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La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts.

L’oficial major invita el diputat de més edat i els dos diputats més joves a ocupar llurs
llocs a la taula presidencial.
El president de la Mesa d’edat adreça uns mots a la cambra.
Els secretaris de la Mesa d’edat llegeixen el Decret 280/1999, del 2 de novembre, de
convocatòria de la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya. Tot seguit,
llegeixen les llistes dels diputats electes, proclamats per les diferents juntes electorals.
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1. Elecció dels membres de la Mesa del Parlament
Elecció del president

Votació: és elegit el Sr. Joan Rigol i Roig per 68 vots.

6

Elecció dels vicepresidents

Votació: són elegits el Sr. Higini Clotas i Cierco per 67 vots, com a vicepresident
primer, i la Sra. Dolors Montserrat i Culleré per 65 vots, com a vicepresidenta segona.

6

Elecció dels secretaris

Votació: són elegits la Sra. Carme Valls i Llobet per 40 vots, com a secretària primera;
el Sr. Ernest Benach i Pascual, per 34 vots, com a secretari segon; el Sr. Francesc
Codina i Castillo per 31 vots, com a secretari tercer, i el Sr. Isidre Gavín i Valls per 30
vots, com a secretari quart.
Un cop elegits, els membres de la Mesa del Parlament ocupen llurs llocs.
Tot seguit, el president del Parlament declara constituït el Parlament de la sisena
legislatura i adreça uns mots a la cambra.
La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i un minut.
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SESSIÓ PLENÀRIA NÚM. 1
La sessió s’obre a les deu del matí i deu minuts. Presideix el president de la Mesa d’edat, acompanyat dels
secretaris de la Mesa d’edat, la qual és assistida per
l’oficial major i el lletrat Sr. Sol i Ordis.
Al banc del Govern seu el president de la Generalitat
en funcions, acompanyat dels consellers, en funcions,
de la Presidència, de Governació, d’Economia i Finances, d’Ensenyament, de Cultura, de Sanitat i Seguretat
Social, de Política Territorial i Obres Públiques, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball, la consellera
de Justícia i els consellers de Benestar Social i de Medi
Ambient.
ORDRE DEL DIA
Punt únic: Elecció dels membres de la Mesa del Parlament.
L’oficial major (Sr. Ismael E. Pitarch i Segura)

Senyories: «La llibertat col·lectiva de Catalunya troba
en les institucions de la Generalitat el lligam amb una
història d’afirmació i respecte dels drets fonamentals i
de les llibertats públiques de la persona i dels pobles;
història que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d’una societat democràtica avançada.
»Per fidelitat a aquests principis i per fer realitat el dret
inalienable de Catalunya a l’autogovern»1, es constitueix avui la sisena legislatura del Parlament de Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’autonomia, ara fa vint
anys aprovat.
L’article 2 del Reglament del Parlament estableix que
la sessió constitutiva serà presidida inicialment pel diputat electe de més edat d’entre els presents, assistit
dels dos més joves, en qualitat de secretaris. D’acord
amb les dades de què disposen els serveis del Parlament, correspon de presidir la sessió a l’il·lustre senyor
Joan Viñas i Bona, nascut el 21 de gener de 1918, que
ha de ser assistit, com a secretaris, pels il·lustres senyors
Marc López i Plana, nascut el 29 de setembre de 1973,
i Juan Manuel Jaime Ortea, nascut el 23 d’abril de
1972.
Si ningú té un dret millor, escau que componguin la
Mesa d’edat, per tal d’obrir la sessió.

