el que fan cada dia; comptem amb 
una societat solidària i implicada. Per això hem vençut molts combats contra el càncer. 
I algun dia, de segur, el vencerem del tot, perquè seguirem enfrontant-nos-hi amb solida-
ritat i persistirem fins a aconseguir-ho.

Moltes gràcies.



Transparència i anticorrupció
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Un Parlament amb les parets de vidre
Article publicat a l’Ara el 9 de febrer de 2016

Encarem una legislatura transcendental, la més important des del restabliment del Par-
lament l’any 1980. Una legislatura en què hem de donar resposta als reptes socials d’un 
país castigat per la crisi econòmica i una creixent desigualtat, per un desequilibri fiscal 
insòlit a Europa i per unes finances intervingudes. És també la legislatura en què avança-
rem en la construcció d’un país nou, que ha de comptar amb la participació de totes les 
sensibilitats de la societat catalana. Un país més just que hem de començar a construir 
des d’ara mateix. 

Per assolir aquests reptes immensos cal passar per la investidura d’un president de 
la Generalitat i per la formació d’un govern que permeti desenvolupar en totes les seves 
capacitats i potencialitats l’activitat parlamentària. I és precisament perquè el que hi ha 
davant és tan important que les formacions polítiques estaran a l’altura del moment histò-
ric i acabaran trobant els punts en comú necessaris per arrencar definitivament una legis-
latura apassionant. La societat catalana ha demostrat nombroses vegades la seva capacitat 
per posar-se d’acord, per trobar-se i unir-se en la diversitat quan els objectius s’ho valien. 
És l’hora que la política torni a mostrar la mateixa capacitat d’entesa.

Les negociacions existents, però, no impedeixen que ens centrem en les passes que mar-
caran l’inici d’aquesta legislatura. I aquest dimecres, Dia Internacional Contra la Corrup-
ció, ens hem de mirar a l’espill com a país per saber corregir els errors que hem comès 
i per conjurar-nos perquè no es repeteixin. Catalunya no està exempta de la xacra de la 
corrupció política i és per això que, més enllà de discursos i bones paraules, els represen-
tants polítics hem de generar els mecanismes de control necessaris per erradicar-la o fer 
que tendeixi a zero. 

Aquesta ha de ser també la legislatura que suposi el principi de la fi de la corrupció 
política a Catalunya. Hem d’utilitzar totes les eines possibles per impedir les males pràc-
tiques i per condemnar els corruptes de la manera més àgil i eficaç possible, ja que la 
lentitud de la justícia no només beneficia als culpables, sinó que perjudica enormement 
aquelles persones innocents que estan immerses en processos eterns que embruten el seu 
nom.

El Parlament compta amb una nova eina en aquesta lluita: la Llei de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. Aquesta llei va comportar la modificació del Regla-
ment del Parlament al juliol, i ara és el moment de desenvolupar-lo i aplicar-lo. La trans-
parència és el gran antídot contra els espais foscos i opacs, l’ecosistema ideal per prevenir, 
descobrir i combatre la corrupció. Transparència significa més obertura, més informació, 
un control millor i codis més clars perquè la ciutadania conegui les activitats dels seus re-
presentants polítics. Significa, en definitiva, tenir un Parlament amb parets de vidre.
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Un dels elements més destacats que comportarà aquesta llei en l’àmbit parlamentari és 
l’aprovació del codi de conducta dels diputats. A més de la publicació de la declaració de 
béns dels diputats, que ja s’ha fet efectiva, aquest codi regularà les situacions de conflicte 
d’interessos, el compliment de les obligacions derivades del règim d’incompatibilitats i el 
procediment i les conseqüències en cas d’incompliment. Aquestes i d’altres informacions 
i documentació del Parlament es publicaran al Portal de la Transparència.

La llei suposa també un avenç en la regulació dels grups d’interès i el foment de la 
participació ciutadana. El registre de grups d’interès permetrà normalitzar les relacions 
d’aquests grups amb l’Administració, fer-ne públiques les trobades amb els diputats i 
marcar les normes que han de complir. D’altra banda, la modificació del Reglament del 
Parlament ha introduït l’obligació d’incentivar la participació ciutadana en la tramitació 
d’iniciatives parlamentàries. Una mesura per apropar l’activitat parlamentària a la ciuta-
dania i a les entitats del país.

Només amb aquestes normes no acabarem amb la corrupció, és cert. Sabem que la 
lluita contra la corrupció ha de ser tenaç i constant, i que les institucions públiques l’hem 
de liderar amb el suport i acompanyament de la ciutadania. Però la Llei de transparència 
i el seu desenvolupament són un pas més en aquesta lluita i ens serveixen per mostrar la 
nostra voluntat de ser implacables amb la corrupció.

Vivim moments transcendentals. Ens toca demostrar amb fets, des del primer dia, que 
aquesta legislatura constituent desembocarà en la construcció d’un país més just, més 
pròsper, més democràtic i més net. Fer-ho possible és a les nostres mans, a les mans de tots 
i de totes, i depèn només de nosaltres que sigui una realitat.
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Reimpulsem l’Oficina Antifrau de Catalunya
Article publicat a El Periódico de Catalunya, 4 de juliol de 2016

Per primera vegada, el Parlament ha destituït un càrrec nomenat per la mateixa cambra. 
La designació de Daniel de Alfonso com a cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) 
va ser revocada després que una immensa majoria dels diputats considerés, arran de les se-
ves converses amb el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, que va actuar de manera 
negligent. Les gravacions publicades haurien destapat una conspiració per criminalitzar i 
difamar determinats líders i opcions polítiques.

Es tracta d’un cas de dimensions gravíssimes. Per descomptat, per a les persones i les 
formacions afectades. Però també perquè posa seriosament en qüestió la credibilitat de 
l’Estat, ja que vulnera i fa trontollar un intangible, imprescindible en tota societat demo-
cràtica: la confiança dels ciutadans en les seves institucions. No ens podem enganyar: l’es-
candalós contingut de les gravacions ens mostra la feblesa de l’estat de dret i ens obliga, a 
aquells que tenim responsabilitats, a actuar.

El Parlament, en la part que li competeix, ha actuat i continuarà actuant. Ha respost 
als fets contundentment i amb la màxima celeritat, garantint els drets de tothom. L’ende-
mà de la publicació de les primeres gravacions, la Mesa del Parlament ens vam reunir de 
manera extraordinària i es van posar en marxa els mecanismes per iniciar el procediment 
de revocació, que va culminar una setmana després amb l’acord del Ple per destituir De 
Alfonso. El missatge ha estat clar: tolerància zero contra la corrupció i les pràctiques ne-
gligents. És per aquesta raó que, malgrat la gravetat dels fets, podem estar satisfets de l’ac-
tuació de la cambra, ja que tant els seus professionals com els representants dels ciutadans 
han estat a l’alçada en una situació sense precedents.

Un cop feta efectiva la destitució, i al marge d’altres accions que es puguin dur a terme, 
hem de mirar endavant i encarar el futur. El que ha succeït no ha de posar en dubte la 
necessitat d’un organisme imprescindible per a la prevenció de males pràctiques i la lluita 
contra la corrupció; un organisme pioner, únic a l’Estat, clau i estratègic en el camí que 
recorrem per construir un país més net i just. 

Prenguem aquesta forçada renovació de l’OAC com una oportunitat per fer-ho millor i si-
tuar-hi com a màxim responsable una persona de consens, honesta i íntegra, amb força per 
treballar pel país i que ajudi a recuperar la confiança dels ciutadans en les institucions. I cal 
que ho fem com més aviat millor. Parlem, però, d’una decisió cabdal que marcarà el rumb 
de l’OAC, i, per tant, cal estudiar bé les opcions que hi hagi damunt la taula, sense precipi-
tacions. Tot i així, cal que el Govern, que és a qui per llei pertoca fer-ho, proposi en el menor 
marge de temps possible una persona que compti amb l’aval majoritari del Parlament.

I, més enllà del nom, aprofitem també aquesta situació per plantejar, si cal, què es pot 
millorar del funcionament d’aquest òrgan. No per treure-li competències, sinó per refor-
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çar-lo; no per debilitar-ne la independència, sinó per assegurar que és una eina eficaç i 
segura per millorar el país. No ha de servir només per investigar, sinó que ha de continuar 
sent un organisme de prevenció i correcció de males pràctiques, de pedagogia per a les 
administracions catalanes en la lluita contra la corrupció. Dotem-la, doncs, dels instru-
ments necessaris perquè els seus professionals puguin dur a terme aquestes tasques en les 
millors condicions.

Si la fortalesa d’una societat es mesura per la seva capacitat de sobreposar-se a les di-
ficultats, superem-les i demostrem que podem fer un país millor. Perquè tot està per fer i 
tot és possible.



Treball
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Inauguració de l’assemblea anual 
de la Federació de Cooperatives 
de Treball de Catalunya 
Barcelona, 15 d’abril de 2016

Com va afirmar l’Assemblea General de les Nacions Unides, «les empreses cooperatives 
ajuden a construir un món millor», i a Catalunya tenim la sort que el cooperativisme, des 
dels seus inicis al segle xix, ha trobat en la societat catalana un terreny adobat per desen-
volupar-se, tot i els llargs períodes, que també sabem, de dificultats polítiques i adminis-
tratives que ha patit.

Com a molts altres llocs, hi havia antecedents, experiències prèvies, com ara les comu-
nitats de pescadors de la Costa Brava, que distribuïen entre ells el peix capturat i venien el 
sobrant per compte de la comunitat, tot ingressant els guanys a un fons social.

A diferència d’altres llocs, però, els catalans, històricament desatesos per l’Estat, han 
cercat solucions des de la societat civil. Això explica el fort i potent teixit associatiu del nos-
tre país i també l’organització de les primeres cooperatives, que responien a la necessitat 
dels treballadors de sumar forces, de cercar alternatives a l’explotació laboral del segle xix.

Així mateix, la nostra identitat cultural és definida pel caràcter emprenedor, però tam-
bé per la identificació amb valors republicans, com la llibertat, la igualtat, la fraternitat i 
l’interès per la comunitat, que són la base de la filosofia cooperativista.

El caràcter emprenedor, els valors socials, la història, el fet que les cooperatives estiguin 
obertes a totes les ideologies, i potser també la tossuderia pròpia dels catalans, ajuden a 
explicar que, malgrat els llargs períodes de monarques absolutistes i de dictadures, les ini-
ciatives cooperativistes sorgeixin un cop i un altre al llarg de la nostra història i arreu de 
Catalunya.

I això és un tresor per al país, ja que les empreses cooperatives contribuïu, i molt, a 
reforçar alhora la nostra economia i la nostra societat. No és un tema només d’economia. 
És un tema social. No tan sols heu demostrat que sou més resistents als efectes de la crisi, 
sinó també que sou una alternativa, una alternativa viable que aporta valor afegit amb 
relació al model empresarial tradicional.

