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Aldees Infantils SOS 

Palau del Parlament, 12 de juny de 2015 

La presidenta 

Molt bé. M’apunto això que deies que les institucions prestin atenció a les 

necessitats de la gent. Aquests tres dies que vénen de ple hi haurà un debat 

específic molt –molt– llarg sobre la salut, perquè cada vegada tenim gent més 

gran. Tenim una esperança de vida molt alta, estem en els nivells més alts de la 

Unió Europea, però això també requereix més eines sanitàries perquè la gent gran 

tingui qualitat de vida. Per tant, quan dimecres els diputats parlin de la salut em 

recordaré de tu, de tu i del teu col·legi. 

Bé, ja hem acabat les exposicions, i ara em toca a mi fer la intervenció final. Això, 

normalment, en els plens no passa, perquè parlen els diputats. Jo els dono la 

paraula, i són ells, o els membres del govern, els qui intervenen. Haig de dir, 

d’entrada, que ho heu fet molt bé. Tots. Perquè a més heu escollit ponències 

diferents, però si les agafes totes cinc unes tenen coses de les altres. Perquè, al 

final, el que acaba sortint és l’interès pel nostre entorn, l’interès pel medi ambient, 

la solidaritat, la família, l’esforç que hem de fer a escola. Tot això ha sortit en totes 

les ponències.  

Jo m’he anat apuntant algunes coses. De la ponència de l’Elsa, que es titulava “Si 

ens aturem a pensar podem ser més positius”, m’ha agradat quan has dit que 

havíeu mirat al diccionari què volia dir exactament aquest adjectiu qualificatiu, i 

que els mestres us van dir: “Per què sempre mireu el cantó negatiu de les coses?” 

“Per què sempre rondineu a casa?” I us van dir: “Ara canvieu el to i mireu el cantó 

positiu de les coses”, i això és el que heu sabut fer. I vau començar a veure coses 

positives dels vostres companys: que uns són simpàtics; altres, riallers; altres, 

bons companys... Això està bé, perquè vol dir que ja comences el dia de classe en 

positiu. I és important això que heu dit que cal compartir aquest esperit positiu 
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amb els grans, perquè no volem un món gris, sinó un món de colors, com les 

parets de la vostra escola o de la vostra classe. Per tant, moltes felicitats i 

endavant. 

De la ponència de la Nerea, del Col·legi Sant Gervasi, “Posem atenció als mitjans de 

transport”, ha estat molt bé quan has dit que quan anem en metro o autobús ens 

hem de fixar que no ens asseguem als seients reservats per a persones amb una 

discapacitat o per a la gent gran amb dificultats per caminar, o que deixem sortir 

abans d’entrar. Això és solidaritat, i això al final us porta a respectar els altres, a 

posar atenció als nostres actes. 

La Somaia, de Girona, diu: “Reciclem per un món millor.” I la veritat és que ha 

sigut molt i molt original, innovador, fer tota la ponència amb rodolins, perquè a 

més això us obliga a pensar. Ara el que hem de fer és això que dieu: “Bruta, 

brutícia, quan la veig em fa venir molta malícia.” Està molt bé –està molt bé. 

La Nàdia, de Lleida, ens ha parlat de parar atenció, en el sentit que hem de 

concentrar-nos per expressar-nos millor, que hem d’aturar-nos a pensar per poder-

nos expressar millor. I més en el món actual, el món del segle XXI, de les noves 

tecnologies, dels mitjans de comunicació, dels mòbils, dels WhatsApp, dels iPad, 

etcètera. Aquestes eines les sabeu fer anar millor que no els vostres pares i 

mestres, segur, perquè hi heu crescut, però afavoreixen la immediatesa de la 

comunicació, i per tant fan que moltes vegades no parem atenció, que no ens 

aturem un moment per expressar millor el que volem dir. A més, si no les utilitzem 

amb mesura poden fer que no parem atenció al que passa al nostre entorn. I parar 

atenció al que passa al nostre entorn en definitiva és empatia, solidaritat, 

companyia. 

A l’últim, el Jaume, amb la ponència “L’atenció i l’empatia ens ajuden a créixer com 

a persones”, ens ha parlat també de l’esforç, de la voluntat, de saber fixar 

objectius, de pensar en les oportunitats que tenim a les mans. Sou privilegiats, 

perquè aneu a escoles bones, perquè els vostres mestres són uns bons mestres, 

que us ajuden a créixer com a persones, com la vostra família. I tot això que heu 

après des de petits és com una motxilla que no deixareu mai a la vida, i quan 
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sigueu adults hi haurà vegades que recordareu, i us ajudarà, allò que us va dir un 

dia el pare, o la mare, o un mestre. Per tant, guardeu-vos molt bé el que ara 

apreneu. I és important que us esforceu i tingueu voluntat. És important també 

tenir hàbits, perquè si us acostumeu a fer bé una cosa mai no la deixareu de fer bé. 

De vegades és pesat que el pare o la mare us diguin sempre el mateix: “Que has 

fet els deures?, “t’has descuidat l’esmorzar”, “vigila quan surtis al carrer”... Però 

això us ajuda a haver de pensar en aquestes coses i us ajuda, per tant, a adquirir 

bons hàbits. I a escola, amb el que us diuen els mestres, passa el mateix. Però us 

ho diuen no per molestar-vos, sinó perquè hi pareu atenció, i perquè cada cosa té 

el seu moment. El pati, per esbargir-nos amb els amics; la classe, per formar-nos. I 

atenció, com deia el Jaume; atenció a la família, als amics, als veïns, a la gent gran 

que té dificultats. Ens hem de saber posar a la pell de l’altre. Això ens ajuda a ser 

respectuosos i a acceptar les diferències. Això és tolerància, això és respecte i això 

és dignitat. I fent tot això viurem en un món millor.  