ens convoca. Ho faig amb molt de gust, i em sento molt
honorat, doncs, des que vaig saber que per motius de
l’edat –que no altres– em corresponia aquesta tasca,
vaig experimentar una íntima alegria.
És un honor ocupar el seient presidencial d’aquest
Parlament i desenvolupar el protocol establert, encara
que sigui per unes hores. Gràcies als qui m’han donat
l’oportunitat de fer-ho.
Per a un home com jo, dedicat quasi tota la vida als
mitjans de comunicació audiovisuals, des d’un vessant
de servei a la comunitat, el fet de trobar-me en aquesta cambra, just a l’etapa de plena maduresa, m’omple
de goig i m’esperona a continuar i a reiterar el meu
compromís personal, ara des de la política i des de la
meva funció de diputat, al servei dels col·lectius de la
gent gran, en especial, i de tots els ciutadans, en general.
Expressades aquestes paraules tan personals, que em
brollen del fons del cor, permetin-me que de forma oficial agraeixi la presència de les autoritats i personalitats
que ens acompanyen i feliciti aquells de vostès que han
estat elegits representants del poble de Catalunya com
a membres de dret d’aquesta cambra. Desitjo que siguem capaços de treballar al servei de la ciutadania, tot
defensant les pròpies idees, però sempre, sempre, amb
respecte vers tots els membres i grups parlamentaris
d’aquesta cambra, i, tot plegat, per tal de contribuir al
benestar del nostre poble, en un futur ple d’esperança.
Permetin-me, per últim, adreçar una felicitació molt
especial al poble de Catalunya, perquè, una vegada
més, ha exercit la seva sobirania i és el beneficiari dels
drets i llibertats que garanteixen la Constitució i l’Estatut.
Nosaltres, diputades i diputats, hem rebut dels ciutadans la delegació de llur sobirania; hem de fer-nos
mereixedors d’aquesta confiança. La condició de diputat/diputada, com deia un antecessor meu en aquesta
comesa, no és només un honor i un privilegi, sinó també una noble servitud; que sapiguem complir-la dignament.
I ara procedirem, tot seguit, a l’elecció de la Mesa definitiva. Prego a un dels secretaris que llegeixi, per favor, la convocatòria.

(Els anomenats ocupen llurs llocs.)
El secretari de la Mesa d’edat Sr. Marc López i Plana
El president de la Mesa d’edat (Sr. Joan Viñas i Bona)

Bon dia. D’acord amb l’article 2.2 del Reglament, declaro oberta la sessió.
Senyores diputades, senyors diputats, molt honorable
president de la Generalitat, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, senyores i senyors, és costum
d’aquesta cambra que, tot seguint una norma de cortesia parlamentària, la presidència d’edat de la Mesa
adreci unes breus paraules de salutació i benvinguda
abans de procedir a desenvolupar l’ordre del dia que
1

Paràgrafs 6 i 7 in initio de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.
SESSIÓ NÚM. 1

Bon dia a tothom.
«Presidència de la Generalitat. Decret 280/1999, de 2
de novembre, de convocatòria de la sessió constitutiva
del Parlament de Catalunya:
»Realitzades les eleccions al Parlament de Catalunya el
proppassat 17 d’octubre i una vegada que les juntes
electorals provincials han proclamat els diputats que
han resultat electes, es convoca la sessió constitutiva del
Parlament d’acord amb el que disposa la Llei 3/1982,
de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.
»Atesa la facultat que m’atorga l’article 6 de la Llei
esmentada, decreto:
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»Article únic. Convocar els diputats electes que han
estat proclamats per les juntes electorals provincials de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d’acord amb els
resultats de les eleccions del 17 d’octubre de 1999, a la
sessió constitutiva del Parlament de Catalunya, que tindrà lloc el dia 5 de novembre de 1999, a les deu, al
Palau del Parlament.
»Disposició final. Aquest Decret entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
»Barcelona, 2 de novembre de 1999. Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya.»
El president de la Mesa d’edat

Llegirem, tot seguit, la relació de diputats electes.
El secretari de la Mesa d’edat Sr. Juan Manuel
Jaime Ortea