Perquè responeu a la necessitat d’adoptar un model productiu en què les persones re-
cobrin el seu valor, i això és fonamental. La vostra filosofia, la vostra manera de fer, és 
radicalment allunyada de les pràctiques que ens van abocar a la crisi, aquesta crisi que ens 
ha fet i ens fa tant de mal. Perquè oferiu un model arrelat al territori, amb una base social i 
preocupat pel desenvolupament empresarial, però també per l’entorn i les persones. I per-
què sou competitius, no per la vostra naturalesa jurídica, sinó per la vostra filosofia social, 
per la vostra identitat, per la vostra manera de treballar. 
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Si manteniu viva aquesta identitat, si compliu els principis del cooperativisme, si respo-
neu a les necessitats coŀlectives, si aconseguiu que l’entorn prengui consciència del vostre 
valor afegit, si continueu sent innovadors, arrelats al territori, si oferiu qualitat, creixereu 
com a alternativa en un context que, precisament, en demana una.

És significatiu que el mes passat, quan el Parlament va celebrar un ple extraordinari per 
donar respostes a la situació d’emergència social que pateix el nostre país, per reactivar 
l’economia i trobar sortides a aquesta situació, s’aprovés una mesura doble que fa referèn-
cia, precisament, a les cooperatives.

D’una banda, es va aprovar dedicar el 20 per cent de l’actual fons d’ocupació al pro-
grama Aracoop, per promoure la creació de noves cooperatives i societats laborals, espe-
cialment per part de joves i persones aturades, sobretot les més grans de cinquanta anys. 
I el ple també va aprovar establir un consell assessor del programa Aracoop, integrat 
per totes les entitats i plataformes representatives de l’economia social i cooperativa, 
amb, entre d’altres, les funcions de valorar els objectius del programa, establir els indi-
cadors que permetin avaluar-ne l’aplicació i fer el seguiment i l’avaluació dels resultats.

Això és significatiu perquè diversos grups parlamentaris, la majoria de la cambra que 
representa el poble de Catalunya, va assenyalar les cooperatives com a alternativa, com 
a solució a la crisi del món laboral. I també perquè evidencia que la construcció d’una 
Catalunya millor, socialment més justa i més lliure, no es podrà entendre sense l’aportació 
imprescindible de les cooperatives, un cooperativisme que, preservant la seva identitat, 
adquireixi cada cop més pes, més rellevància.

Així que us desitjo que, tal com ha dit el president ara, parleu de futur i ens ajudeu a 
construir-lo molt —molt— millor.

Moltíssimes gràcies.
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50è aniversari de la Unió Sindical Obrera 
de Catalunya 
Barcelona, 16 de novembre de 2016

Bon dia. Gràcies per haver-me convidat a participar en la celebració d’aquest aniver-
sari. Primer de tot, vull donar l’enhorabona als milers d’afiliats que ha tingut i té la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya per aquests cinquanta anys d’existència del sindicat.

Darrere d’aquest mig segle hi ha molta feina a favor del benestar i els drets dels treba-
lladors, i també molta lluita per les llibertats i la democràcia, especialment en els difícils 
anys del franquisme. 

En els temps actuals, en què la societat expressa desconfiança envers els sindicats, igual 
que envers els partits polítics i les institucions, cal tenir present que la defensa dels treballa-
dors abasta molt més que no la representació a les empreses, i cal remarcar que els sindicats 
són imprescindibles per a l’equilibri social. Feu una funció de contrapès, de protecció da-
vant els poders econòmics, financers i empresarials, per garantir que en les seves activitats 
i decisions tinguin en compte les treballadores i els treballadors i el conjunt de la societat.

I dins el context sindical del nostre país, és important que la USOC hagi exercit aques-
ta funció d’agent social aportant la seva pluralitat interna i la seva independència de les 
forces polítiques. Això no vol dir, evidentment, que estigui allunyada de la política, ja que 
l’acció política és indefugible, sigui per acció o per omissió. 

En aquest sentit, no podem perdre de vista que el món laboral continua sent clau per 
construir la justícia social i la igualtat d’oportunitats efectiva a la nostra societat. El món 
laboral és determinant per estructurar el model de societat, de la mateixa manera que 
cada lloc de treball és un element central en la vida de la persona que l’ocupa. 

Els darrers anys, a cavall de la crisi, se n’han perdut molts, de llocs de treball, i molts 
d’altres s’han precaritzat. Injustament, s’ha fet pagar la crisi als treballadors, que han vist 
com queia el seu poder adquisitiu i ara es troben amb un món laboral amb salaris mas-
sa baixos amb relació al cost de la vida, fins al punt que creix de forma preocupant una 
realitat impensable fa uns anys: els treballadors pobres, persones que tot i tenir feina re-
munerada es troben en una situació de risc de pobresa, persones que treballen i no es 
poden permetre unes condicions de vida dignes, fet que incompleix les directrius de la 
carta europea de drets socials.

El salari mínim dels treballadors, que és estatal, el fixa l’Estat, no permet viure digna-
ment a Catalunya. Sis-cents cinquanta-cinc euros per un mes de feina a jornada completa 
és una quantitat inacceptable, i és la font d’altres injustícies. Hi ha, per exemple, senyals 
d’abús respecte a les hores extra. En alguns sectors, per cobrar un sou digne s’exigeix als 
treballadors que facin moltes més hores de les regulades.
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Els problemes vinculats al món laboral són nombrosos: la desigualtat de gènere, que 
perviu al món del treball malgrat les lleis, les polítiques i la molta feina que fan els sin-
dicats; l’atur juvenil; l’atur de llarga durada, que afecta especialment persones de més de 
quaranta-cinc anys, que ho tenen molt difícil per reincorporar-se a un lloc de feina. 

Són temes que, naturalment, arriben al Parlament i que evidencien l’afebliment de la 
posició dels sindicats i els treballadors arran de la crisi. No és una simple qüestió de mer-
cat, d’oferta i demanda. Els darrers anys s’han produït reformes legislatives a l’Estat que 
han retallat drets laborals, i també drets vinculats a la llibertat d’expressió i manifestació. 

En aquest sentit, no em puc estar de remarcar que el Parlament va instar el Govern a 
treballar per derogar la reforma laboral del 2012 i va recórrer contra l’anomenada «llei 
mordassa», la Llei de seguretat ciutadana, alguns articles de la qual coarten el lliure exer-
cici de la mobilització sindical. De la mateixa manera que no podem acceptar que es cri-
minalitzi l’exercici de la política, que s’intenti censurar la llibertat d’expressió i d’iniciativa 
parlamentària, o que es criminalitzi un exercici pacífic de participació política ciutadana, 
tampoc podem acceptar que es vulgui criminalitzar l’exercici del sindicalisme, que s’in-
tentin impedir protestes i mobilitzacions socials en defensa dels drets dels treballadors. 

Ens trobem, per tant, en un escenari complex que demana participació i implicació 
política coŀlectiva. I aquí la USOC, en tant que agent social del país, hi té molt a fer i a dir. 
Estic convençuda que ho farà amb responsabilitat; que mostrarà fermesa en la defensa 
dels drets socials i laborals de les catalanes i els catalans; que farà costat a la defensa dels 
drets i les llibertats del país; que s’implicarà en els reptes de futur transcendentals que 
Catalunya té davant. Perquè la lluita pels drets, les llibertats i el benestar dels treballadors 
catalans és la mateixa que la lluita pels drets i les llibertats de Catalunya. 

Moltes gràcies i per molts anys.



Terrorisme
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Homenatge a les víctimes del terrorisme 
amb motiu del 30è aniversari de l’atemptat 
d’Hipercor 
Palau del Parlament, 16 de juny de 2017

President de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, víctimes 
i familiars de víctimes, inspector general de l’exèrcit, conseller d’Interior, presidenta i 
president de grups parlamentaris, diputades i diputats, senadores i senadors, autoritats 
militars, membres del cos consular, representants dels cossos de seguretat, representants 
d’entitats, senyores i senyors, els agreixo que ens acompanyin en aquest acte de record 
i homenatge a totes les víctimes del terrorisme, acte que celebrem conjuntament amb 
l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes amb motiu del trentè 
aniversari de l’atemptat d’Hipercor.

Amb ell volem expressar el nostre suport a les víctimes de la violència terrorista, als 
seus familiars, als seus éssers estimats. Un acte solemne, coherent amb la tradició de la 
nostra institució, que ha manifestat repetidament la condemna de qualsevol forma de 
violència i la solidaritat amb les persones que en són víctimes.

Un acte que té lloc al Parlament, un espai molt significatiu. Perquè, precisament, 
aquesta institució té les arrels en un moviment social contra el terror de la violència: les 
assemblees de pau i treva, la resposta a una situació d’inseguretat extrema, quan la pobla-
ció vivia aterrida, fins al punt que tenia por d’anar al mercat o a l’església. De l’evolució 
d’aquelles assemblees de pau i treva, de la seva institucionalització, van néixer les Corts, el 
precedent històric del nostre Parlament.

El Parlament, per tant, simbolitza la voluntat de conviure en pau, la substitució de les 
armes per les paraules, la victòria de la democràcia sobre els règims de terror. 

I és també, i sobretot, un espai significatiu i digne per honrar les víctimes del terroris-
me, perquè és la institució que representa políticament el poble de Catalunya. 

Aquest és un país compromès fermament amb la pau, el diàleg i les llibertats, valors 
extremadament oposats a tota acció terrorista. Patim amb els atemptats que malaurada-
ment s’esdevenen a Europa els darrers anys; som sensibles al que ara viuen Londres, París, 
Berlín o Brusseŀles. Perquè entre el 1971 i el 2001 més de setanta persones van ser assassi-
nades en accions terroristes en territori català. La majoria de les víctimes foren civils. Al-
gunes, nens i nenes, menors de divuit anys. La majoria d’atemptats corresponen a ETA i el 
GRAPO, però hi ha víctimes d’accions d’altres grups, com Epoca, Terra Lliure o Juventud 
Española en Pie. I hi ha altres organitzacions que no causaren morts ni ferits, però que 
intentaven coaccionar la societat amb demostracions de violència terrorista. I hi va haver 
atemptats mortals d’autoria mai no aclarida, com la bomba contra la revista El Papus. 
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Òdena, Tarragona, la Ràpita, Sabadell, Vic, Llinars, Sant Quirze del Vallès, l’Hospitalet 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat, el Prat del Llobregat, les Borges Blanques, Banyoles, 
Reus, Sant Adrià i Roses són poblacions on es va viure algun atemptat amb morts o ferits 
al llarg d’aquests anys. 

