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El primer any d’una legislatura històrica
Carme Forcadell

E

l 26 d’octubre del 2015
vaig tenir l’honor d’assumir la presidència del
Parlament de Catalunya. Un any intens: 365 dies en
què han estat molts els reptes que
hem hagut d’afrontar. I són molts
els que tenim al davant en una legislatura transcendental en què
s’està treballant en iniciatives legislatives de gran rellevància per
al futur del país.
Comptem amb un Parlament
plural i divers, tal com ho és la societat catalana, amb opinions
molt diferents, de vegades contraposades, totes absolutament
legítimes. He treballat i continuaré treballant perquè es respecti
aquesta pluralitat i tothom pugui
expressar-se lliurement. Un objectiu que em vaig marcar des de
l’inici de la legislatura, quan vaig
proposar que poguessin assistir a
les reunions de la mesa tots
els grups parlamentaris, també
els que no hi tenen representació.
Com a institució ens hem trobat amb el repte d’afrontar nombroses situacions inèdites, i hi
hem sabut donar una resposta eficient. Per exemple, en la investidura del president Puigdemont, a
dues hores d’esgotar el termini, o
en el cas de les converses entre
l’aleshores director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya Daniel de

a i estada en habitació doble estàndard i règim indicat en cada programa, vàlids per a determinades sortides de novembre de 2016 a octubre de 2017. Descompte del 7% per a
e la reserva abans del 31 de desembre de 2016, ja aplicat als preus publicats, no aplicable a taxes, carburant ni visats, ni acumulable a altres ofertes o promocions, ni als viatges
se turista sortida des de Madrid i Barcelona, taxes, trasllats, visites segons el programa, visat de Rússia i assegurança de viatge. Begudes no incloses. Despeses de gestió (12  per
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CARME FORCADELL, actual presidenta
del Parlament de Catalunya
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Alfonso amb l’encara ara ministre
de l‘Interior, Jorge Fernández
Díaz, en què es conspirava per
atacar adversaris polítics. El
Parlament va posar en marxa el
procediment per votar sobre la
revocació de De Alfonso en només una setmana. Així es van garantir els drets de tothom i es va
demostrar una actitud exemplar
contra la corrupció.
Una actitud que es fa extensiva
amb els esforços de la Cambra per
donar compliment a la llei de
Transparència, Accés a la Informació Pública i el Bon Govern.

Perquè sabem que la transparència, les portes obertes i la capacitat de fiscalització de la ciutadania són essencials per lluitar
contra l’amenaça de la corrupció.
Durant aquest any hem aprovat el
codi de conducta dels diputats
perquè puguin retre comptes davant la ciutadania, i abans de finalitzar el 2016 haurem implementat el registre de grups d’interès.
Es tracta de petits passos que ens
fan avançar per aconseguir un
Parlament amb les parets de vidre
i per millorar, així, la qualitat de la
nostra democràcia.

Lluna de mel

Demostrem així que el Parlament treballa per ser exemplar,
com estem fent amb l’aplicació i
l’impuls de la reforma horària per
adoptar uns horaris que permetin
reconciliar la vida laboral i personal. Es tracta d’un repte al qual no
podem renunciar. Com tampoc
no podem deixar de potenciar la
nostra presència a nivell internacional. Malgrat ser una cambra
subestatal, el Parlament ha elaborat normatives innovadores i potents que volem compartir amb
les cambres legislatives i organitzacions de les quals formem part.
Precisament, aquest dijous seré a
Roma per participar al grup
de treball d’immigració, política
social i drets humans de la Conference of the Regional Legislative
Assemblies of the European Union. Perquè transmetre el que fem
i aprendre dels altres ens enriqueix com a país.
Un país encara massa desigual,
que ha d’afrontar les emergències
socials amb la màxima contundència. En aquest sentit, calen
els millors pressupostos possibles
per ajudar a millorar la vida de
les persones, que és la raó fonamental per la qual som al Parlament en representació dels
ciutadans de Catalunya. Aconseguir-los és una responsabilitat
que recau en el Govern, per fer
una proposta òptima, i en els
grups parlamentaris, per negociar, enriquir i criticar tot allò que
creguin millorable.
Acaba de començar un curs

Lluna de mel a lÍndia
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Viatges amb destinació al cor

8 dies | 6 nits

Hotels 5* en AE
+ 1 dinar a Samode i 3 sopars
Delhi, Agra, Jaipur

1.352

Inclou: pujada al fort Amber en elefant o
jeep (subjecte a disponibilitat) i passeig
en tonga a Agra i en ricksaw a Delhi i
Jaipur

Lluna de Mel a
Yucatan (Mèxic)

9 dies | 7 nits

Hotels
4* en AE
Riviera Maya en TI

r

Mèrida, Uxmal i Kabah, Ruta
de les Hisendes, Chichen Itzá,
Riviera Maya.

1.825

Visites: Panoràmica de Mèrida, Uxmal i
Kabah, Ruta de les Hisendes i Chichen Itzá

Atencions especials
per als nuvis

2
Pagament en
3 mesos

I

Vols
i trasllats inclosos

“He treballat i
continuaré treballant
perquè es respecti la
pluralitat i tothom pugui
expressar-se lliurement”
volen impedir que al Parlament
es debati. I volen que sigui el
mateix Parlament qui coarti la llibertat d’expressió. Si cedim, si
impedim el dret d’iniciativa dels
diputats, si, en definitiva, obrim la
porta a la censura, ja no la podrem
tancar. Haurem renunciat a la raó
de ser d’un Parlament. I això no
permetrem que succeeixi.
Ha estat un any intens. Però tenim encara molta feina al davant,
així que continuem treballant per
defensar els drets i els principis
democràtics, continuem treballant per aconseguir un país millor, més just i més lliure.

Xina Romàntica

12 dies | 9 nits

Pequín, Xian, Hangzhou,
Xangai.

2.344

Hotels 5* en AE
+ 8 dinars i 1 sopar ànec lacat
Visites: espectacle dacrobàcia

Idil·li a les Rocalloses
Canadenques

10 dies | 8 nits

Banff, Lake Louise, Camps
de Gel, Jasper, Kamloops,
Vancouver i Victòria.

2.767

Hotels Turista i primera en AE
+ 2 sopars

Primera

7% de
descompte

apassionant que, és cert, continuarà lamentablement com fins ara
sota la constant judicialització de
la política. I el que està en joc no
és el futur d’un càrrec electe o un
altre: és la sobirania del Parlament, és la llibertat política, són
les bases de la democràcia. Perquè els estaments de l’Estat ja no
en tenen prou suspenent lleis clau
per al benestar dels ciutadans,
com la de l’emergència habitacional o la igualtat efectiva entre dones i homes. Han fet un pas més i

Visites: Banff, Lake Louise, Camps de Gel,
Jasper, Creuer Llac Maligne, Vancouver,
Pont Capilano i Jardins Butchart

Lluna de Mel
a lArgentina

15 dies | 12 nits

Hotels Primera 4* en AE

+ 1 sopar amb espectacle de tango

Bali: Circuits
per a Nuvis

12 dies | 9 nits

Belimbing, Lovina, Candidasa,
Ubud i platja de Bali.

2.246

Hotels 3*/ 4* / 5* en AE
+ 6 dinars i 1 sopar

Buenos Aires, Ushuaia,
Calafate, Bariloche, Iguazú.

3.325

Visites: Panoràmica de Buenos Aires,
Parc Nacional Tierra de Fuego, Glacera
Perito Moreno amb safari nàutic, Turó
Campanario amb telecadira, Cataractes
argentines i Cataractes brasileres