Es tracta de l’acta de proclamació de diputats electes al
Parlament de Catalunya.
«Per la circumscripció de Barcelona:
»La Junta electoral provincial, en sessió tinguda el dia
29 d’octubre de 1999, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció
de Barcelona, les senyores i els senyors que es diuen:
»Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi:
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»Pasqual Maragall i Mira
Joaquim Nadal i Farreras
Manuela de Madre Ortega
Josep Maria Vallès i Casadevall
Carme Valls i Llobet
Higini Clotas i Cierco
Lluís Armet i Coma
Ramon Espasa i Oliver
Carme Figueras i Siñol
Montserrat Tura i Camafreita
Manuel Bustos i Garrido
Miquel Iceta i Llorens
Maria Pilar Malla i Escofet
Joan Ferran i Serafini
Miquel Barceló i Roca
Josep Maria Carbonell i Abelló
Teresa Serra i Majem
Josep Maria Rañé i Blasco
Alexandre Masllorens i Escobós
Joan Roma i Cunill
Caterina Mieras i Barceló
Josep Clofent i Rosique
Oriol Nel·lo i Colom
David Pérez Ibáñez
Maria Assumpta Baig i Torras
Josep Casajoana i Pladellorens
Pilar Díaz Romero
Bernardo Fernández Martínez
Maria Àngela Gassó i Closa
Flora Vilalta i Sospedra
Fèlix Sogas i Mascaró
Juan Manuel Jaime Ortea
Marc López i Plana

PLE DEL PARLAMENT

Cristina Viader i Anfrons
Joan Galceran i Margarit
Roberto Labandera Ganachipi.
»Convergència i Unió:
Jordi Pujol i Soley
Artur Mas i Gavarró
Joan Rigol i Roig
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Antoni Comas i Baldellou
Joan Maria Pujals i Vallvé
Ramon Camp i Batalla
Josep Antoni Duran i Lleida
Joaquima Alemany i Roca
Andreu Mas-Colell
Maria Eugènia Cuenca i Valero
Jordi Casas i Bedós
Joan Maria Vallvé i Ribera
Joan Viñas i Bona
Joaquim Ferrer i Roca
Domènec Sesmilo i Rius
Rafael Hinojosa i Lucena
Rosa Bruguera i Bellmunt
Antoni Fernández i Teixidó
Ramon Espadaler i Parcerisas
Flora Sanabra i Villarroya
Vicenç Villatoro i Lamolla
Lluís Miquel Recoder i Miralles
Antoni Castellà i Clavé
Jaume Camps i Rovira
Salvador Esteve i Figueras
Josep Rull i Andreu
Josep Lluís Fernàndez i Burgui
Esteve Orriols i Sendra
Francesc Codina i Castillo
Jaume Farguell i Sitges.
El secretari de la Mesa d’edat Sr. Marc López i Plana

»Partit Popular:
Alberto Fernández Díaz
Maria Dolors Nadal i Aymerich
Maria Dolors Montserrat i Culleré
Francesc Vendrell i Bayona
Ricard Fernández Deu
Daniel Sirera i Bellés
María Caridad Mejías Sánchez
María Ángeles Esteller Ruedas.
»Per Esquerra Republicana de Catalunya:
Josep-Lluís Carod-Rovira
Josep Huguet i Biosca
Carles Bonet i Revés
Carme Porta i Abad
Joan Ridao i Martín
Xavier Vendrell i Segura
Jaume Oliveras i Maristany.
»Per Iniciativa per Catalunya - Verds:
Rafael Ribó i Massó
José Luis López Bulla
Elisabet Font i Montanyà.
SESSIÓ NÚM. 1
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»Per la circumscripció de Girona:

»Per la circumscripció de Tarragona:

»La Junta electoral provincial, en sessió tinguda el dia
25 d’octubre de 1999, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes, per la circumscripció de Girona, les senyores i els senyors que es diuen:

»Extracte de l’Edicte de 22 d’octubre de 1999 pel qual
es fan públics els resultats corresponents a la proclamació d’electes al Parlament de Catalunya a la circumscripció de Tarragona, publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, número 3007, del 3 de novembre de 1999, pel qual es proclamen diputats electes, per la circumscripció de Tarragona, les senyores i
els senyors que es diuen:

»Per Convergència i Unió:
Pere Macias i Arau
Josep Micaló i Aliu
Josep Enric Millo i Rocher
Xavier Soy i Soler
Trinitat Neras i Plaja
Josep Maria Salvatella i Suñer
Eudald Casadesús i Barceló
Núria Martínez i Barderi
Pere Lladó i Isàbal.
»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi - Iniciativa per Catalunya - Verds:
Marina Geli i Fàbrega
Manuel Nadal i Farreras
Joan Surroca i Sens
Martí Sans i Pairutó
Joan Boada i Masoliver.

