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Lliurament de la Medalla d’Honor del 
Parlament, en la categoria d’or, a la 

Fundació Institut Guttmann i a les vuit 
diputades de la I legislatura del 

Parlament de Catalunya.  

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2015 

La presidenta 

Molt honorable president de la Generalitat, delegada del Govern, alcaldessa de la 

ciutat de Barcelona, inspector general de l’Exèrcit, vicepresidenta del Govern, 

conselleres i consellers del Govern de la Generalitat, president Montilla, president 

Rigol, president Benach, membres de la Mesa del Parlament, diputades, diputats, 

autoritats, cos consular, membres dels cossos i forces de seguretat, senyores i 

senyors, Institut Guttmann, membres del Patronat de la Fundació i treballadors i 

treballadores de l’Institut, diputades guardonades, han passat molt ràpidament 

aquells quatre o cinc mesos des del dia que anunciàvem aquest possible guardó, 

moltes felicitats per ser avui aquí i moltes gràcies per la vostra feina.  

Els adreço aquestes paraules un any més i, personalment, per darrera vegada. 

Espero no emocionar-me perquè he pensat que no ho havia de fer i ja començo 

malament. Són unes paraules amb motiu de la celebració de la diada nacional de 

Catalunya, que és la nostra festa cívica de reivindicació i d’afirmació de la 

catalanitat plural, de la diversitat d’un país que ha optat per la cohesió i per la 

convivència i que vol tenir, i els té, horitzons de llibertat i de plenitud. 

Sovint he fet esment, al llarg d’aquests darrers cinc anys, de la bonica paradoxa 

que comporta el Palau del Parlament, al bell mig del Parc de la Ciutadella. El que va 

començar sent l’arsenal de tota una infraestructura militar, creada i mantinguda per 

controlar i reprimir la capital de Catalunya, ha estat des del 1932, i amb el llarg 

parèntesi conegut, la seu de la democràcia i de la paraula, on hi ha representada la 

població catalana. 
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En igual sentit, hem de parar atenció al fet de com en les cinc diades que hem 

commemorat en les dues darreres legislatures, en les quals he tingut la 

responsabilitat i l’honor immens de presidir aquesta cambra, hem evolucionat, hem 

progressat i hem canviat. 

Hem après dels nostres onzes de setembre i els hem donat la volta. Hem operat 

una gran mutació: no hi ha sensació de derrota, sinó un clam d’esperança i de 

futur, i sempre en clau de civisme i en clau de llibertat. La diada ha esdevingut la 

manifestació festiva d’un «nosaltres», que ara més que mai és proactiu, 

precisament, en la recerca d’un futur lluminós i possible per a Catalunya i per als 

catalans. 

Deixem enrere el record compungit o nostàlgic del que van fer o la invocació 

recurrent en els moments de caiguda i de persecució. No volem, ni ens convé, 

recrear-nos en l’esperit d’aquells que han estat derrotats i que no han tingut més 

remei que dedicar-se a resistir i a sobreviure, ni tampoc en la idealització del que 

podíem haver estat. El to és ben bé un altre, el que reflectien, per exemple, els 

versos següents de la Maria Perpinyà, dona compromesa amb la política i la cultura 

el 1932, i que deia així: «Endavant, Catalunya, que els camins són oberts / i els 

lligams són a terra per sempre. /[...] Tant de temps que visqueres, Catalunya, en 

l’oblit, /[...] Ara parles i et sent tot el món / i et contemplen de lluny triomfant i 

serena.» 

Som un poble amb identitat i capaç de fer coses notòries. Volem ser un poble lliure, 

format per dones i homes lliures. És al nostre abast ser una nació emprenedora i 

avançada, que cregui en la creativitat i que sigui la suma de persones i 

d’institucions amb talent i obertes a la innovació. Volem ser un país de qualitat i 

obert a la ciència, a la cultura, al coneixement i compromès amb la plena realització 

de les persones. Per això ens convé tant posar en valor les bones pràctiques que 

sortosament hi ha en el si de la nostra societat i que la fan progressar materialment 

i espiritualment; i, sobretot, les trajectòries vitals i associatives que no només 

ajuden a dignificar i enriquir el nostre entorn, sinó que són i actuen com a referents 

per a tots nosaltres, en el nostre camí diari. 

