Compareixença per valorar la reunió amb el
president de la Generalitat
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021

Molt bona tarda; gràcies per ser aquí. Us demano disculpes, perquè tot just ara torno
de la reunió amb el president al Palau de la Generalitat, que ha durat una hora, una
mica més d’una hora.
Ens hem posat al dia de diverses qüestions. Naturalment, ha començat ell, compartint
la ronda de contactes amb els grups parlamentaris i com ha copsat aquest inici de
legislatura amb la seva conversa amb els presidents i portaveus dels grups, i després
hem parlat d’altres qüestions, com ara les crisis en les quals estem immersos.
En primer lloc, la crisi sanitària, amb la preocupació d’aquests darrers dies per
l’augment dels casos de positius de Covid-19, amb les conseqüències sanitàries, però
també, naturalment, les socials i econòmiques que se’n deriven. Les dades d’aquesta
setmana són realment greus, i el president m’ha explicat les mesures que es
prendran. Encara estem en una situació complexa, i hem d’anar abordant cadascuna
de les etapes en funció de com es vagin confirmant aquestes dades. I hem d’afrontar
les conseqüències d’aquesta crisi amb la mirada posada en el curt termini, però
també en el mitjà i el llarg termini.
Hem parlat també dels darrers esdeveniments amb relació a la crisi democràtica en
la qual estem immersos, provocada per la repressió de l’Estat espanyol, una situació
amb 3.300 represaliats. N’hem comentat el cas més recent: la persecució per part
del Tribunal de Cuentas de la diplomàcia catalana. L’Estat espanyol, en lloc de
fiscalitzar l’acció exterior de Catalunya, potser hauria de revisar l’acció interior dels
seus organismes, especialment quan actuen amb actituds que més que
contemporànies són gairebé de naturalesa medieval. El Tribunal de Cuentas esguerra
a Pedro Sánchez aquesta faula de la meravellosa democràcia espanyola, aquesta
democràcia vibrant, i ens recorda que els conceptes grandiloqüents de concòrdia i
magnanimitat, quan no són acompanyats d’accions, de mesures i d’actituds, són
només conceptes buits.
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També hem comentat la mesura que, afortunadament, el Govern de la Generalitat
de Catalunya ha pres i ha anunciat avui, que atura, almenys, els efectes inquisitorials
i anacrònics d’aquest organisme de l’Estat espanyol. Aturar aquesta repressió ha de
ser una obligació, i, per tant, el Govern ha fet el que havia de fer: protegir el seus
servidors públics, que van fer la seva feina absolutament d’acord amb el mandat
democràtic de la Generalitat.
El que cal, però, és que aquesta repressió s’aturi i que es recuperi la via política, que
és d’on mai no hauria d’haver sortit la solució d’aquest conflicte polític, i que, per
tant, s’abandoni la via de la judicialització.
Lligada a aquesta crisi democràtica, també hem comentat la crisi de la retallada de
drets i llibertats arran de l’auge de la ultradreta, que és més present que mai a les
institucions, i l’increment que vivim d’actituds homòfobes i d’altres menes de
discriminacions i delictes d’odi. Veiem amb preocupació els darrers casos d’agressions
homòfobes, i, per tant, hem comentat aquesta qüestió.
Jo també he traslladat al president que, després d’aquests cent dies de mandat aquí
al Parlament, iniciaré una ronda de contactes amb els presidents dels grups
parlamentaris, precisament perquè el Parlament no resta aliè a totes aquestes
problemàtiques, a aquesta realitat social, i el que hem de fer, com he fet, és actuar
com a antena receptora, escoltar tots els suggeriments, inquietuds, queixes,
propostes de millora i fins i tot retrets que alguns dels col·lectius amb què he fet
audiències al llarg d’aquests cent dies m’han fet arribar. Sempre he defensat
aferrissadament una manera de fer política basada en el fet d’escoltar directament
la ciutadania i traslladar els seus problemes a l’acció parlamentària, i, per tant, em
disposo a fer d’altaveu d’aquestes audiències fent arribar als grups les qüestions que
es podrien materialitzar en mesures legislatives per millorar les problemàtiques de
base que m’han estat explicades. Amb aquest esperit, doncs, he comunicat al
president de la Generalitat que em reuniré aquí al Parlament amb els presidents dels
grups parlamentaris a fi de traslladar-los aquests deures que, com a representants
de la ciutadania, tenim per donar resposta a les crisis que afecten la societat catalana.
Finalment, és evident que hem parlat de la darrera reunió que ell va tenir amb el
president del Govern espanyol i de la propera data, quan n’hi hagi, per a la taula de
diàleg, i jo li he recordat que presideixo un parlament amb el 52 per cent dels vots
independentistes i que tenim el mandat d’avançar per assolir la plena llibertat del
poble de Catalunya, que significa avançar cap a la independència. He transmès al
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president Aragonès que ja coneixia el meu compromís com a presidenta del
Parlament perquè sigui així i de continuar blindant la cambra de qualsevol mena
d’ingerència per part d’altres organismes, que és la manera de protegir els drets dels
ciutadans als quals representem. Ho hem dit moltes vegades: els únics límits han de
ser el respecte de la voluntat expressada a les urnes pels ciutadans i els que ens
imposa l’estricta obediència dels principis democràtics essencials.
Això és el que he transmès al president Aragonès en aquesta primera trobada, que
emmarco en una relació que ha de ser constant, cordial, franca i fluida.
Resto a la vostra disposició per si voleu fer cap pregunta.
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