I, evidentment, Barcelona, on es van cometre el major nombre d’atemptats, on fa trenta 
anys es va produir la matança terrorista més gran que mai no ha tingut lloc a Catalunya, 
la més gran que va perpetrar ETA en la seva història: l’atemptat d’Hipercor. Vint-i-un 
morts, quaranta-cinc ferits, centenars de persones directament afectades. I una ciutat, 
un país sencer, commogut, commocionat per un acte criminal abominable, de crueltat 
indiscriminada.

Avui som aquí per recordar-ho. Perquè hem de continuar endavant, però no ens podem 
permetre oblidar-ho. Hem de conservar-ne la memòria, per respecte a les víctimes, per 
respecte als seus familiars i als seus amics, però també per respecte a nosaltres mateixos 
com a societat que defensa la pau i la llibertat.

Durant massa anys no vam saber ajudar prou les víctimes supervivents ni vam saber 
fer-vos el reconeixement que mereixeu. I malgrat això vau saber encarar amb dignitat, 
sense revenges, el futur, el dany i el dolor irreparable que havíeu sofert, el dolor que encara 
patiu, que porteu amb dignitat i mirant el futur. Aquest acte de record i homenatge és una 
forma de reiterar-vos el reconeixement, la solidaritat i el suport de la nostra societat, del 
nostre país. 

És també un acte per reiterar, totes i tots junts, el nostre rebuig absolut a totes les for-
mes de terrorisme, per recordar que en democràcia hi tenen cabuda totes les idees, totes, 
menys les de l’odi i la violència.

I hem d’aprofitar també aquesta ocasió per insistir que davant el terrorisme que ara as-
sola Europa hem de fer l’esforç de separar, de no confondre, els terroristes amb les comu-
nitats, les idees polítiques o les creences religioses que ells invoquen per intentar justificar 
els seus crims. 

Gràcies a totes les persones que heu participat en aquest homenatge; gràcies per com-
partir públicament el vostre dolor; gràcies, moltes gràcies, Pedro i Sílvia, per explicar-nos 
els vostres testimonis personals; gràcies a l’Associació Catalana de Víctimes d’Organit-
zacions Terroristes per haver-los convidat, per l’organització d’aquest acte i per la vostra 
tasca de suport a les víctimes, i gràcies a tots els presents per haver-nos ajudat a recordar i 
honrar les víctimes del terrorisme. 

Mai més —mai més— un Hipercor, mai més cap acte terrorista. 
Moltes gràcies.
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Lliurament de la Medalla d’Honor del Parlament 
en la categoria d’or 
AL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA, LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA, 

LA POLICIA LOCAL DE CAMBRILS I ELS SERVEIS D’EMERGÈNCIES, PROTECCIÓ 

CIVIL, EL SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, EL CENTRE D’URGÈNCIES I 

EMERGÈNCIES SOCIALS DE BARCELONA, L’INSTITUT DE MEDECINA LEGAL 

I CIÈNCIES FORENSES DE CATALUNYA, ELS BOMBERS DE BARCELONA, 

ELS BOMBERS DE LA GENERALITAT I LA CREU ROJA 

Palau del Parlament, 10 de setembre de 2017

President de la Generalitat, alcaldessa de Barcelona, alcaldessa de Cambrils, consellers 
del Govern, membres de la Mesa, diputats i diputades, expresidents de la Generalitat i del 
Parlament, presidenta de la diputació de Barcelona, president del Parlament de les Illes 
Balears, membres del cos consular, representants i membres dels cossos de seguretat i 
els serveis d’emergències avui distingits, senyores i senyors, el Parlament lliura avui la 
medalla d’honor, en la categoria d’or, als serveis que van intervenir sobre el terreny en 
la resposta immediata als atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 
17 d’agost.

Eren moments crítics per als quals ningú mai no està prou preparat. Als professionals 
dels cossos i serveis avui distingits els envoltava la commoció, el dolor, i també la insegu-
retat davant el risc de més accions terroristes, i tanmateix van respondre de manera extra-
ordinària. La seva eficàcia va permetre salvar vides, va minimitzar l’abast dels atemptats i 
en va amortir les conseqüències. Els cossos de seguretat van controlar amb gran rapidesa 
l’amenaça que representaven els autors dels atemptats. Els serveis d’emergències van aten-
dre i van acompanyar les persones afectades i van donar suport als seus familiars. Da-
vant un context de gravetat extrema, van demostrar la seva vàlua, la seva professionalitat, 
i també el seu compromís personal, el compromís cívic i humà que distingeix les seves 
funcions. Ens van recordar a tots que la seva feina és vocacional i un servei essencial per 
al país. En les hores més crítiques ens va reconfortar saber que comptem amb vosaltres.

Per aquest motiu, amb aquest acte volem reconèixer i agrair públicament i de manera 
solemne l’exceŀlent tasca que vau portar a terme, reconeixement que, com expressem en 
l’acord de concessió de la medalla, volem fer extensiu a la resta de cossos de seguretat i 
a tots els voluntaris que, amb un immens esperit solidari, es van afegir a les tasques dels 
servidors públics.

També mereix ser destacat el rigor de les informacions i les comunicacions oficials 
facilitades per les institucions i els serveis públics. Van desmentir rumors i informacions 
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falses a les xarxes socials, van esdevenir garants de la veracitat, van oferir canals comu-
nicatius per donar resposta a les inquietuds d’aquelles hores i van donar les explicacions 
públiques necessàries amb serenitat i claredat, fet que va contribuir enormement a tran-
quiŀlitzar la ciutadania. 

I permetin-me que faci també esment de la resposta de la ciutadania, pels nombrosos 
exemples de solidaritat i civisme que espontàniament van seguir els atemptats, però so-
bretot perquè ha sabut evitar l’odi i la por que volien provocar els terroristes. La societat 
catalana ha sabut distingir i separar els qui tenen una creença religiosa dels qui la utilitzen 
perversament com a font d’extremisme violent i ha refermat el seu compromís amb la 
llibertat. 

L’estima per la llibertat és el que explica el nostre profund i irrenunciable respecte per 
la diversitat; la diversitat d’idees, de creences, de conviccions, de formes de fer i de ser, 
d’estimar i de viure. Les llibertats ideològiques, de pensament i d’expressió són les que fan 
possible la pluralitat. La llibertat és el que dona sentit a una democràcia. I el terrorisme, 
cercant estendre la por i l’odi, precisament el que intenta és posar fi a les llibertats sobre 
les quals construïm la convivència pacífica i plural de la nostra societat. 

D’aquí el crit espontani de «no tinc por». El que expressem amb aquest crit és que no 
renunciarem a les llibertats que defineixen el nostre país, que no estem disposats a ser pre-
soners de la por. Cap amenaça no ens farà renunciar a la voluntat de viure amb llibertat, a 
ser com som i a guiar-nos sempre pel respecte absolut dels drets humans.

Per acabar, a totes les persones que formeu part dels cossos i serveis avui distingits amb 
el màxim reconeixement del Parlament, en nom de la institució que representa política-
ment el poble de Catalunya permeteu-me que us doni les gràcies per la vostra feina, pel 
vostre compromís, per la vostra dedicació, per ser-hi quan més us necessitem.

I a tots els presents, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte.



Homenatge a personalitats 
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Homenatge a Muriel Casals 
Palau del Parlament, 18 de febrer de 2016

Gràcies per ser aquí per compartir aquest acte d’homenatge i reconeixement a la nostra 
companya, a la nostra amiga, Muriel Casals.

És dolorós assumir-ne la pèrdua i parlar-ne en passat, i és molt difícil resumir en unes 
paraules tot el que ella ens ha aportat, perquè la seva trajectòria és un exemple d’impli-
cació amb el país. Es va posar al servei del bé comú en tots els àmbits en què va treballar, 
en tots els indrets on va ser present, i en tots i cadascun va contribuir a fer-los una mica 
millors, més amables, més humans. 

Va deixar empremta en la recerca i la docència universitàries; va participar activament 
en la defensa dels drets socials, polítics i culturals, en els drets de les dones, de la ciutada-
nia i de la nació catalana; va reivindicar les llibertats individuals i coŀlectives; va encap-
çalar entitats, i moviments socials i polítics, i en un període breu, malauradament breu, 
va exercir amb entusiasme la responsabilitat de representar els ciutadans i les ciutadanes 
com a diputada del Parlament del seu, del nostre, país. 

Ens ha llegat, doncs, l’exemple de la seva implicació cívica en la millora de la societat. I a 
totes les persones que hem tingut l’oportunitat, la sort de conèixer-la, de gaudir de la seva 
amistat, ens ha llegat la seva manera de ser i de fer, la seva bonhomia, humilitat, fermesa i 
coratge, la seva capacitat d’escoltar i d’entendre, de sentir i de viure, ens ha deixat un record 
inesborrable.

En ella trobaves l’afany d’escoltar, l’estima pel diàleg i el debat d’idees, i alhora una 
recerca permanent d’entesa que et convidava a superar de manera compartida qualsevol 
obstacle. Aquesta actitud, tan valuosa en la vida, i més encara en la política, queda palesa 
en la seva intervenció a la sessió constitutiva de la Comissió d’Estudi del Procés Consti-
tuent, quan ens recordava que «la nostra tasca és compartir, contrastar visions diferents; 
trobar espais de confluència, que hi són —hi són—, segur; fer amable, fer inteŀligent, fer 
estimulant la confrontació».

Era ferma en les seves conviccions, en els seus principis, però alhora, o potser precisa-
ment per això, transmetia un respecte absolut per les idees dels altres. «Viure en llibertat 
consisteix a saber respectar qui pensa diferent», ens va dir al Concert per la Llibertat. Per 
a ella, no eren només paraules. Era un fet, un principi que demostrava exercint-lo sempre. 
Reclamava llibertat per a ella i era lliure respectant sempre els altres.

Aquests darrers anys, en què hem compartit grans moments, iŀlusions i projectes, he 
pogut viure de prop l’equilibri precís entre tranquiŀlitat i fermesa, entre serenor i conven-
ciment, entre seny i confiança, amb què afrontava cada repte que ens trobàvem. I sempre 
—sempre— aconseguíem tirar endavant i fer un pas més. 
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La Muriel ens va demostrar que és possible afrontar objectius immensos, liderar grans 
canvis i, a la vegada, fer-ho amb humilitat, amb un somriure, i cercant sempre el màxim 
d’acords i consensos.

Muriel, trobarem a faltar el teu guiatge prudent, senzill i amable, però ens queda el teu 
dolç record i el valor del teu exemple.

De segur que, en un futur pròxim, quan serem davant algun repte important, difícil, 
amb opinions oposades, pensarem en tu. I potser ens sorprendrem amb un somriure pro-
pi, de malenconia, però també inspirador, defensant amb serena fermesa la nostra posició, 
mirant de trobar un punt d’entesa, un camí per superar el repte.

