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Acte de suport a la presidenta i els 

membres de la mesa organitzat pels 
expresidents del Parlament 

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017 

Expresidenta de Gispert, expresidents Rigol i Benach, president de la Generalitat, 

vicepresident, conselleres i consellers, membres de la mesa, diputades i diputats, 

exdiputades i exdiputats, autoritats, representants d’entitats, senyores i senyors, vull 

expressar el meu agraïment a totes les persones que heu impulsat aquest acte, a 

totes les que hi heu participat i a totes les que ens acompanyeu.  

El vostre suport és molt valuós, per a nosaltres. És molt rellevant, el suport públic 

dels qui ens heu precedit, dels qui heu representat el poble de Catalunya en altres 

moments, en altres contextos, defensant projectes diferents entre ells i diferents del 

d’ara. 

Personalment i per als companys de la mesa, perquè crec que puc també parlar en 

nom d’ells, per a nosaltres és important sentir-nos acompanyats, sentir que ens feu 

costat. Però el vostre suport és important sobretot per a la mateixa institució i per a 

la democràcia. Perquè els intents de criminalitzar els debats parlamentaris, de 

convertir en delicte la tramitació de propostes parlamentàries, constitueixen un atac 

a la base, als fonaments, de la democràcia, com ara la llibertat d’expressió o la 

separació de poders.  

Els qui creiem que la democràcia emana del poble, de les ciutadanes i els ciutadans, 

no podem acceptar, independentment de la nostra ideologia política, de la nostra 

militància política, que per raons polítiques s’intenti vulnerar la sobirania del poder 

legislatiu des d’altres poders de l’estat. 

Totes les idees defensades pacíficament, democràticament, tenen i tindran cabuda 

en aquesta cambra legislativa, la cambra legislativa catalana, perquè la llibertat 

d’expressió de les diputades i els diputats, el seu dret d’impulsar iniciatives 

parlamentàries, no pot estar sotmès a afinitats ideològiques.  
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Perquè ser demòcrata vol dir defensar els drets i les llibertats de tothom, encara que 

no es comparteixin els projectes polítics. Per això us agraeixo el suport que avui 

oferiu al Parlament, a la institució que representa democràticament el poble de 

Catalunya. 

Estarem a l’alçada del moment històric que vivim, no en tingueu cap dubte. Per 

defensar els drets i les llibertats dels catalans i les catalanes, per garantir la sobirania 

de la institució i per garantir que en aquest Parlament s’escoltin totes, absolutament 

totes, les veus.   

Moltíssimes gràcies. 

 