»Per Convergència i Unió:
Joan Miquel Nadal i Malé
Eduard Rius i Pey
Carles Pellicer i Punyed
Joan Carrera i Pedrol
Joan Maria Roig i Grau
Marià Curto i Forès
Misericòrdia Montlleó i Domènech
Joan Manuel Sabanza i March.
»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi - Iniciativa per Catalunya - Verds:

Joan Puigcercós i Boixassa
Francesc Ferrer i Gironès.

Montserrat Duch i Plana
Martí Carnicer i Vidal
Antoni Sabaté i Ibarz
Josep Maria Simó i Huguet
Dolors Comas d’Argemir i Cendra
Núria Segú i Ferré.

»I pel Partit Popular:

»Pel Partit Popular:

Alicia Sánchez-Camacho Pérez.

Josep Curto i Casadó
Rafel Luna i Vivas.

»Per Esquerra Republicana de Catalunya:

»Per la circumscripció de Lleida:
»La Junta electoral provincial, en sessió tinguda el dia
22 d’octubre de 1999, d’acord amb els resultats electorals, ha proclamat diputats electes per la circumscripció
de Lleida les senyores i els senyors que es diuen:
»Per Convergència i Unió:
Josep Grau i Serís
Joan Horaci Simó i Burgués
Xavier Coll i Gilabert
Concepció Tarruella i Tomàs
Jesús Bartolomé i Carrascal
Isidre Gavín i Valls
Frederic Gené i Ripoll
Ramon Llumà i Guitart.
»Pel Partit dels Socialistes de Catalunya - Ciutadans pel
Canvi - Iniciativa per Catalunya - Verds:
Antoni Siurana i Zaragoza
Ramon Vilalta i Oliva
Francesc Boya i Alós
Marta Camps i Torrents
Joaquim Llena i Cortina.
»Per Esquerra Republicana de Catalunya:
Jordi Ausàs i Coll.
»I pel Partit Popular:
Josep Maria Fabregat i Vidal.
SESSIÓ NÚM. 1

»Per Esquerra Republicana de Catalunya:
Ernest Benach i Pascual
Josep Bargalló i Valls».
El president de la Mesa d’edat

Bé, d’acord amb els articles 2.3 i 32 del Reglament,
hem de procedir a l’elecció del president del Parlament.
Seran convocats un per un i tindran la bondat d’anar
pujant. Recordin que tenen les paperetes preparades.
Ha de ser molt clara, la cal·ligrafia, si no està feta a
màquina, per tal que no ens puguem equivocar. (Remor
de veus.)
Aquesta presidència ha de fer constar que tots els membres del Parlament han complert els requisits que prescriu l’article 4 del Reglament. Així, doncs, només seran
nul·les les paperetes quan estiguin en blanc, siguin il·legibles, s’hi hagi escrit més d’un nom o si és d’algú que
no sigui membre del Parlament.
Bé. Preparin-se, doncs, i un secretari dels que aquí
m’acompanyen irà dient el nom i l’altre irà comptant.
Comencem. Atenció, per favor.
El secretari de la Mesa d’edat Sr. Marc López i Plana

Relació de diputats del Parlament de Catalunya, ordenats alfabèticament per a les votacions, segons el que
disposa l’article 80 del Reglament. 5 de novembre de
1999.
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(D’acord amb l’article 81.1 del Reglament, les diputades i els diputats són cridats nominalment per ordre
alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres
del Consell Executiu en funcions, el president de la
Generalitat en funcions i els membres de la Mesa
d’edat són cridats al final.)
El president de la Mesa d’edat

Ha votat tothom; podem fer l’escrutini per saber qui és
el president del Parlament.
(Es procedeix a l’escrutini.)
El president de la Mesa d’edat

(D’acord amb l’article 81.1 del Reglament, les diputades i els diputats són cridats nominalment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin
a l’urna les paperetes. Els diputats que són membres
del Consell Executiu en funcions, el president de la Generalitat en funcions i els membres de la Mesa d’edat
són cridats al final. Tot seguit es procedeix a l’escrutini.)
El president de la Mesa d’edat

Disculpin el petit retard però val més fer una comprovació exacta, perquè aquí hi ha hagut una petita cosa
que no anava prou bé.