«Fes del seu gest el teu gest / res no ha acabat», diuen els versos d’una cançó d’un com-
pany i amic. Així que, tot i la tristesa i l’enyor, somriurem i continuarem endavant, cadas-
cú amb els nostres ideals, per fer un país, una societat i un món millors. Ho farem des de 
la diversitat i la pluralitat, però també des del diàleg i el respecte absolut.

Demà continuarem treballant, continuarem treballant pel nostre somni, una mica més 
tristos, però ferms com una roca, com tu voldries. 

Adeu, companya; adeu, mestra; adeu, estimada amiga.
Moltes gràcies.
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Presentació del llibre Xirinacs. 
El profetisme radical i no violent
Barcelona, 18 d’abril de 2017

Senyores i senyors, és un honor cloure aquest acte de presentació de la biografia de Lluís 
Maria Xirinacs que ha escrit Lluís Busquets, amb una edició magnífica de Ramon Balasch.

Primer de tot, els vull donar l’enhorabona. La seva feina ha fet possible un llibre extra-
ordinari. I, més enllà de felicitar-los, els vull expressar el meu agraïment. 

Perquè Lluís Maria Xirinacs mereixia aquesta biografia, i també la mereixia la nostra 
societat, el nostre país. Ens feia falta. Perquè ens cal recordar la figura de Xirinacs, espe-
cialment en un context històric com el que vivim. També perquè calia esclarir algunes 
controvèrsies sobre les seves accions i paraules, sempre amarades de la radical fermesa de 
les seves conviccions. Feia falta perquè sobre ell hi havia molt del que ara en diem «des-
informació»; rumors, opinions parcials, paraules fora de context, visions subjectives sobre 
la seva persona, sovint allunyats dels fets i els raonaments escrits que Lluís Busquets ha re-
collit de forma tan encertada. Calia perquè, senzillament, és un personatge singular en la 
història recent de la nostra nació, un personatge tan intens, tan compromès, tan implicat 
amb el seu entorn, que en llegir els episodis biogràfics dels anys de la transició a la demo-
cràcia llegim episodis fonamentals del que va succeir en aquell període tan transcendent. 

El llibre ens parla molt alhora d’altres personatges destacats d’aquells anys, especial-
ment del seu amic Francesc Botey, que no sempre ha estat prou recordat, un altre escolapi 
rebel, com Xirinacs. Francesc Botey fou empresonat en ple franquisme per parlar de la 
marginació en què vivia el poble gitano a Barcelona. També cal recordar-ho.

També calia, aquesta biografia, perquè, igual que per entendre bé els països i les seves 
aspiracions coŀlectives cal conèixer-ne la història, per entendre bé el que Xirinacs va re-
presentar, tot el que defensava, i no només el que defensava, sinó com ho defensava, cal 
conèixer la seva pròpia història vital.

La seva família, marcada per la guerra, tradicional, com s’ha dit i s’ha explicat, la religi-
ositat de la mare, els silencis de la postguerra —tan comuns, aquests silencis, a la majoria 
de llars d’aquest país—, la infantesa ignorant de la realitat social i nacional, com tantes i 
tantes infanteses ignorants de la realitat social i nacional que vam viure, són elements que 
ajuden a entendre la construcció posterior de les seves conviccions.

La seva trajectòria ja s’intueix en l’etapa d’estudiant de teologia, quan escriu una Meta-
física de l’obediència en què planteja l’oposició entre obediència vocacional i obediència 
disciplinària a partir del dilema de Jesucrist entre obeir la convicció interior i les ordres 
del poder jeràrquic, entre la comoditat terrenal i el sacrifici del compromís. En aquell 
text ja s’hi fa visible l’esperit rebel de Xirinacs, ja s’hi conforma tota la seva trajectòria 
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posterior, tot el que va fer al llarg de la seva vida i que el va portar a patir tantes i tantes 
censures i repressions.

Aquest llibre també ens explica com pren consciència de la seva identitat nacional en en-
trar en contacte amb el món universitari, com entendria sempre —sempre— que al nostre 
país la llibertat social no es pot separar de la llibertat nacional i com aviat va detectar alguns 
aspectes clau per a la llibertat de Catalunya. En destacaré tres: defensava que la rebeŀlió 
nacional no ha d’anar contra ningú, sinó contra la pròpia resignació; va advertir que l’obs-
tacle principal que frenava la llibertat de Catalunya no era altre que les divisions internes, i, 
el tercer, i el diré amb les seves pròpies paraules, també se n’ha parlat aquí, «sé que la nostra 
llibertat» —va dir— «no se’ns pot concedir si no ens la guanyem per nosaltres mateixos».

Xirinacs demostra la seva coherència radical quan rebutja la paga de l’Estat als sacer-
dots, ja que la considerava una compravenda entre Església i Estat. «Aquests diners mo-
ralment repugnen la meva consciència», va dir quan els va rebutjar.

I ja en la primera vaga de fam, com un assaig de les posteriors, que tindrien molta més 
repercussió mediàtica, posa en un foli quatre reivindicacions que resumeixen gran part de 
la seva lluita: justícia per als oprimits, llibertat per als presoners polítics no homicides, dret 
d’autodeterminació per a Euskadi i Catalunya i separació de l’Església i l’Estat tot rebutjant el 
concordat, quatre reivindicacions que en certa manera són quatre cares d’un mateix concep-
te, la llibertat, llibertat ideològica, llibertat nacional, llibertat envers els interessos del poder 
i llibertat per als oprimits. La seva va ser una lluita permanent per la llibertat. Fins i tot en la 
seva mort és present la idea de la llibertat: llibertat de decidir sobre el propi destí.

Evidentment, la biografia de Xirinacs va molt més enllà. Hi trobem amb detall, amb 
el suport dels seus dietaris, la seva immensa lluita política, les seves plantades en aquesta 
mateixa plaça, les vagues de fam, les campanyes de protesta, els manifestos, la presó, el 
Xirinacs senador, el Xirinacs a peu de carrer, també el Xirinacs que construeix una teoria 
del model global... De tot això n’han parlat avui aquí els qui m’han precedit.

I, com deia ell mateix, no era cap sant. I els seus plantejaments, les seves decisions, cla-
rament admeten crítiques i matisos. Sense dubte, però, Xirinacs és un exemple de la força 
de la no-violència, de compromís amb la societat i el país, de lucidesa en l’anàlisi dels fets 
polítics, tot i que molts cops només el temps li ha donat la raó. Ara, també s’ha dit, hem 
vist que moltes de les coses que deia han anat passant; en molts casos les seves demandes 
van anar un pas endavant respecte a la societat catalana. I era un exemple, i continua sent 
un exemple, de dignitat i llibertat.

Xirinacs es mereix un major coneixement i reconeixement per part del poble català, i per 
això necessitàvem aquesta biografia, perquè ofereix aquest coneixement i reconeixement.

Permeteu-me acabar amb una cita que penso que defineix molt bé per què lluitava, 
Lluís Maria Xirinacs. Deia: «Lluitarem amb tota la nostra fúria per la victòria de la pau. La 
victòria de la pau no serà victòria nostra, sinó un embat encès i joiós entre els homes, entre 
les nacions i les races, on no hi hagi vencedors ni vençuts, ni explotadors ni explotats, ni 
homes cultes ni ignorants, ni sants ni pecadors. Sabem que la construcció i el manteni-
ment de l’embat de la pau ens demana una guerra perpètua contra el fort mentre siguem 
febles i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.»

Moltíssimes gràcies.



Intervencions en fòrums internacionals 
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Intervenció al Parlament de Westminster
Londres, 3 de juliol de 2017 

Senyores, senyors, en primer lloc, com a presidenta del Parlament de Catalunya, vull 
agrair l’oportunitat d’adreçar-me a vostès en aquest edifici del Parlament de  Westminster, 
seu de les cambres dels lords i els comuns, espai representatiu d’una de les democràcies 
més antigues del món. 

He vingut a parlar en defensa de la democràcia al meu país, i és un honor fer-ho davant 
els representants d’unes institucions que s’han caracteritzat històricament per la defensa 
dels drets democràtics.

Intentaré exposar de forma breu la situació preocupant que viuen els representants 
electes de les institucions catalanes, sotmesos a una persecució judicial que pretén cen-
surar iniciatives legislatives al Parlament de Catalunya, tot vulnerant els principis de 
la sobirania parlamentària, de la separació de poders i de la llibertat d’expressió dels 
diputats.

La llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a la Constitució espanyola. El dret 
a la llibertat d’expressió és el dret de discrepar, és el dret que assegura l’expressió del plu-
ralisme. I ha de protegir especialment els representants públics, perquè són la veu política 
dels interessos, les necessitats i els neguits de la ciutadania.

És per això que comptem amb la garantia de la inviolabilitat parlamentària: com a 
diputats, som inviolables per les nostres opinions i els nostres vots. Una garantia que en el 
nostre cas els tribunals espanyols han desestimat, han ignorat.

Cinc membres de la Mesa del Parlament de Catalunya som perseguits per la via penal 
amb un artifici jurídic transformat en forma de desobediència en una resolució judicial 
que impedeix debatre, que impedeix prendre posicionaments polítics. Hem vist com 
s’anuŀlaven posicionaments polítics, que no tenen cap efecte jurídic, una acció tan absurda 
com ofensiva en una democràcia.

L’artifici jurídic que s’utilitza contra els membres de la Mesa per coartar la llibertat 
d’expressió i l’acció política del Parlament és inacceptable. Hem rebut querelles per haver 
fet la nostra feina en el marc de les lleis, per complir el Reglament, per complir les nostres 
funcions. I això no ho podem tolerar, perquè vulnera els principis d’un estat de dret. És a 
dir, cinc dels set membres de la Mesa del Parlament estem querellats, amenaçats i investi-
gats per haver permès que en un parlament democràtic s’hi debati, per no haver censurat 
debats al dictat del Govern espanyol depenent de si el contingut polític d’aquests debats 
els agradava o no.

Com que no agraden els vots o les opinions del Parlament, s’articula i es posa en marxa 
tota la maquinària del sistema judicial institucional espanyol per coartar el dret de vot i el 
dret de la llibertat d’expressió dels ciutadans de Catalunya.
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L’exemple més pervers es pot llegir en la querella presentada per la Fiscalia, que afec-
tava quatre membres de la Mesa del Parlament de la coalició independentista que va gua-
nyar les eleccions i excloïa singularment el secretari tercer de la Mesa, el senyor Joan Josep 
Nuet, de la coalició de partits d’esquerres favorable al referèndum però no posicionat 
obertament sobre la independència. Els ho vull llegir textualment: «Joan Josep Nuet actuó 
en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la Mesa. 
Tal falta de voluntad de sumarse al proyecto independentista se infiere de su trayectoria 
como diputado [...] y por ello la querella no se dirige contra» el senyor Joan Josep Nuet. És 
a dir, la querella inicial, un escrit pretesament jurídic, diferenciava si un acte era delicte o 
no en funció de l’opinió ideològica. La mateixa Fiscalia es desemmascarava i demostrava 
que es querellen contra nosaltres pel que som i pel que pensem, no pels nostres actes. El 
diputat Nuet va sortir immediatament davant els mitjans de comunicació per afirmar que 
no s’havia equivocat, que havia complert les seves funcions a la Mesa com a demòcrata. El 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acabar afegint-lo a la querella. 

