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Parlament universitari 

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2015 

La presidenta 

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats.  

Voldria saludar, en primer lloc, els membres de la mesa  ─encara ens falta el 

secretari quart, que haureu de votar després─, el president ─el meu homònim─,  la 

vicepresidenta primera, la vicepresidenta segona, el secretari primer, el secretari 

segon i el secretari tercer; els lletrats, el lletrat major i el secretari general, i tots 

vosaltres com a membres dels diferents grups parlamentaris. 

Primerament, us vull agrair l’interès per la funció parlamentària, l’interès per 

participar-hi, perquè crec que és important que tothom ho faci, i es pot fer de 

moltes maneres; es pot fer seient aquí, als escons parlamentaris, però també per 

mitjà de la ciutadania, de la societat civil i, per tant, és bo i positiu que vosaltres, 

que sou estudiants universitaris, a més de la formació, que és molt important, 

tingueu il·lusió i ganes de participar en el futur del vostre país. 

Aquesta setmana fareu una mica això, fareu el treball que fem nosaltres durant 

l’any, durant els períodes de sessions parlamentàries, treballareu en comissió ─em 

consta que creareu, no sé si ja ho heu fet, quatre comissions, una de les quals és la 

de justícia. Jo havia estat durant molt de temps presidenta de la comissió de 

justícia, suposo que pels estudis de dret..., quan vaig arribar aquí al Parlament ara 

fa quatre legislatures la meva primera funció va ser presidir la comissió de justícia, 

i per això la recordo amb molt ‘carinyo’; a més, va ser la primera experiència 

parlamentària meva, havia estat al govern però no al Parlament. 

Després crec que també teniu la comissió primera o la comissió d’afers 

institucionals. En diem comissió primera perquè potser és la que tracta els temes 

més importants, tot el que fa referència al territori, a les reformes, per exemple, de 

l’estatut... Tot això va a la comissió primera. Us desitjo, per tant,  que feu feina i 
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que sapigueu què és el Parlament i com s’hi treballa. També ─no sé si és avui─ que 

feu la sessió d’investidura i que, per tant, elegiu president o presidenta i els 

membres del govern que, doncs, seuran aquí, a la primera bancada que ara és 

buida.  

Quan vénen nois i noies de les escoles i al final fan una breu sessió aquí, a 

l’hemicicle, i se’ls explica una mica què és el que s’hi fa, molts volen ser davant de 

tot, que és on és el president de la Generalitat i, per tant, entre ells, doncs, es 

barallen per poder seure a la primera bancada i al primer escó. Veurem qui és 

l’elegit, desitjo que us poseu d’acord, que pugueu arribar a consensos, i el que és 

més important, que pugueu anar a la una en temes cabdals. I dic anar a la una 

perquè a les lleis importants, a les lleis que afecten la ciutadania, que afecten les 

famílies, que afecten les persones, que afecten les empreses, en moments de crisi 

com els que ha patit el nostre país, és important arribar a acords i que la ciutadania 

vegi que els seus polítics, siguin del color que siguin, els representen a tots i són 

capaços de fer pinya. Per tant, en aquest sentit, també us demano que reflexioneu, 

feu pinya i penseu que el que és important val la pena que tingui com més vots 

millor. 

I res més, teniu molta feina per endavant. No trigueu a votar i a elegir els vostres 

candidats, perquè s’ha de fer molta feina i un cop escollit el president de la 

Generalitat heu de treballar en comissions, heu de fer notes de premsa, teniu 

periodistes per poder explicar qui crida més o qui ho fa millor. Abans els periodistes 

s’asseien allà. Ara com que tenen una sala de premsa molt ben equipada, doncs, 

els veiem menys. 

I res més, deixo el meu lloc al president del Parlament, li desitjo sort i encerts en la 

seva nova tasca, i endavant amb la vostra feina. 

Moltes gràcies. 

 