No hi ha cap empat, no hi ha cap empat, de manera que
no hauran de tornar a votar. Ja s’ha acabat. Ho estan
comptant.

(Remor de veus.)

La primera secretària, amb 40 vots, és Carme Valls
–Carme Valls, amb 40 vots–; segueix el senyor Benach,
secretari segon, amb 34 vots; a continuació, en tercer
lloc, el senyor Francesc Codina, amb 31, i el senyor
Isidre Gavín, finalment, en quart lloc, amb 30 vots: 30,
31, 40 i 34.

Ara estan comptant aquí i estan comptant allà, i això ha
de coincidir.
(Remor de veus i rialles. Pausa. Fet l’escrutini, el Sr.
Joan Rigol i Roig obté 68 vots i el Sr. Josep M. Vallès i
Casadevall n’obté 67.)
Bé, finalment comprovat, és nou president, per 68 contra 67, el senyor Joan Rigol.
(Aplaudiments perllongats.)
Bé, continuem. Ara ve, tot seguit, la votació per les
dues vicepresidències, de manera que un minut per
descansar breument, sense sortir de la sala, si us sembla bé, i tot seguit..., va molt ràpid això, bé, ràpid, ens
hem encallat una mica ara, però va. Doncs, tot seguit,
votació per les dues vicepresidències.

(Aplaudiments perllongats.)
Senyores i senyors diputats, un cop coneguts els resultats de la votació, vull felicitar el president, senyor Joan
Rigol, i tots els membres de la Mesa, amb la seguretat
que sabran trobar aquelles complicitats bàsiques i indispensables per avançar al servei de Catalunya i de tota
la seva gent.
Gràcies a tots vostès per la seva col·laboració. Invito ara
els membres de la Mesa que facin el favor de venir a
ocupar els seus llocs.

Comencem una altra vegada a cridar cada un dels noms
dels diputats, que vagin venint, per favor, a deixar la
seva targeta.

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

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

El president del Parlament (Sr. Joan Rigol i Roig)

El president de la Mesa d’edat

Estan acabant de comptar-ho, de comprovar-ho, però el
primer compte ens dóna: senyor Higini Clotas, 67; senyora Dolors Montserrat, 65, i tres paperetes en blanc.
(Aplaudiments perllongats.)
Bé, el senyor Higini Clotas ocuparà, doncs, la
vicepresidència primera i la senyora Montserrat, la segona.
I ara ja... No estan cansats, oi? (Veus de «No!».) Podem
continuar sense fer cap descans? Sí. Gràcies.

Punt 1

vots: el primer secretari, el segon, el tercer i el quart.
Ben senzill, doncs, i només falta que ara estiguin preparats perquè tot d’una el secretari comença a cantar el
primer nom.

Llavors, ara, votació de quatre secretaris. Recordin que
aniran per ordre de votació, millor dit, per quantitat de

