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Homenatge a les diputades de la I 
legislatura 
Palau del Parlament, 17 de març de 2015 

La presidenta 

Bon dia a tothom. 

President Rigol, secretari de la mesa, presidents dels grups parlamentaris, 

diputades i diputats, síndic de greuges, director general de relacions institucionals, 

director general del Memorial, directora de l’Institut Català de les Dones, exdiputats 

i exdiputades, senyores i senyors, familiars i amics de les diputades, aquest és un 

acte d’homenatge a les diputades que van entrar al Parlament la I legislatura: Rosa 

Maria Barenys, Dolors Calvet, Teresa Eulàlia Calzada, Concepció Ferrer, Elena 

Farré, Marta Àngela Mata, Trinitat Neras i Assumpció Sallés.  

Veuran una cadira buida, és la de Marta Mata. Abans d’iniciar l’acte, que ha estat 

organitzat per la direcció general del Memorial i en què hem col·laborat en la 

mesura del possible des del Parlament, haig de dir que m’hauria agradat haver-ne 

tingut la idea, però a vegades les idees les tenen altres i el que hem de fer és 

sumar-nos-hi amb moltes ganes i molta il·lusió, i fer-ho, a més, el mes de març, en 

el marc del dia internacional de la dona. 

Voldria, abans de començar ─de fet no estava pensat que parlés la primera, però 

de seguida ho entendran─, adreçar-los unes paraules per destacar que era de 

justícia fer un homenatge a les primeres diputades al Parlament i  anunciar-los que, 

amb motiu de la commemoració, divendres, 20 de març, del trenta-cinquè 

aniversari de les primeres eleccions al Parlament l’any 1980, avui a la reunió de la 

mesa he proposat i hem acordat per unanimitat atorgar la medalla d’honor del 

Parlament en la categoria d’or a les set diputades i a Marta Mata a títol pòstum.  

Normalment, el que fa el president o la presidenta, en aquest cas, és telefonar el 

guardonat abans i demanar-li autorització. No ho he pogut fer, no he tingut temps, 
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però és que, a més, pensava que era bona la sorpresa, estava convençuda que us 

faria il·lusió i que us agradaria. Per tant, m’he permès la llibertat d’anunciar la 

decisió de la mesa d’aquest matí a l’inici d’aquest acte, així el que comença bé 

segur que acaba molt bé. 

Moltes gràcies, doncs, per la vostra acceptació, moltes felicitats per ser avui aquí i, 

sobretot, pel caràcter pioner que va tenir aquell mes de març en la constitució del 

Parlament amb les vuit diputades al costat de cent vint-i-set diputats. 

Moltes gràcies. 

[...] 

I per acabar aquest acte, deixeu-me que us agraeixi la vostra presència i la 

capacitat i voluntat per decidir, en un moment que no era fàcil, fer de diputades del 

primer Parlament recuperat. 

A les vostres intervencions, algunes heu parlat més del fet de ser dona i del 

plantejament que, com a dones, us havíeu fet, i d’altres, la majoria o totes, heu 

parlat, sobretot, de la responsabilitat que assumíeu en aquest primer Parlament...; 

que, com a diputades, potser prevalia més la necessitat de fer un bon paper i 

d’aportar la vostra sapiència perquè el Parlament fos el que tots desitjàvem en 

aquella Generalitat recuperada. 

Mentre us escoltava, he fet algun comentari al president Rigol en aquest sentit. A la 

I legislatura es van aprovar moltes lleis, i les més importants, sobretot les de 

desenvolupament de l’estatut. Són lleis que ara han fet trenta, trenta-dos, trenta-

cinc anys, i hem celebrat algunes d’aquestes lleis aquí, amb els ponents o amb 

persones que havien estat lligades a la ponència. I primer em va sorprendre, 

després ja no perquè vaig entendre el perquè, que la major part d’aquestes lleis 

s’haguessin aprovat per unanimitat, i no eren lleis fàcils, eren lleis complicades, 

eren lleis que no tothom podia estar d’acord amb el contingut, però va ser 

important aquell inici. 

Quan un comença un projecte, lògicament està engrescat, i el que vol és que el 

projecte tingui èxit i acabi bé, i pot més l’èxit del projecte i que acabi bé que no els 
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protagonismes individuals; i això és normal. I això va passar especialment  la I 

legislatura, en què vosaltres vau participar. I  jo, que ho recordo simplement 

perquè ho he llegit o he pogut participar en actes que celebraven, precisament, 

aquestes lleis, he pensat que, esclar, no sempre ha estat així, i també és normal. 

No sempre ha estat així, perquè els diputats i les diputades que van repetir, com 

per exemple Rosa Barenys o Trinitat Neras, que vau repetir durant força 

legislatures, segur que la vostra experiència de la V i VI legislatures no és la 

mateixa que la de la primera, i les batalles internes i oposicions polítiques, que 

també, lògicament, són pròpies del Parlament, vosaltres us les vau trobar molt més 

la V i la VI legislatures que no pas la I legislatura. Per tant, en aquest sentit, crec 

que és bo que els que som diputats ara recordem aquesta experiència vostra, 

perquè és positiva, el consens, intentar arribar a acords, negociar i, tot i perdre 

coses pel camí, guanyar, al final, el projecte. 

Això ara també ho intentem fer; tampoc vull dir que sigui absolutament diferent. 