També és important saber reconèixer i difondre com hi ha hagut generacions de 

catalans i catalanes que ens han preparat el camí i que es van esmerçar i, fins i tot, 

es van sacrificar per llegar-nos els fonaments del que som i del que tenim avui. 
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Per això, novament vinculem a la nostra diada nacional el lliurament de les 

medalles d’or del Parlament de Catalunya, distinció amb la qual volem honorar 

l’excel·lència cívica de persones i d’entitats que deixen petjada en la nostra societat 

i que transmeten uns valors positius que cal fomentar. 

Enguany hem honorat les vuit dones diputades de la primera legislatura del 

Parlament de Catalunya: Rosa Barenys, Maria Dolors Calvet, Teresa Eulàlia 

Calzada, Concepció Ferrer, Helena Ferrer, Marta Mata –traspassada l’any 2006–, 

Trinitat Neras i Assumpció Sallés. Avui ressaltem i agraïm el testimoni polític de les 

primeres diputades de la història del parlamentarisme català, la seva implicació 

política en aquells anys inicials de la recuperació de la democràcia i de l’autogovern. 

No era fàcil, l’any 1980, però elles hi eren, perquè elles ja havien estat abans en la 

vida pública, a peu de carrer, en la lluita per a la recuperació de les llibertats i de 

l’autogovern. 

Avui amb aquests guardons fem un acte de justícia, volgudament marcat per un to 

afirmatiu i reivindicatiu pel que fa a la incidència de les dones en el món 

parlamentari i en general, en la política, en la línia d’ajudar a consolidar la causa, 

ben justa, de la paritat dels homes i de les dones en la política i en la vida pública a 

Catalunya. 

El Parlament de Catalunya del 2015, afortunadament, és molt més paritari que 

aquell Parlament constituït el 1980, on la presència de les dones era testimonial, 

anecdòtica. Al ritme del país el Parlament de Catalunya ha avançat en l’equiparació 

dels homes i de les dones. En el moment de dissolució de la desena legislatura hi 

havia cinquanta-vuit diputades que representaven un 43 per cent del total de 

diputats. Encara ens falta camí, com deies, Trini, ens falta camí per recórrer, però 

amb dones com vosaltres i les que hi ha aquí, segur que arribarem. 

En aquest punt, vull fer un incís per referir-me a la primera lletrada d’aquest 

Parlament i del conjunt de l’Estat, que ho va ser des del 1981 i que, des del 1999, 

ha estat secretària general del Parlament, l’Imma Folchi, i agrair-li la feina tan ben 

feta al capdavant de l’Administració parlamentària i el suport tan fonamental que 

ha significat per la Presidència del Parlament.  

També aquí convé recordar sempre que els assoliments d’ara són tributaris dels 

esforços esmerçats per generacions d’homes i de dones, com les de les nostres vuit 

diputades guardonades; que la normalitat d’avui és fruit de l’inconformisme d’ahir, 
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del caràcter pioner de persones que van dir prou a una situació que consideraven 

injusta i que van ser prou fortes per oposar-s’hi, per donar la cara i per actuar en 

conseqüència. En el cas dels drets polítics de les dones, mai no podrem agrair prou 

el paper de les sufragistes, molt incompreses i atacades en el seu temps. 

D’altra banda, hem atorgat la Medalla d’Honor, perquè també volem honorar-la, a 

una entitat molt remarcable, de referència, a la Fundació Institut Guttmann, entitat 

privada d’iniciativa social sense ànim de lucre que ha esdevingut un magnífic 

exemple dels fruits enormement positius que té la cooperació publicoprivada. 

Des de la seva constitució, la Fundació Institut Guttmann ha impulsat, d’una 

manera ben reeixida i reconeguda, la rehabilitació integral de les persones 

afectades per una lesió medul·lar, per un dany cerebral adquirit o per una altra 

discapacitat d’origen neurològic, tot i desenvolupar la recerca i la docència en 

aquest àmbit de la neurociència i ajudant-los a assolir una reinserció social 

satisfactòria, el ple reconeixement dels seus drets i una efectiva equiparació 

d’oportunitats. 

Com podríem deixar de ressaltar i distingir aquests cinquanta anys, per ajudar a 

començar noves vides, tal com tan encertadament heu definit en l’objectiu que us 

ha menat en aquest mig segle d’existència com a entitat? Mai no destacaríem prou 

la importància de vetllar, també, per l’excel·lència en la solidaritat. Un país que 

valgui la pena necessita estar ben organitzat institucionalment, necessita ser 

competitiu, però necessita també tenir vies en les quals discorrin, fluidament i 

eficaçment, els gestos solidaris, l’ajut fratern. 