Amb aquest cas es vulnera alhora el principi d’autonomia parlamentària i el de la se-
paració de poders. El poder executiu de l’Estat utilitza el poder judicial i el teòric àrbitre 
constitucional, el Tribunal Constitucional, que ha modificat a mida per actuar contra 
nosaltres, per coartar el poder legislatiu català.

Han polititzat la justícia i han judicialitzat la política, tot diluint la separació de poders. 
No es respecta ni l’autonomia dels parlaments autonòmics, ni la llibertat d’expressió, ni 
tan sols la llibertat ideològica dels partidaris de la independència de Catalunya, malgrat 
que es tracti d’un objectiu polític legítim en democràcia i que s’ha mostrat, en tot mo-
ment, absolutament pacífic.

És per això que el que vivim va més enllà d’una idea o un objectiu polític. El que està en 
joc són les bases sobre les quals se sosté una democràcia.

Aquesta judicialització de la política respon a la incapacitat del Govern espanyol 
d’afrontar políticament els conflictes polítics. Són incapaços de fer el que vostès van tenir 
l’alçada política de fer quan l’Scottist National Party va guanyar les eleccions a Escòcia el 
2011. Entenent la magnitud del repte democràtic, l’aleshores primer ministre, David Ca-
meron, va pactar els termes per a un referèndum sobre la independència.

La diferència amb l’Estat espanyol és abismal. Ha obert ja més de 350 processos judi-
cials contra ajuntaments, alcaldes i regidors per fets vinculats a expressions de suport a la 
independència. A això cal sumar-hi les condemnes contra l’expresident de la Generalitat, 
Artur Mas, i tres exconsellers per haver organitzat el procés de participació ciutadana 
del 9-N del 2014, una consulta no vinculant en què van participar democràticament més 
de 2,3 milions de catalans i catalanes. Les conseqüències: fins a dos anys d’inhabilitació i 
multes de fins a 36.500 euros. I quan, davant l’enèsima negativa a pactar un referèndum, el 
president del Govern català ha anunciat que el convocarà igualment el proper 1 d’octubre, 
la primera resposta de l’Estat ha estat una querella judicial contra una consellera i un se-
cretari general del Govern de Catalunya. L’acte delictiu de què se’ls acusa és una licitació 
de compra d’urnes de votació, i podria comportar penes de presó. Com que la compra 
d’urnes per part d’un govern és un acte plenament legal —el Govern de la Comunitat Au-
tònoma d’Andalusia també n’ha comprat recentment—, l’acusació intenta criminalitzar 
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la intenció d’ús de les urnes, una mesura impensable en un estat de dret democràtic. Com 
bé saben, acusar sobre el que suposadament algú farà en el futur és incompatible amb les 
premisses bàsiques del dret penal. És clar que això succeeix en un estat on el món judicial 
mostra greus indicis de politització. 

Sobre això, cal assenyalar que ja l’any 2010 prop de 1.400 jutges i magistrats espanyols 
van subscriure un manifest per la despolitització de la justícia i la independència judicial. 
Una dada significativa: l’informe anual de la Comissió Europea indica que només el 30 
per cent de la població espanyola confia en la independència judicial a Espanya. Al Reg-
ne Unit, per exemple, l’aprovació es xifra en el 70 per cent. Espanya és a la cua d’Europa 
quant a la percepció de la independència judicial. 

L’altra peça de l’estat de dret polititzada és el teòric àrbitre imparcial de la Constitució, 
el Tribunal Constitucional, teòricament independent dels altres poders de l’Estat. Però 
els seus membres són escollits directament o indirectament pels principals partits polí-
tics de l’Estat. Potser per això, ens trobem que fins aquest any el Tribunal Constitucional 
ha estat presidit per un militant del partit que governa Espanya o que un dels seus actuals 
membres fos diputat del mateix partit durant disset anys. Aquest Tribunal Constitu-
cional que des de 2010 ha estat utilitzat políticament de forma abusiva per anuŀlar les 
lleis que no els agradaven, com la que prohibia els toros a Catalunya, ara és qui, segons 
ells, ha de decidir de què pot parlar i de què no pot parlar el Parlament de Catalunya. 
És el tribunal que ara ja no només expulsa de l’ordenament jurídic lleis que considera 
fora del marc constitucional, sinó que actua ex ante, prohibint tramitacions, ignorant 
per exemple que en les tramitacions parlamentàries les iniciatives poden ser esmenades. 
És qui ordena impedir qualsevol debat, qualsevol iniciativa parlamentària, amb el seu 
criteri subjectiu, sota l’amenaça de ser acusat de desobediència si no es compleix la seva 
voluntat arbitrària.

Aquest fet genera una situació d’absoluta inseguretat jurídica als membres de la Mesa 
i al mateix Parlament, tal com van advertir els lletrats de la cambra, ja que una aplicació 
restrictiva de les seves interlocutòries podria comportar una vulneració del ius in  officium 
dels diputats.

Per cert, un detall sobre el fet de desobeir sentències. Molt abans de la situació actual, 
l’any 2001, el Tribunal Constitucional va determinar que la gestió de les beques universi-
tàries s’havia de descentralitzar, que havia de ser traspassada a les comunitats autònomes. 
Cap govern central no ha complert aquella sentència. En aquest tema fa setze anys que de-
sobeeixen el Tribunal Constitucional sense cap conseqüència. Només és un exemple. Han 
desobeït altres sentències, acords i, fins i tot, les seves pròpies lleis, com la de la memòria 
històrica —hi ha més de cent mil persones desaparegudes per la repressió franquista en-
terrades en fosses comunes—, tal com va detallar l’informe que les Nacions Unides va 
presentar sobre aquesta qüestió davant el Consell de Drets Humans de Ginebra. Les regles 
democràtiques no són les mateixes per a tothom, a l’Estat espanyol. El Govern central, que 
tant invoca el respecte a la llei i l’estat de dret, és qui més l’incompleix.

Ens han recordat que poden utilitzar l’estat de setge, l’estat d’excepció, l’estat d’alarma, 
suspendre competències o apartar càrrecs electes si mantenim el nostre posicionament 
polític. 



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís180

A aquests fets cal sumar-hi el que s’ha anomenat «Operació Catalunya», de la qual 
només coneixem indicis. Es tracta d’una possible operació d’Estat en què podrien estar 
implicats el Govern central, agents policials i d’inteŀligència i altres institucions de l’Estat 
que haurien investigat iŀlegalment ciutadans i haurien tractat de desacreditar represen-
tants polítics mitjançant la creació, exageració o difusió de suposats escàndols de corrup-
ció.

Cada vegada són més les proves que apunten en aquesta direcció, des que fa un any 
van sortir a la llum unes converses enregistrades entre el ministre de l’Interior i el direc-
tor de l’Oficina Antifrau de Catalunya en què conspiraven per fabricar escàndols contra 
adversaris polítics i dirigents vinculats a l’independentisme. Malgrat el contingut extre-
madament explícit d’aquelles gravacions, i el de les informacions que van apareixent, no 
s’ha obert cap investigació judicial. No només això: l’aleshores ministre continua en actiu 
sense assumir cap responsabilitat, és diputat i presideix una comissió al Congrés, i l’ex-
director de l’Oficina Antifrau, després de ser destituït pel Parlament de Catalunya, ha 
retornat a la seva anterior feina exercint de jutge. Parlo d’un escàndol democràtic de vul-
neració de drets i llibertats civils portat a terme des de les institucions de l’Estat. Aquest 
és l’estat de dret a Espanya.

El que tot plegat evidencia és que el Govern espanyol té por de les urnes, té por que la 
ciutadania catalana expressi la seva opinió, la seva voluntat democràtica.

Nosaltres voldríem que, com recomanava la setmana passada el New York Times en el 
seu editorial, el Govern espanyol acceptés el referèndum; que el president espanyol actués 
com en el seu moment ho va fer el primer ministre britànic amb Escòcia i digués: «Abans 
que espanyol, soc demòcrata.»

Els representants polítics catalans som conscients que, malauradament, és pràctica-
ment impossible. I som conscients que estem amenaçats si complim les nostres funcions. 
Però això no ens farà desistir del nostre compromís amb els ciutadans de Catalunya, el 
nostre compromís amb les institucions democràtiques, amb els valors democràtics, el nos-
tre compromís amb la defensa dels drets i les llibertats. Perquè la nostra ja no és només 
una lluita per un objectiu polític. És una lluita per la democràcia. I continuarem treballant 
per preservar-la i exercir-la.

Gràcies per escoltar-me.
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Reunió de la Comissió Política de l’APF 
Luxemburg, 9 de juliol de 2017

Senyores, senyors. Bon dia. Soc Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalu-
nya.

El nostre Parlament viu una situació insòlita i molt preocupant. El Govern de l’Estat 
espanyol exigeix a la Mesa del Parlament de Catalunya que, per raons polítiques, censuri 
iniciatives legislatives dels diputats i prohibeixi debats parlamentaris, una exigència que 
ens hem negat a complir per preservar la sobirania parlamentària, la llibertat d’expressió, 
la llibertat ideològica i el dret d’iniciativa dels diputats. Això ha comportat una querella 
penal contra la majoria de membres de la Mesa, querellats per complir el Reglament de 
la cambra, per complir les nostres funcions.

Els representants electes a Catalunya estem sotmesos a una persecució judicial. En pa-
raŀlel al nostre cas, l’expresident català i tres membres del seu Govern han estat jutjats 
i condemnats per haver organitzat una consulta popular en què van participar més de 
2,3 milions de catalans. I s’han obert més de 350 processos judicials contra ajuntaments, 
alcaldes i regidors per haver expressat el seu suport a la independència de Catalunya, un 
objectiu polític plenament legítim en el marc constitucional espanyol.

Aquesta és la resposta del Govern espanyol a la majoria de la ciutadania de Catalunya, 
que demana un referèndum d’autodeterminació. 

Alertats d’aquesta situació, soŀlicito que considerin la possibilitat que el context polític 
català sigui objecte d’estudi i seguiment en les properes sessions del grup de treball de la 
comissió. 

Moltes gràcies.



Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís182

Debat general «diversitat lingüística, 
diversitat cultural, identitat(s)» en la 
43a sessió de l’Assemblea Parlamentària 
de la Francofonia 
Luxemburg, 11 de juliol de 2017

Senyor president, senyores i senyors, primer de tot vull expressar la meva satisfacció 
pel fet de participar en aquesta sessió històrica, el cinquantè aniversari de l’Assemblea 
Parlamentària de la Francofonia.

He demanat intervenir per donar-los a conèixer l’experiència de Catalunya amb relació 
a la diversitat cultural i lingüística i les identitats.

En molts moments dels darrers segles, l’ús de la llengua catalana ha estat prohibit. 
També van intentar reprimir la identitat nacional catalana. I tanmateix, totes dues han 
sobreviscut. Les successives generacions de catalans van conservar-les, tot i els intents 
d’imposar-nos una altra llengua o una altra identitat. Perquè la identitat, el que una per-
sona sent que és, no es pot imposar, com no es pot imposar la llengua que es parla a les 
cases, amb la família o els amics.

La nostra història, per tant, ens ha fet sensibles a la llibertat i ens fa ser respectuosos 
amb la diversitat. Considerem cada llengua, cada cultura, com una aportació valuosa per 
a la humanitat.

Per això, quan els experts han detectat que a Catalunya es parlen més de tres-cents 
idiomes, ens hem alegrat de la pluralitat d’orígens culturals de la nostra societat. No ho 
veiem com un problema per a la cohesió social. La diversitat és ja una característica pròpia 
de la nostra identitat coŀlectiva.

La llengua i la identitat catalanes vertebren la cohesió social d’aquesta diversitat. Sense 
imposicions, com a elecció voluntària. Hem legislat i hem desenvolupat polítiques perquè 
el català pogués ser la llengua vehicular al nostre territori.

En aquest sentit, cal destacar la Llei de normalització lingüística, una eina legislativa 
per normalitzar l’ús de la llengua catalana, especialment als espais d’on havia estat expul-
sada.

A partir d’aquesta llei, vam implantar el català com a llengua vehicular de l’ensenya-
ment en tots els nivells educatius —inspirats, entre d’altres, en l’experiència del Quebec 
i la llengua francesa—, amb el mètode d’immersió lingüística per als alumnes que no 
tenen el català com a llengua materna. Aquest sistema, avalat i elogiat per les autoritats 
 europees, ha permès que els alumnes, en acabar els seus estudis, dominin perfectament 
tant la llengua catalana com l’espanyola.
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De la mateixa manera, hem legislat profusament —tot i que sovint l’Estat espanyol ha 
anuŀlat part d’aquestes lleis— per crear una estructura d’institucions culturals catalanes 
amb l’objectiu d’impulsar i difondre la nostra cultura en el context de la globalització, 
una cultura, al seu torn, cada cop més diversa, empesa per l’arribada contínua de persones 
amb altres referents, amb altres arrels culturals.

Hem legislat també l’oficialitat d’una tercera llengua a Catalunya, a més del català i 
l’espanyol. Es tracta de l’aranès, una variant de l’occità que es parla en una petita part 
del nostre territori: Aran. Recentment vam fer un pas més obligant-nos a la protecció i 
la promoció de l’aranès com a element singular de la identitat cultural del poble d’Aran.

Aquesta és l’essència del nostre projecte coŀlectiu de futur: un país obert, plural, res-
pectuós amb la diversitat d’identitats, un país cohesionat per una llengua d’ús comú i per 
una identitat cultural i nacional basada en la llibertat i que no exigeix renunciar a tenir-ne 
d’altres, que no intenta imposar res.

Moltes gràcies.
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Cerimònia de recepció del Premi 
Coppieters 
Brussel·les, 26 de setembre de 2017

Senyores, senyors, en primer lloc vull agrair al jurat i al Centre Maurits Coppieters la 
concessió d’aquest premi. És tot un honor.

Crec que no he fet res d’extraordinari per merèixer aquest reconeixement. He assumit 
compromisos cívics per defensar la llengua, la cultura, l’educació i la llibertat política del 
meu país; he treballat; he acceptat responsabilitats en entitats socials i institucions, i les he 
exercit i exerceixo tan bé com puc. Però el que he fet no és extraordinari. 

El que és extraordinària és la persistent mobilització de la societat catalana per recla-
mar el dret de decidir democràticament el seu futur polític. És extraordinari que cada any 
més d’1 milió de persones, en un país amb 7 milions i mig d’habitants, es manifestin als 
carrers pacíficament, festivament, sense provocar cap incident. En aquest precís moment, 
hi ha milers de ciutadans als carrers defensant les institucions catalanes; un moviment 
transversal que no distingeix ni l’origen, ni la classe social ni la llengua materna, un movi-
ment en què cap tothom que respecti la democràcia, un moviment que no mira el passat, 
sinó el futur, el moviment d’una societat oberta i plural que es guia pels valors de pau i 
llibertat i que reclama exercir el dret d’autodeterminació.

Davant aquest moviment social extraordinari, democràtic, pacífic, els successius go-
verns de l’Estat espanyol no han ofert cap resposta política. Ni tan sols han acceptat cap 
diàleg amb els representants polítics del poble de Catalunya per tractar d’aquesta qüestió. 
A les continuades peticions de fer un referèndum, presentades formalment al Congrés de 
l’Estat espanyol o adreçades al Govern central, la resposta sempre ha estat «no», un «no» 
a tota solució política.

L’ únic que sí que han fet és utilitzar perversament el poder judicial, ignorant el prin-
cipi de la separació de poders, sobre el qual es fonamenta l’estat de dret, i vulnerant 
drets i llibertats civils per intentar fer callar els representants polítics i la ciutadania de 
Catalunya.

El cas que m’afecta personalment és només un exemple, tot i que molt significatiu. 
Insòlitament, cinc dels set membres de la Mesa del Parlament ens enfrontem a querelles 
penals per haver permès un debat parlamentari i que els diputats tramitessin iniciatives 
parlamentàries. Se’ns acusa penalment per no haver censurat debats que són presents als 
carrers, que preocupen la ciutadania, però que no agraden al Govern espanyol.

Un altre exemple és la inhabilitació de l’expresident de la Generalitat i de tres exconse-
llers per haver organitzat un exercici de participació política, una consulta participativa. 
A més se’ls va multar amb cent mil euros. I ara, juntament amb set exalts càrrecs del Go-
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vern català, s’enfronten a una nova acusació pel mateix cas en què se’ls demana 5 milions 
d’euros, un preu molt alt pel crim de donar veu a la ciutadania.

La repressió judicial, però, no ha estat l’única resposta que ens han donat. També han 
utilitzat els cossos policials i les institucions de l’Estat per investigar i espiar iŀlegalment 
ciutadans i inventar acusacions falses contra representants polítics per desacreditar-los. 
El cas conegut com a «Operació Catalunya» va sortir a la llum amb unes converses en-
registrades en què el ministre de l’Interior conspirava per fabricar escàndols contra ad-
versaris i dirigents polítics, amb la presumpta complicitat de mitjans de comunicació i 
membres de la judicatura. Malgrat el contingut extremadament explícit d’aquelles gra-
vacions, i el de les informacions que des de llavors han anat apareixent, no s’ha obert cap 
investigació judicial. 

En aquest context de guerra bruta i repressió judicial de l’Estat, la societat catalana fa 
set anys que persisteix en la seva petició d’exercir el dret d’autodeterminació. Set anys 
vivint en una anomalia democràtica: el nostre marc autonòmic l’estableix un text que no 
ha estat aprovat ni pels representants polítics d’Espanya ni pel poble de Catalunya; set 
anys amb tres eleccions generals a l’Estat, amb diversos presidents i majories de govern a 
Espanya; set anys sense que cap d’ells no hagi mostrat cap voluntat de trobar una solució 
política compartida al que reclama la ciutadania de Catalunya. 

Un període que hem considerat suficient per impulsar una solució pròpia: fer un refe-
rèndum d’autodeterminació, que hauríem volgut pactat amb el Govern de l’Estat, però 
que farem igualment. 

I quina ha estat la resposta del Govern espanyol quan l’executiu català ha convocat el 
referèndum de l’1 d’octubre? Doncs tractar el vot com un delicte, implantar un estat d’ex-
cepció encobert a Catalunya, apujar el grau de les amenaces i més actuacions judicials. 
I ha suspès, en la pràctica, l’autonomia catalana decretant la intervenció dels comptes del 
Govern. Això implica que el Govern català necessita l’autorització de l’Estat per a cada 
pagament que fa, un bloqueig pressupostari que pot posar en risc la prestació de serveis 
de l’Administració. El Govern espanyol ha enviat cossos de seguretat a irrompre en con-
selleries del Govern català, en cases particulars, en seus de partits polítics i en mitjans 
de comunicació; ha detingut treballadors públics i càrrecs del Govern; amb la mateixa 
advertència, la Fiscalia ha cridat a declarar 712 dels 941 alcaldes catalans, i els ha amenaçat 
públicament de detenir-los perquè donaven suport al referèndum; els cossos policials han 
entrat a registrar impremtes sense esperar cap ordre judicial; han entrat a registrar seus 
de diaris; han requisat milers de cartells que només contenien la paraula «democràcia»; 
s’ha obligat a suspendre debats públics en què es parlava del referèndum, fins i tot fora de 
Catalunya; s’ha enviat les policies locals a actes culturals per requisar materials que con-
sideraven vinculats al referèndum; s’han donat ordres a l’empresa pública de servei postal 
per retenir trameses de publicacions, fins i tot una revista local perquè incloïa un article 
sobre el referèndum; amb la coŀlaboració de les operadores del servei, han bloquejat l’accés 
a webs de la Generalitat i impedit l’accés lliure a continguts d’internet. 

Tot plegat, el Govern espanyol vol amagar el referèndum, fer-lo clandestí, volen generar 
por. Però s’han trobat que la ciutadania, quan es requisen cartells, els imprimeix a casa 
i empapera els carrers del seu poble. Davant les detencions, davant els registres policials 
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cercant material electoral, els ciutadans es personen per protestar pacíficament i ofereixen 
clavells als policies, com a la revolució portuguesa. Mentre parlo, ara mateix, es pot estar 
produint una nova detenció. I a cada amenaça hi troben ciutadans que responen amb un 
somriure i un desig creixent de votar, ciutadans que protesten amb fermesa i alhora amb 
tranquiŀlitat. Serenament, pacíficament i tossudament alçats.

La societat catalana no té por. La por és la principal amenaça contra les llibertats, i els 
catalans no estem disposats a renunciar a les nostres llibertats. Malgrat tots els impedi-
ments que ens posin, malgrat les amenaces i les querelles penals, farem el referèndum 
de l’1 d’octubre, efectiu i vinculant, per decidir el nostre futur. Perquè la nostra ja no és 
només una lluita per un objectiu polític. És una lluita per la democràcia, i els demòcrates 
no tenim por a les urnes.

