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Paraules de la presidenta amb motiu del 
darrer ple de la legislatura 

 

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2015 

La presidenta 

Jo crec que ara sí que no hi ha cap dubte que acabem la desena legislatura. 

Personalment, representa també el punt final de la meva vida política, pública, 

després de quaranta-quatre anys de servei a l’administració pública catalana i les 

nostres màximes institucions. Des dels vint-i-dos anys, amb què vaig iniciar la vida 

laboral, fins avui, que en tinc seixanta-sis, ben portats, he treballat pel servei 

públic, per la comunitat i pel país. I sempre ho he fet amb il·lusió, orgull, satisfacció 

i amb un gran sentiment de pertinença. Em considero una privilegiada per haver 

tingut aquestes oportunitats, que he pogut culminar presidint el Parlament de 

Catalunya. 

Un predecessor en aquest càrrec em va dir, fa cinc o sis anys, abans de ser 

presidenta, que exercir aquesta presidència era un premi per a qui ha dedicat gran 

part de la seva vida al servei de la política, entesa com a servei a la comunitat. I és 

ben cert: per mi ha estat un premi, que valoro i agraeixo infinitament. En canvi, un 

amic que va suggerir que aquest premi era un retir daurat no va estar tan encertat. 

Aquests gairebé cinc anys han estat exigents, frenètics, moguts, complicats. Res a 

veure amb un retir, i menys daurat. 

Les dues darreres legislatures han estat breus però intenses, en feina i debats. A 

mi, senyor Iceta, no m’han semblat curtes. M’han semblat molt llargues. Tant o 

més llargues que una legislatura més típica i previsible. Hem viscut una etapa 

complexa, complicada des del punt de vista econòmic, social, institucional i polític. 

Ha estat l’etapa més convulsa pel que fa al país i tots aquests àmbits en els trenta-

cinc anys transcorreguts des de les primeres eleccions. La crisi econòmica i les 

seves conseqüències socials i el fet nacional han estat el centre del debat. La 

novena legislatura, el desembre del 2010, es va encetar enmig d’una crisi 
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econòmica que va tenallar famílies, persones, empreses, entitats, al bell mig d’unes 

polítiques obligades de contenció i restricció. També el Parlament va assumir i patir 

aquesta crisi. Aquest Parlament va fer una política d’austeritat, de contenció, de 

canvi d’imatge, i ho va fer sense soroll. Va apostar per l’austeritat en moments 

difícils. Els diputats més antics ho poden confirmar. Si avui hi hagués la Maria 

Dolors Montserrat, faria que sí amb el cap. Aquesta crisi econòmica global no tenia 

respostes locals, i ens ha costat molt arribar fins avui, moment en què s’albira molt 

discretament un canvi de tendència.  

La novena legislatura també es va iniciar amb un canvi de relacions amb l’estat 

espanyol com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 

l’estatut del 2006.  

Aquests cinc anys, del 2010 al 2015, han estat convulsos en aquests aspectes, per 

les conseqüències que han tingut en els ciutadans de Catalunya. Per això, vist des 

del meu prisma, han estat dues legislatures breus però intenses, breus però 

complexes. Amb debats difícils, amb confrontacions dures, i en algun moment fins i 

tot desagradables. Malgrat el soroll i el caire de dramatisme i catastrofisme 

d’alguna sessió de control, com per exemple la de dimarts, crec que entre totes i 

tots han fet una bona feina, perquè totes les iniciatives s’han treballat en benefici 

del país; des de plantejaments diferents, sovint oposats, però pensant en el país i 

la ciutadania. 

Tanmateix, en un moment de comiat no recordaré allò negatiu. Sempre he estat 

positiva i propositiva, i la balança dels pros i contres se’m presenta positiva. Per 

tant, permetin-me que enceti un capítol d’agraïments.  

Vull agrair als funcionaris de l’administració parlamentària, des dels uixers fins a la 

secretària general i el lletrat major, la seva feina. Vull que quedi constància del seu 

gran nivell, de la seva consagració professional i de la seva vinculació amb la 

institució, que hem pogut copsar en tota la seva dimensió quan hem viscut 

moments especialment difícils. Menció especial es mereixen les persones del 

gabinet de presidència, funcionaris i eventuals, i en Pep Escudé i l’Eduard Triay. 

També vull agrair als membres de la mesa la boníssima relació que hem sabut 

tenir. I les nostres cordials desavinences. Un agraïment especial als dos 

vicepresidents, l’Anna Simó i en Lluís Corominas, puntals en la meva funció com a 

presidenta, com també ho va ser l’Higini Clotas la novena legislatura. Així mateix, 
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dono les gràcies a en David Companyon, en Pere Calbó, en Josep Rull i en Pere 

Navarro, quatre persones que, juntament amb el vicepresident segon, han estat els 

nostres cavallers, de l’Anna Simó i meus. Fent broma, m’agradaria repetir el que 

abans ha dit en Lluís Corominas en la seva intervenció: el dia de la constitució del 

Parlament, en aquest mesa anàvem tots molt ben vestits i posats, i en David 

Companyon duia una samarreta groga. Em vaig quedar astorada, però vaig pensar: 

“T’hi has d’anar acostumant.” Ara, avui, el veieu amb una camisa. Alguna cosa he 

aconseguit... Caram, David! Això no estava previst! Ahir es va canviar tres vegades 

d’indumentària. Perquè venia un grup i es posava una samarreta vermella, en venia 

un altre i se’n posava una de groga... De totes maneres, m’ha confessat que 

dimarts, que tenim el sopar de comiat de la mesa, vindrà amb corbata... Continua 

com sempre; ja veieu que no l’he reinserit gaire. 