Podem congratular-nos, en aquest punt, de la força del voluntariat, de la 

implantació de grans esdeveniments solidaris, i també de la presència, tan positiva, 

d’un tercer sector social que a Catalunya té unes dimensions i una projecció gens 

negligibles. També en aquest punt hi ha molt de talent al servei del progrés 

material, de la salut i del benestar i molta voluntat d’acollida, que espero i que 

desitjo que podrem i sabrem manifestar per a rebre persones refugiades en una 

mostra més del caràcter solidari que sempre ha caracteritzat el poble català i les 

seves institucions. 

Moltes felicitats a l’Institut Guttmann, al seu president, al director, al Patronat i 

molt especialment als treballadors i a les treballadores, que són, segur, amb la seva 

vocació i en la seva professió, els que en el discurs de l’amic Antoni Subirà s’ha dit 
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que eren l’ànima. En un institut com aquest, l’ànima de les persones que hi 

treballen és el més important per a les persones que n’han de ser usuàries i que 

estan malaltes. 

Per tant, moltes gràcies, i, en nom del Parlament de Catalunya, estic orgullosa 

d’haver contribuït a l’atorgament de la Medalla d’Or. 

I torno a la diada, i vaig acabant. Des de la certesa que no som un poble ensopit, 

derrotat ni pusil·lànime, vull proclamar que no podem ser ara esclaus del desànim, 

sinó aliats de l’esperança. Més que mai hem d’estar decidits a decidir, decidits a 

ser. També és un missatge que ha de ressonar clar i català arreu del país, i que cal 

que manifestem amb la dignitat de qui té tanta història i de qui té tant de futur. 

Tinguem ben present el que escrivia, en circumstàncies duríssimes, Antoni Rovira i 

Virgili, que fou president del Parlament de Catalunya entre els anys 1940 i 1949: 

«Els homes poden caure. Les terres poden ser envaïdes. Les institucions polítiques 

poden canviar. Però quan veiem aplegat el nostre poble i comprovem que és un 

poble amb unitat i amb personalitat –és a dir, una nació– comprenem que és 

indestructible i que la seva voluntat persistent el durà al triomf definitiu.» 

Més que mai hem de tenir les idees clares: el 2016 farà tres segles del Decret de 

Nova Planta, que fou la plasmació jurídica de la derrota militar del 1714, contra la 

qual hem hagut de viure i malgrat la qual hem pogut progressar. Confio que el 

2016 ja estarem establint les bases de quelcom nou, a l’altura del que reclami un 

poble que ha decidit passar pàgina, que reclama el seu dret a ser, el seu dret a 

decidir què vol ser i, fins i tot, el seu dret a equivocar-se quan decideixi què vol ser. 

Confio que el 2016 podrem acostar-nos a horitzons de llibertat, treballant per un 

estatut jurídic i constitucional que doti Catalunya i la seva gent d’eines adequades 

per a progressar, que ens permeti ser homes i dones en peu d’igualtat, plenament 

lliures i volgudament solidaris.  

La recepta ens la prescrivia la poetessa centenària Joana Raspall, quan ens 

interpel·lava en els termes següents: «Parla ben clar, que el mot és teu / i el 

pensament ningú no el mana.» Parlem i actuem clarament, decididament, 

honestament, cívicament, sense capficar-nos en límits ni en fronteres, tenint ben 

presents, al contrari, els horitzons de plenitud cap als quals podem i volem 

caminar, sense defalliment, amb la força dels ideals quan el seny ens mena a 
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actuar, a arriscar, a projectar-nos, a viure. Tots hi som cridats, tots hi som 

convidats, cohesionadament, els que ja hem recorregut molt de camí vital i també 

els qui tot just l’inicien. 

Precisament, pensant en els més joves, són avinents les paraules que Emèlia 

Codorniu, que fou una activista política, militant d’Unió Democràtica a la Segona 

República, va pronunciar el 1991: «No us adormiu, vigileu sempre. Vosaltres esteu 

en l’edat d’anar endavant, de fer rutllar el país, de segar cadenes. Segueu-les.» 

Que tingueu una bona diada! Visca Catalunya! 

 

 