Penso que avui, el 2017, el futur d’Europa també es decideix a Catalunya, passa també 
per Catalunya. Avui, el projecte europeu passa també per la seva reacció davant l’ofensiva 
antidemocràtica de l’Estat espanyol. Som una societat europeista, i apeŀlem a l’Europa que 
va néixer amb la voluntat de defensar la pau, la democràcia, la llibertat, el respecte i la to-
lerància, a una Europa que treballi per trobar respostes polítiques als problemes polítics. 
Creiem fermament que la idea d’una Europa reforçada, més democràtica, que recuperi 
el respecte de la ciutadania europea, passa, entre altres coses, per l’actuació que aquesta 
Europa tingui amb Catalunya amb relació al proper 1 d’octubre. Perquè el referèndum de 
l’1 d’octubre és un acte de llibertat i democràcia que uneix tots els qui hi creiem. I, sincera-
ment, ens agradaria sentir-nos acompanyats dels nostres germans europeus en la defensa 
dels drets i les llibertats a Catalunya. 

Nosaltres simplement volem decidir lliurement, pacíficament i democràticament el 
nostre futur. Volem sentir-nos lliures en un país lliure i democràtic. I entenem que no hi 
ha veritable democràcia si s’impedeix l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals, si es 
persegueixen penalment els vots i les idees pacífiques i democràtiques. 

Sigui com sigui, el Govern espanyol no podrà aturar la voluntat de votar dels catalans. 
Sabem que això no es podrà resoldre si no és anant lliurement a les urnes, a un referèn-
dum perquè els ciutadans puguin decidir sobre el seu futur.

Fa set-cents anys, el savi Ramon Llull va escriure, en català: «Qui persevera viu alegre. 
Persevera en el bé i no tindràs por. Persevera en la justícia i la lleialtat i no seràs vençut.» 
Els asseguro que el poble català perseverarà, insistint amb fermesa en la defensa dels nos-
tres drets, lleial al compromís amb les nostres llibertats.

Moltes gràcies.



Articles en mitjans internacionals
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En defensa de la libertat a Catalunya 
EL GOVERN ESPANYOL VIOLA ELS PRINCIPIS DEMOCRÀTICS EN UTILITZAR 

EL PODER JUDICIAL PER INTENTAR IMPEDIR QUE EL NOSTRE PARLAMENT 

DEBATI LA INDEPENDÈNCIA 

Article publicat a The New York Times, 30 de gener de 2017

Es pot debatre en un parlament democràtic el que interessa a la ciutadania? Això és el 
que està en joc a Catalunya, on una majoria de diputats demanen el dret d’exercir la seva 
llibertat d’expressió, mentre que el Govern espanyol afirma que han d’acceptar ser censu-
rats. 

Al juliol el Parlament català va debatre i votar un informe sobre el full de ruta cap a la 
independència de Catalunya. Com a conseqüència, el fiscal de l’Estat va interposar una 
querella en què m’acusava de desacatament als tribunals i incompliment dels meus deu-
res. El meu «delicte» va ser, simplement, complir les meves obligacions com a presidenta 
del Parlament tot permetent un debat que havia soŀlicitat una majoria de la cambra.

Aquest és només un exemple més de l’estratègia del Govern espanyol a l’hora d’emprar 
mesures judicials per interferir en els temes polítics de Catalunya. Com que aquest Go-
vern és incapaç de resoldre políticament els reptes polítics, utilitza un sistema de tribu-
nals polititzats per silenciar el debat democràtic contrari als seus postulats.

El que succeeix a Catalunya és un assalt judicial de l’Estat espanyol a la democràcia i a 
la llibertat d’expressió, un atac que viola el principi de la separació de poders, fonament 
sobre el qual descansa l’estat de dret democràtic. 

Aquesta violació es va denunciar ja l’any 2010 en un manifest signat per 1.400 jutges, 
que advertia d’una excessiva politització i pèrdua d’independència del poder judicial es-
panyol. El 2014 tres associacions judicials espanyoles van alertar el relator especial de les 
Nacions Unides que diverses iniciatives del Govern espanyol «erosionaven el principi de 
la separació de poders». 

Els representants electes catalans favorables a la independència són ara l’objectiu. Més 
de quatre-cents regidors i alcaldes de pobles i ciutats estan acusats pel seu legítim suport 
públic a la independència. L’anterior president i altres membres del Govern català seran 
jutjats pel simple fet d’haver organitzat el 2014 una consulta popular sobre la indepen-
dència, en què van participar més de 2,3 milions de catalans. El seu «delicte» és haver 
habilitat coŀlegis electorals perquè els ciutadans poguessin expressar les seves idees de-
mocràtiques.

Conscient de la negativa publicitat que les seves mesures han rebut a l’estranger, el 
Govern espanyol ha intentat millorar la seva imatge amb l’anomenada «operació diàleg», 
una iniciativa cosmètica, desproveïda de continguts, que es desacredita amb cada nova 
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acusació o detenció. La deriva d’Espanya cap a l’autoritarisme judicial continua avançant 
sense cap fre.

Quan l’independentista Partit Nacionalista Escocès va guanyar les eleccions parlamen-
tàries el 2011 i va formar govern a Escòcia, l’aleshores primer ministre britànic, David 
Cameron, va comprendre la magnitud del repte i el va resoldre políticament. Va acordar 
amb el Govern d’Escòcia un referèndum sobre la independència. L’ independentisme es-
cocès va perdre aquell referèndum el 2014, amb el 45 per cent dels vots contra el 55 per 
cent, però va ser la democràcia qui va vèncer.

Com el nacionalisme escocès, la política i la societat catalanes són profundament pro-
europees, molt diferents dels moviments euroescèptics que han defensat el Brexit i de les 
demandes dels populistes d’ultradreta, que cada vegada compten amb més suport a la 
Unió Europea. 

L’actitud de la Gran Bretanya amb relació a l’independentisme escocès contrasta cla-
rament amb la del Govern espanyol envers Catalunya. Tot i que a les eleccions catalanes 
del 2015 l’independentisme va obtenir el 48 per cent dels vots i la majoria absoluta al 
Parlament de Catalunya, el Govern espanyol ha evitat les negociacions i ha apostat per 
la repressió. La interpretació restrictiva que el Govern espanyol fa de la Constitució, que 
hauria de ser el garant dels drets i les llibertats dels ciutadans, s’ha convertit en un escut 
contra el diàleg.

El Parlament de Catalunya reflecteix en la seva pluralitat la diversitat de la societat ca-
talana i permet que s’hi expressin totes les veus i opinions. Tant els qui estan a favor com 
en contra de la independència, totes dues opcions legítimes, hi poden debatre i votar lliu-
rement. És per això que Catalunya no farà un pas enrere en la defensa de la seva llibertat 
parlamentària. 

La solució per a aquesta situació no passa per prohibir el debat, sinó per permetre que 
els ciutadans, democràtics, lliures i informats, siguin escoltats. Les enquestes assenyalen 
que més del 80 per cent dels catalans són favorables a decidir el seu futur mitjançant un 
referèndum. Aquesta és, per tant, una demanda majoritària que les institucions catalanes 
planegen de portar a terme al setembre, malgrat que el Govern espanyol s’ha tancat en 
banda i ha obstruït tots els esforços de Catalunya adreçats a arribar a un acord per dur a 
terme la votació.

Al desembre vaig defensar davant la magistrada instructora del meu cas que cap tri-
bunal no pot impedir que al Parlament de Catalunya es parli sobre la independència, ni 
sobre qualsevol altre tema d’interès per a la ciutadania. No obrirem les portes a la censura. 
Estem compromesos amb la protecció del dret a la llibertat d’expressió de tots els diputats, 
independentment del que pensin o votin.

Aquesta és la base de la democràcia i la llibertat, que tant han costat d’aconseguir en 
totes les societats democràtiques. «La llibertat, quan arrela, és una planta de ràpid creixe-
ment», va escriure George Washington. És cert, però la lluita pels drets i les llibertats civils 
ha de ser ferma i constant, ja que la història ha demostrat com n’és, de fàcil, perdre’ls.
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Europa ja no pot mirar cap 
a una altra banda! 
Article publicat al Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20 d’octubre de 2017

Som catalans, som europeus, som europeistes. Catalunya sempre s’ha sentit identifi-
cada amb els valors de pau, llibertat i justícia que van impregnar la construcció europea 
en els seus orígens. Però avui una part important de la societat catalana es pregunta fins 
quan les institucions europees continuaran obviant la vulneració flagrant de drets fona-
mentals en un dels estats membre de la Unió Europea.

La violència policial contra ciutadans catalans l’1 d’octubre és el punt àlgid de l’espiral 
repressiva de l’Estat espanyol per intentar aturar, sense èxit, l’exercici del dret a l’autode-
terminació a Catalunya. Gent de totes les edats i ideologies, que únicament volien votar i 
decidir el futur polític del seu país, van ser víctimes d’una violència injustificable per part 
de la policia.

Era, fins aleshores, la culminació d’una escalada que inclou querelles contra el Go-
vern català i la intervenció de les seves finances, querelles contra la majoria de la Mesa 
del Parlament, amenaces contra més de 700 alcaldes, la suspensió d’actes amb relació al 
referèndum, la clausura de més de cent quaranta pàgines web i la detenció d’alts càrrecs i 
treballadors del Govern català.

Però, malgrat tot, l’1 d’octubre més de 2,2 milions de persones van votar, el 90 per cent 
de les quals amb un vot favorable a la independència. Malgrat que es van requisar urnes, 
malgrat les amenaces i la violència, la ciutadania va emetre un mandat democràtic que el 
president del Govern català, Carles Puigdemont, va assumir. Però va suspendre’n els efec-
tes temporalment per prioritzar el diàleg, la mà estesa i la mediació internacional.

El president espanyol, Mariano Rajoy, es troba amb una disjuntiva històrica: continuar 
amb la judicialització i la repressió o escollir la via del diàleg; continuar amb les querelles, 
els interrogatoris i les detencions o decidir d’una vegada per totes afrontar políticament el 
que és un conflicte polític.

Lamentablement, la resposta continua sent deixar de banda la política. El Govern es-
panyol ha iniciat els tràmits per suspendre, encara més, l’autogovern a Catalunya i adqui-
rir-ne les competències.