Vull també agrair al que fins ahir va ser el meu partit, i al meu grup parlamentari, 

la confiança en haver-me proposat com a presidenta del Parlament. I també el molt 

bon ambient creat entre els diputats i les diputades d’ençà el 2003, any que vaig 

començar la meva trajectòria parlamentària. No oblidaré, Jordi, els sopars d’estiu, 

les jornades de treball, els aperitius de Nadal. Ja saps que m’hi apuntaré, malgrat 

que ja no sigui diputada. 

I, així mateix, agrair a tots vostès, companys diputats, la feina feta i la cordialitat 

que hem sabut crear en el treball parlamentari. Certament, hi ha hagut molt de 

soroll i episodis poc encertats, dels quals ningú no pot sentir-se orgullós. Però 

també hi ha hagut bona música; una música que, a més, perdurarà, i que s’ha fet 

amb un sentit constructiu pel bé del país, al qual tenim el privilegi de representar.  

Aquí vull fer referència a una entrevista que em van fer uns estudiants de 

periodisme. Per tant, no ha sortit publicada, ni hi sortirà. L’últim que em van 

preguntar va ser: “Escolti, esculli tres diputats que per alguna raó li han agradat 

durant aquestes legislatures, per qui té una especial simpatia. Però no pot dir ningú 

del seu grup parlamentari.” D’entrada vaig dir: “M’ho poseu una mica difícil.” De 

seguida, però, vaig dir quatre noms. Me’n van demanar tres; en vaig afegir un 

altre. 

Vull destacar en Miquel Iceta, pel seu sentit institucional i per la seva fina ironia. I 

perquè en moments complicats sempre el vaig tenir al meu costat. En David 

Fernàndez, l’estrella d’aquesta legislatura, per la seva bonhomia. I l’Hortènsia Grau, 

pel seu estil, per la seva manera de ser, per la seva simpatia. I perquè podeu veure 
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que sempre va conjuntada. Quan va blava, hi va des de les ulleres i les arracades 

fins als peus; quan va verda, igual. A mi m’ha cridat l’atenció. M’agrada. I, a l’últim, 

no puc deixar de parlar d’un diputat que em va donar molts mals de cap, però per 

qui tinc afecte: en Jordi Cañas. Ho haig de dir, perquè realment em va posar els 

nervis de punta moltes vegades. Però hi ha allò que..., al final un se l’estima.  

Per acabar, vull agrair al president del meu país el seu coratge, la seva honestedat, 

la seva perseverança, la seva exquisida correcció institucional i, sobretot, la seva 

ferma voluntat que Catalunya, el nostre país, pugui assolir quotes de sobirania 

plena. Des de la meva talaia privilegiada, he tingut el goig de poder constatar 

aquestes enormes virtuts del president, que vull i necessito posar en valor en 

aquest comiat parlamentari.  

Des de fa cinc anys, president, quan ens hem trobat, sovint, tenim unes paraules 

molt concretes que les hem anat repetint sovint: “Ni un pas enrere.” Gràcies, 

president. 

He tingut l’honor de ser la primera dona presidenta del Parlament de Catalunya. He 

procurat, des d’aquesta presidència, donar més visibilitat a les dones normalitzant-

ne la presència. Encara queda molta feina per fer, i en tots els àmbits, perquè el 

nostre talent sigui reconegut i fomentat en benefici nostre i del conjunt de la 

societat. 

Senyores diputades i senyors diputats, amigues i amics, a totes i tots vostès els vull 

expressar el desig que en el futur, allà on siguin, tinguin sort i encert en les seves 

responsabilitats. I als qui siguin escollits com a representants del poble de 

Catalunya en l’onzena legislatura els demano que consolidin la centralitat política 

del Parlament, institució que no es pot aturar mai; que fomentin sempre la 

participació i un sentit profund de ciutadania; que explorin sempre vies de diàleg, 

de pacte i de concòrdia; que reivindiquin i practiquin la política fonamentada en 

l’amistat cívica; que treballin sense descans ni treva per un futur millor per a 

Catalunya, aquell “futur lluminós i possible” que deia el poeta i que tenim a l’abast, 

i que ho facin pensant en les generacions que ens han precedit i, sobretot, en les 

que vindran. 

Vivim un moment històric cabdal. I és moment de fer pinya, més que mai. Més que 

mai, ens calen dosis renovades de determinació, de generositat, de compromís per 

poder avançar col·lectivament. No és moment de fixar-nos fronteres delimitades 
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per les nostres limitacions i les nostres renúncies, sinó d’albirar horitzons de 

plenitud, conscients de l’enorme potencial del nostre poble.  

Els convido a tots vostès i el conjunt del país, en aquesta cruïlla històrica en la qual 

ens trobem, a ser lúcids, a ser generosos, a ser ambiciosos, a escoltar les veus del 

vent per l’alta mar d’espigues, a mantenir-se fidels per sempre al servei d’aquest 

poble. 

Moltes gràcies. 

 