PLE DEL PARLAMENT

Il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats,
en nom de tots els membres de la Mesa i en el meu propi, els agraeixo la confiança que ens fan. Com a òrgan
rector col·legiat, dedicarem tots els nostres esforços a
complir les responsabilitats que vostès ens han encomanat. Representaré, tan dignament com sàpiga, aquest
Parlament; mantindré l’ordre de les discussions i dels
debats amb imparcialitat; compliré i faré complir el
Reglament com a expressió de les normes democràtiques que ens hem donat, i esmerçaré tota la meva dedicació a aquelles funcions que l’Estatut de Catalunya,
les lleis i el nostre Reglament encomanen al president
del Parlament.
Els demano a tots vostès l’ajuda en el compliment
d’aquestes tasques, i sé que la tindré. Gràcies.
Permetin-me unes breus consideracions a l’inici
d’aquesta sisena legislatura. Tots junts representem el
poble de Catalunya; aquest és el fonament de la dignitat de cada un de nosaltres, dels qui, com a diputats,
seiem en aquests escons del Parlament, i aquesta és la
nostra legitimitat democràtica.
SESSIÓ NÚM. 1
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En el nostre tracte polític mai hem d’oblidar de reconèixer entre tots nosaltres aquesta dignitat i aquesta legitimitat i, alhora, mai hem d’oblidar tampoc les exigències que això comporta en la nostra relació mútua.
Catalunya és una societat plural, i aquesta afirmació no
és solament la constatació d’un fet obvi, sinó també la
d’un valor positiu: la diversitat de criteris polítics és una
riquesa del nostre poble, i som els diferents partits i la
seva derivació en grups parlamentaris els qui hem de
contribuir a la formació i manifestació d’aquest pluralisme. A aquesta diversitat, hi correspon, hi ha de
correspondre, que sempre tots tinguem actituds de tolerància, de diàleg i de respecte. Així, dignifiquem la
democràcia i també honorem la memòria de tots els qui
en els llargs períodes de repressió foren fidels a Catalunya i a la lluita per les llibertats democràtiques. Ells
lluitaven per una Catalunya tolerant, dialogant i cívica.
La seva memòria també ens compromet avui a tots nosaltres.
És el Parlament el que ha de dotar Catalunya de Govern
i, alhora, ha d’emparar la diversitat, la discrepància, el
debat polític. Aquest és el sentit de la democràcia parlamentària: la governabilitat, el seu control, el dret a
formular alternatives i el de legislar.
Però cal tenir present que aquest pluralisme s’aixopluga en un únic sostre comú, compartit per tots nosaltres:
el de la institució d’aquest Parlament. Deixin-me dir
que, si la discrepància és un valor bàsic en la democràcia, la recerca del consens en l’intent de coparticipar,
units tots plegats en el bé comú del nostre poble, és
també un objectiu que ennobleix la tasca política, no
només perquè tots compartim els valors democràtics i
estem al servei de les mateixes institucions polítiques,
sinó també perquè, en avançar junts, enfortim i donem
gruix i cohesió al nostre país. I això ens ho reclama la
realitat política del nostre poble. En la defensa de la
legítima discrepància i en la recerca del consens en les
qüestions bàsiques, em tindran sempre personalment
compromès.
Però aquesta legitimitat democràtica, els polítics l’hem
de revalidar dia a dia davant els nostres conciutadans.
El nostre Parlament no té el monopoli de la política,
perquè la política és present a tota la societat, a tots els
àmbits de decisió i de comunicació social, però reclamo que la centralitat institucional de la política catalana radiqui en aquest Parlament. Si volem un parlament
institucionalment fort, viu i renovat, cal la fidelitat i la
complicitat de tots vostès per assolir-ho. És per la condició de membres d’aquesta casa que assumim les responsabilitats de representació popular i és aquí on hem
de donar raó d’aquestes.
En aquest procés de revitalització del nostre Parlament,
hem d’aproximar-nos a l’interès dels ciutadans; que la
contraposició, en els nostres debats parlamentaris, d’interessos excessivament corporativistes o endogàmics
no desdibuixi la nostra actitud de servei al bé comú del
nostre país i no ens allunyi progressivament de l’interès del ciutadà. El nostre Reglament ens dóna camins
prou positius per trobar plataformes de participació en
la societat, i és en aquesta línia que ens proposem treballar.
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El poble de Catalunya, amb els resultats de les recents
eleccions, ens encoratja a tots i a cada un dels grups
parlamentaris a un alt grau de responsabilitat política.
Aquest és un gran repte per a la nostra institució en