L’Estat, a més, ha respost amb un atac gravíssim davant l’apeŀlació al diàleg del pre-
sident Puigdemont. Els dos líders de les entitats socials independentistes, responsables 
d’algunes de les mobilitzacions més multitudinàries d’Europa, sempre pacífiques, han es-
tat empresonats acusats de sedició. Gent innocent pot passar fins a quatre anys a la presó 
sense un judici, acusats d’un delicte que no han comès per un tribunal que ni tan sols no 
té les competències per fer-ho.
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Sí, a la Unió Europea hi ha presos polítics. Sí, a l’Estat espanyol hi ha presos polítics. 
Hi ha demòcrates empresonats per les seves idees. Davant d’aquest fets, la resposta de les 
institucions europees no pot ser afirmar que es tracta d’un simple afer intern.

Perquè el futur d’Europa passa també, ineludiblement, per Catalunya. La credibilitat 
del projecte europeu com un espai de llibertat i democràcia està en joc amb la resposta que 
doni al procés democràtic català i a l’espiral repressiva de l’Estat espanyol. Europa no pot 
mirar més cap a una altra banda. Es vulneren els drets fonamentals recollits en el Tractat 
de la Unió Europea, i és obligació de les institucions europees garantir aquests drets. Quin 
és el nivell de repressió que estan disposades a tolerar? Fins quan?

No tinc les respostes a aquestes preguntes. En canvi, sí que sé com respondrà la societat 
catalana: continuarà avançant democràticament, i sobretot pacíficament, per construir el 
seu futur amb llibertat.



Balanç de la legislatura 
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Compareixença de balanç de la legislatura
Palau del Parlament, 11 de gener de 2018

Bon dia a tothom; gràcies per ser aquí. He considerat necessari comparèixer per fer 
balanç de la meva presidència al llarg d’aquesta legislatura, que, com es preveia, ha estat 
breu, intensa i excepcional.

Des del punt de vista legislatiu, en menys de dos anys s’han aprovat vint-i-sis lleis, algu-
nes de les quals molt rellevants per a la vida de les persones, com la de la renda garantida 
de ciutadania, la de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social, 
la del canvi climàtic, la de reparació jurídica de les víctimes del franquisme o la de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció Social. També es va fer un ple monogràfic sobre la 
situació d’emergència social, en què es van aprovar 273 mesures per combatre els efectes 
de la crisi que malauradament encara pateix una part de la nostra població. Això demos-
tra que els diputats i les diputades d’aquesta cambra han atès problemes socials concrets i 
han intentat reforçar la garantia jurídica de molts drets de ciutadania.

Tanmateix, cal recordar que tretze d’aquestes lleis, fins i tot les que es van aprovar sen-
se cap vot en contra, han estat suspeses pel Tribunal Constitucional i estan en espera de 
sentència. De fet, la suspensió de lleis per part del Tribunal Constitucional ha estat una 
constant d’aquesta legislatura, i fins i tot ha afectat iniciatives legislatives de l’anterior, 
lleis i projectes que queden sense efecte, fet que evidencia els límits de les polítiques que es 
poden fer a Catalunya en el marc autonòmic.

Des del punt de vista institucional, hem fet un pas endavant en matèria de transpa-
rència, seguint aquell objectiu que a mi sempre m’ha agradat explicitar dient que volem 
tenir un parlament amb les parets de vidre. Així, hem culminat l’aplicació de la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. A més, hem estat pioners amb 
la creació del registre de grups d’interès i l’agenda dels diputats. Totes les reunions que 
ara tenen els lobbies, o els grups de pressió, o els grups d’interès, amb diputats i diputades 
d’aquesta cambra són públiques. També hem aprovat el codi de conducta dels diputats, 
que regula les situacions de conflictes d’interessos i incorpora sancions en cas d’incom-
pliment. Evidentment, això, tot això, és un pas molt gran en la nostra lluita contra la 
corrupció. Així mateix, amb aquest objectiu hem renovat el web del Parlament. L’ hem 
fet més atractiu i més senzill perquè la ciutadania pugui fiscalitzar més fàcilment la feina 
dels diputats i diputades. Aquesta mateixa voluntat d’obertura a la ciutadania ha permès 
que durant aquesta legislatura gairebé 120.000 persones hagin visitat el Parlament i que 
22.000 estudiants hagin participat en els programes dels serveis educatius que ofereix la 
cambra.

També hem volgut donar exemple com a institució amb la implantació d’un pla pilot 
per la reforma horària i amb la campanya «Parlament saludable». Funcionar amb uns 
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horaris més racionals que permetessin conciliar la vida personal, la vida familiar i la 
vida professional, i vetllar per la salut dels treballadors i les treballadores hauria de ser 
una prioritat de totes les empreses i una pràctica habitual. Nosaltres, aquí al Parlament, 
hem demostrat que això es pot portar a terme amb un cost perfectament assumible per a 
totes les empreses. 

Amb la mateixa voluntat d’exemple, en la renovació del contracte del parc de vehicles 
de la institució, se n’ha reduït el nombre i s’ha optat per vehicles híbrids, fent així un pas 
més en la idea de tenir també un Parlament sostenible.

També hem posat l’accent en la igualtat entre homes i dones amb uns actes que hem fet 
mensualment aquí a la cambra i que han servit per analitzar com cada conselleria desen-
volupava la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes del 2015. 

Amb la voluntat també de mantenir el contacte de la institució amb la societat, i d’aten-
dre tothom i parlar-hi, en la mesura del possible, evidentment, he portat a terme una 
intensa tasca de representació institucional, reflectida en 347 audiències, 100 actes al Par-
lament i 483 arreu del territori. També hem donat continuïtat a programes i projectes ja 
consolidats en anteriors legislatures, com ara el Femcat i el Capcit, que posen en contacte 
els diputats amb els mons científic i empresarial. I hem intentat reimpulsar Escó 136, un 
instrument de participació ciutadana en l’elaboració de les lleis, una eina que caldrà re-
pensar la propera legislatura, ja que no hi hem aconseguit els nivells de participació que 
ens haurien agradat.

D’altra banda, de bon principi ens vam marcar l’objectiu de recuperar també la presèn-
cia internacional de la nostra institució, que havia estat molt reeixida en etapes anteriors. 
En aquest sentit, hem tornat a participar en xarxes parlamentàries com l’Assemblea Par-
lamentària de la Francofonia o la CALRE. 

També, atenent la invitació del grup de discussió sobre Catalunya del Parlament bri-
tànic, vaig tenir l’oportunitat d’explicar de primera mà a Westminster la insòlita situació 
judicial que patíem, i que patim encara, sis membres de la Mesa per haver respectat la so-
birania del ple i la llibertat d’expressió de la cambra davant els intents d’ingerència d’altres 
poders públics que han intentat censurar iniciatives i debats parlamentaris, un fet insòlit, 
sense precedents en parlaments democràtics, davant el qual hem rebut mostres de suport 
de diputats i diputades i de cambres parlamentàries d’arreu del món. I és que, a causa de 
la constant judicialització de la política i la incapacitat del Govern espanyol d’apostar pel 
diàleg, el principal repte que hem tingut aquesta legislatura ha estat preservar la sobirania 
del Parlament, garantir que el debat i la paraula hi fossin lliures, que no hi hagués lloc per 
a la censura. I crec que fins a la dissolució del Parlament per l’article 155 de la Constitució 
ho hem aconseguit.

Personalment, només puc dir que he actuat sempre amb la voluntat de defensar el dret 
d’iniciativa i la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades d’aquesta cambra. Estic 
convençuda d’haver obrat com correspon a les responsabilitats del meu càrrec, guiada per 
la idea que al Parlament s’ha de poder debatre lliurement. I abans d’acceptar la censura, 
abans de vetar un debat per por de represàlies, hauria dimitit. Els membres de la Mesa 
ens hem limitat a garantir una cosa tan senzilla com que en un parlament es pugui parlar 
de tot, i, per tant, que ho poguéssim fer els 135 diputats i diputades, que som els legítims 
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representants del poble de Catalunya. Un fet que hauria de ser de normalitat absoluta es 
converteix en excepcional a Catalunya per la fòbia del Govern espanyol a la paraula i el 
diàleg. Puc dir, orgullosa, que no ens hem doblegat, que no hem cedit, que ens hem man-
tingut ferms en la nostra obligació de garantir el debat lliure en aquest Parlament. Vull 
agrair especialment la valentia i el sentit del deure d’Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona 
Barrufet, Lluís Corominas i Joan Josep Nuet, amb qui comparteixo la idea del que han de 
ser i com han de comportar-se un parlament i una mesa. Gràcies a tots vosaltres per la 
vostra feina, els vostres consells i la vostra empenta. En un parlament s’ha de poder parlar 
de tot —de tot. No em cansaré mai de dir-ho. El dia que obrim la porta a la censura ja no 
la podrem tancar. És per això que considero que les persones que han d’estar al capdavant 
del Parlament han d’estar disposades a garantir que tots els debats que hi ha al carrer 
puguin entrar a la institució, siguin sobre la independència, la pobresa energètica o la 
igualtat entre homes i dones.

I en aquest sentit els anuncio que no em postularé per repetir com a presidenta d’aquesta 
cambra. Considero que he tancat un cicle al capdavant de la institució, en una legislatura 
que, com es preveia, ha estat curta, però molt intensa. Quan vaig tenir l’honor d’assumir 
la presidència del Parlament tenia clar que seria per a un període no excessivament llarg i 
excepcional, com així ha estat. Crec que el nou moment polític requereix ara una nova fi-
gura, lliure, sobretot, de processos judicials. Deixo el càrrec orgullosa de la feina feta. Crec 
que he complert els principals reptes que em vaig marcar. Malgrat les dificultats, malgrat 
les situacions imprevistes, malgrat la judicialització constant i malgrat els errors, crec que 
hem fet una bona tasca, una tasca positiva al capdavant de la institució.

És cert que ha estat una legislatura d’alt voltatge polític, amb una forta polarització. 
Però he treballat per als 135 diputats i diputades de la cambra, als quals vull agrair la seva 
tasca, perquè no tinc cap dubte que tots, des de les seves legítimes posicions, han intentat 
fer-ho el millor possible per defensar els interessos dels seus votants. I, especialment, vull 
donar les gràcies als qui fins i tot en els moments de màxima tensió han mantingut el 
respecte a la institució i la presidència.

I vull agrair molt, moltíssim, als treballadors del Parlament, a tots i cadascun d’ells 
i elles, la seva feina incansable en una legislatura difícil. Tots ells han demostrat la seva 
increïble professionalitat i han estat a l’alçada de la institució. Moltíssimes gràcies.

Ara començo un nou camí de diputada, amb una responsabilitat diferent, però amb la 
mateixa força i la mateixa voluntat de servei públic. Personalment ha estat un honor, mal-
grat els moments difícils, haver presidit el parlament del meu país. N’estic molt agraïda. 
Deixo la presidència de la cambra, però no abandono la política, en cap cas. Continuaré 
treballant per aquest país millor, més just, més democràtic i més lliure que tots volem i que 
estic segura que aconseguirem.

Moltes gràcies.
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