Això és un resum de tot el que heu dit, i ho heu fet molt i molt bé. Jo als mestres 

els diria que ho heu fet excel·lentment, de manera que si algú va justet per acabar 

el curs aquest excel·lent l’hauria d’ajudar a superar-lo, perquè pugueu anar de 

vacances tranquils, sense gaires deures. Sempre se n’han de fer, eh? Alguns s’han 

de fer, perquè, si no, amb dos mesos i mig fent tot el que vols, divertint-te, jugant 

amb els amics, a la muntanya, a la platja, on sigui, t’oblides de la matèria, i el 

setembre torneu a l’escola. 

Per tant, aprofiteu que esteu molt ben preparats, que aneu a escoles molt bones 

que fan molt per vosaltres. I quan el dia de demà busqueu feina, us recordareu de 

tots els qui us han ensenyat: de la família i de l’escola.  

I, per tant, cal agrair als professors la seva feina excel·lent. Gràcies a tots també 

per aquesta capacitat d’entendre la ment infantil, la ment de les persones que 

creixen. És molt bonic, ajudar a créixer, però també és molt costós, de manera que 

cal valorar molt, moltíssim, la funció del mestre. Primer, perquè s’ha de tenir una 

vocació extraordinària. Perquè no és una qüestió que t’agradin els nens, com molta 

gent que els agraden per una estona, sinó que un vol ser mestre perquè els vol 
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educar, perquè es vol dedicar a fer-los créixer. I això no és fàcil. Perquè els 

mestres, com qualsevol de nosaltres, tenen els seus problemes, les seves 

simpaties, la seva manera de veure la vida, i quan arriben a l’escola han de pensar 

en aquests vint o vint-i-cinc nens que tenen a classe, tots diferents, i han d’intentar 

fer-los entendre els valors de l’esforç, de la solidaritat, dels hàbits. Per tant, és una 

feina que s’ha de valorar molt, perquè exigeix molta vocació i molta preparació. I, 

sobretot, els mestres han d’entendre que tenen un paper essencial per a vosaltres, 

els nens, que d’aquí a uns anys sereu ciutadans que participareu en la societat i 

que decidireu el vostre futur, i per això és molt important que estigui formats de la 

millor manera possible. 

I acabo dient dues paraules sobre el Palau del Parlament, perquè heu dit que no hi 

havíeu estat mai. Aquest és el saló de sessions. Aquí és on es fan els plens. 

Després, en la visita que fareu, us ensenyaran algunes de les sales de comissions, 

que és on treballen els diputats en grups, i també tots els passadissos centrals.  

Com ja deveu saber, l’Onze de Setembre és la diada nacional. L’11 de setembre de 

1714, fa tres-cents anys, va acabar una guerra que els catalans vam perdre. Els 

guanyadors van fer una ciutadella on actualment hi ha el parc per on heu vingut, 

que servia per controlar el poble català i va perdurar cent cinquanta anys. El que 

avui és el Palau del Parlament n’era l’edifici militar per excel·lència, el més 

important de tots. I aquest saló és on hi havia les armes. Al cap de cent cinquanta 

anys de ser construïda, però, la ciutadella es va començar a enderrocar, però 

aquest edifici va romandre dempeus. Llavors, l’ajuntament de Barcelona el va 

convertir en un palau reial, amb aquests grans salons, passadissos i sostres que 

veieu. Mai, però, s’hi va instal·lar cap rei, de manera que al cap d’un temps es va 

convertir en el museu municipal de Barcelona, funció que va tenir fins fa vuitanta 

anys, quan va esdevenir la seu del Parlament de Catalunya. Ho va ser durant set 

anys, fins que va arribar la guerra civil espanyola, que vosaltres potser ja ni sabeu 

de què parlem. La derrota a la guerra va comportar l’abolició de les institucions 

catalanes, i molts diputats es van haver d’exiliar, perquè aquí eren perseguits. El 

1980, amb les primeres eleccions al Parlament després de l’arribada de la 

democràcia, el palau va tornar a obrir les portes com a seu de la cambra. Des 
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d’aleshores, els parlamentaris treballen aquí per respondre a les necessitats de la 

gent, per totes les coses que creuen que necessita el país. Ara, quan feu la visita, 

us explicaran tot això. Pareu atenció, perquè és una part de la història de Catalunya 

molt important. 

Permeteu-me que acabi felicitant Aldees Infantils SOS i el seu president pel fet que 

ens trobem de nou aquí, un any més. Aquesta és ja la dissetena edició d’aquest 

ple. Vull agrair-los la feina que fan per estendre per tot el país els valors, valors 

que han estat molt ben expressats en les intervencions dels nois. Us demano que 

continueu sent bons estudiants, que us expresseu tan bé com ho heu fet aquí i que 

tingueu en compte la família i l’escola com els dos elements més importants que us 

han d’ajudar en el vostre creixement personal. 

Moltes gràcies a tothom. 

 