aquesta legislatura. Hem de fer sentir en aquest Parlament la força dialèctica entre Govern i oposició, però
això no ha d’esgotar ni de bon tros tota la dinàmica
política catalana: haurem de treballar tots junts i
complementàriament –cadascú en el seu lloc de responsabilitat que li correspongui– en l’aprofundiment del
nostre autogovern, en el camp estatutari, administratiu,
financer, territorial, en la interrelació amb els diversos
nivells institucionals i polítics del país, de l’Estat,
d’Europa, i arreu on creguem oportú que cal treballar
consensuadament.
Difícilment avançarem en aquesta línia, si no propiciem en aquest Parlament, que és el lloc propi i adequat
per a plantejar aquestes qüestions, un clima de col·laboració i de diàleg entre tots nosaltres.
Més enllà del que, des de la divergència o del consens,
cada grup cregui legítimament que ha de plantejar en
aquesta legislatura, necessitem, tots junts, alçar la
mirada a aquells reptes de futur als quals s’haurà
d’afrontar la societat catalana: la dels nostres fills. Probablement, haurem de compartir junts –i això és bo–
interrogants que ens superen a tots nosaltres, perquè
ningú pot pretendre tenir-ne la solució: interrogants
sobre qüestions que són i seran determinants per al futur del nostre poble, per a les generacions de catalans
que vénen.
La complexitat del món que ens toca viure; la justícia
social a escala mundial davant el Tercer i Quart Mons;
la limitació dels recursos naturals que, si segueixen
aquests nivells de consum, patiran els nostres fills; l’enfortiment de la nostra identitat cultural enmig d’un món
que tendeix a la uniformització d’hàbits, ens obliga a
tots nosaltres a estar amatents a aquest repte de futur
per tal que Catalunya pugui estar preparada materialment i humanament.
Assajar d’avançar junts davant aquestes perspectives a
més llarg termini és una tasca política que podem compartir tots plegats. En aquest sentit, permetin-me que
suggereixi que a aquestes qüestions que afecten la societat catalana podria aplicar-se allò que preveu el nostre Reglament en el seu article 49, quan diu que comissions d’estudi poden aplegar per treballar conjuntament
diputats i especialistes de la societat civil. Podria ser,
aquesta, una de les maneres d’obrir el nostre Parlament
a la col·laboració amb la societat. Tot i que nosaltres,
com a diputats, som els únics legitimats democràticament per representar políticament el poble català, això
no vol dir que el Parlament hagi de ser el reducte exclusiu i tancat de nosaltres mateixos. L’obertura del nostre Parlament a la societat ha de possibilitar la col·laboració ordenada i predefinida d’experts que ens poden
ajudar a fer aportacions que ens permetin a nosaltres,
diputats, formular i proposar polítiques amb més fonament.
I, en un ordre més administratiu, ens haurem de proposar, durant aquesta legislatura, fer avenços significatius
perquè els diputats en aquesta cambra puguin disposar
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dels mínims elements d’espai i de mitjans personals per
poder executar la seva tasca. En aquesta línia, agraïm a
l’Ajuntament de Barcelona la cessió que ens ha fet
d’aquest Palau del Parlament i celebrem l’acord assolit entre el Parlament de Catalunya, el Govern de la
Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
Si el poble català ens veu preocupats per les seves inquietuds, si ens veu treballar políticament amb fidelitat
a Catalunya, amb patriotisme, construint un horitzó
polític, social, cultural, econòmic, ens revalidarà dia a
dia en la seva representació democràtica, que ja legítimament tenim. Haurem de fer esforços renovats per tal
que el poble català conegui millor l’abast de la nostra
tasca parlamentària.
Comencem aquesta sisena legislatura. És una legislatura particularment exigent, però la responsabilitat que
sempre ha demostrat el catalanisme polític, representat
per tots els grups d’aquesta cambra al llarg de les cinc
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legislatures anteriors, que tan dignament han presidit
els molt honorables senyors Heribert Barrera, Miquel
Coll i Alentorn, Joaquim Xicoy i Joan Reventós, ens és
l’aval d’un futur prometedor.
En aquest afany de servei a Catalunya i als nostres conciutadans, que tots nosaltres compartim, donem inici a
aquesta nostra tasca.
Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats.
Declaro constituït el Parlament de Catalunya en aquesta
sisena legislatura.
S’aixeca la sessió.
(Aplaudiments perllongats.)

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i un
minut.
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