Els temps han canviat, la societat ha canviat, les necessitats de tothom han 

canviat, la situació que vivim ha canviat, i, això, cada grup parlamentari ho viu en 

aquesta casa de manera diferent, perquè és lògic, perquè el país també ha canviat, 

perquè som un país divers, un país plural i els cent trenta-cinc diputats i diputades 

han fet que aquesta pluralitat aquí també es noti. I el que sí que vull afegir és que 

potser la vostra presència i la vostra feina a la I legislatura va servir més per ajudar 

conjuntament els diputats a fer créixer un parlament com voldríem que fos, i ara, 

en canvi, la presència i l’actuació i el treball de les cinquanta-set diputades es veu, 

potser també, més com una diferència de sexe. Crec que aquesta diferència ara és 

molt positiva, molt necessària, que la societat en què estem la demana, i ens 

implica i ens incentiva perquè sigui així. 

Quan Tània Verge ha intervingut i ens ha donat totes aquelles dades, m’ha fet 

pensar en quan en aquesta casa celebrem el dia internacional de la dona i jo 

dedico, al final, sempre una petita part del meu parlament a l’estat de la qüestió. 

Llavors, he pensat  en dues coses en què sempre guanyem ─ho dic de broma. 

Sempre començo amb l’estadística: si l’esperança de vida dels homes és de 

setanta-nou anys, la de les dones és de vuitanta-quatre; guanyem. O bé en la 
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població, som més dones que homes i, per tant, en aquest sentit doncs sempre 

guanyem. 

Però, també, quan parlo de les carreres universitàries, ara guanyem: hi ha un 65 

per cent més de noies que de nois a les universitats, però, a més, hi ha 

determinades professions amb majoria de dones, i parlo de la medicina, que no era 

així, i parlo de la justícia, que tampoc era així. L’any 75 va haver-hi la primera 

jutgessa, ara hi ha més del 62 per cent de jutgesses a Espanya. Als llocs més 

importants, al Suprem, encara no hi han arribat, però és qüestió de temps, perquè 

del 0 al 62 per cent hem fet un salt molt important, i en el camp de la medicina 

igual. Fa cent anys no hi havia ni una sola doctora, la doctora Aleu va fer cent anys 

l’any passat i el Col·legi de Metges va fer un homenatge a qui havia estat la 

primera metgessa; ara són el 65 per cent.  

Per tant, de mica en mica i empenyent, la paritat arribarà, però no tan sols perquè 

hagi d’arribar, sinó per normalitat democràtica. És com quan vaig ser designada 

presidenta del Parlament. Per a mi va ser un dia molt emotiu, molt, i la 

responsabilitat em va pesar més, sobretot perquè pensava que, d’alguna manera, sí 

que representava tots els diputats i diputades, però jo em sentia més obligada de 

cara a les dones i, per tant, vaig assumir una responsabilitat que crec que és molt 

positiva per a la nostra normalització democràtica, i recordo que vaig dir dues coses 

que sempre em vénen al pensament: donar les gràcies a totes les dones que fa 

cent cinquanta anys van començar la lluita pels nostres drets, i fer que això que 

comença a ser normalitat democràtica sigui absolutament normal, ja no dic per a 

les meves filles sinó per a  les filles de les meves filles. 

En aquest sentit, crec que arribar a la presidència del Parlament obre el camí a 

moltes altres dones i obre el camí, també, per dir que en altres àmbits aquesta 

igualtat no existeix, però que en l’àmbit de la política guanyem terreny, i el 

guanyem ja pràcticament en una situació d’igualtat que només és qüestió de 

temps, de pocs anys, perquè encara que a moltes no ens agradin les quotes ─i sóc 

la primera que no havia defensat mai quotes─, ara les defenso. Per què? Perquè 

crec que moltes vegades les dones necessiten una empenta, perquè la primera 
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pregunta que et fas és “Ho faré bé?, en seré capaç?”, ho podré compaginar? Cosa 

que normalment ─no dic que no hi hagi excepcions─ no passa. 

I acabo amb una anècdota personal. Recordo que la primera vegada que vaig ser 

consellera del govern de la Generalitat, quan se’m va proposar, i m’ho va proposar 

el president Pujol a proposta del meu partit, Unió Democràtica, vaig dir que 

necessitava vint-i-quatre hores. ─Per què? ─Doncs perquè en vull parlar amb el 

meu marit i ho vull consultar amb els meus fills, que encara són molt joves, perquè 

això em comportarà problemes. ─És la primera vegada que em passa. ─Potser és la 

segona vegada que tens una consellera i, per tant, doncs, això també és normal. 

Crec que realment és així, que potser ens ho plantegem tot massa, potser ens 

preguntem massa si som capaços de fer-ho i, a més, creiem que com que és una 

responsabilitat gran, doncs, l’hem de compartir amb la persona en qui, vulgues que 

no, repercutirà el compromís que tu tens. 

I res més, vull acabar tornant al principi. Per a mi ha estat un acte magnífic.  Estic 

encantada i satisfeta que s’hagi pogut fer al Parlament, que és casa vostra i va ser 

la vostra primera casa, i, sobretot, perquè he pogut i hem tingut la idea i 

l’oportunitat d’atorgar-vos la medalla d’honor del Parlament en la categoria d’or, 

que normalment lliurem pels volts de l’Onze de Setembre, en un acte relacionat 

amb la nostra festa nacional i en què aprofito per lliurar les medalles. 

Moltíssimes gràcies per la vostra experiència i pel vostre testimoni de vida, perquè 

per nosaltres heu estat un exemple i heu estat pioneres en aquest món de la 

política catalana. 

Moltes gràcies. 

 


