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Esmorzar informatiu del Fòrum Europa. Tribuna 
Catalunya. 

Barcelona, 6 de juliol de 2017 

Senyores, senyors. Fa 17 mesos, en aquesta mateixa sala, en aquest marc dels 

esmorzars informatius del Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, vaig fer una conferència 

entorn dels reptes institucionals de la meva presidència. 

Han estat 17 mesos intensos, de gran activitat parlamentària per part de tots els 

grups i de bones fites assolides pel Parlament, malgrat que, no ho podem oblidar, ha 

sobrevolat permanentment sobre la institució l’ombra de la judicialització, els intents 

de coartar el lliure debat a la cambra. Però no ho han aconseguit. 

En aquests 17 mesos, el Parlament ha aprovat 18 lleis, i n’hi ha 2 més que 

previsiblement s’aprovaran la setmana vinent. Cap d’aquestes lleis, relacionada amb el 

procés. Ho remarco perquè hi ha qui diu que només treballem per al procés. Això és 

fals, i crec que, per consideració al prestigi de la institució, cal posar en valor la tasca 

de tots els grups parlamentaris.  

Mitjançant el diàleg i la negociació han aprovat lleis tan importants com la de 

“mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió 

residencial”. O la setmana passada, per unanimitat, la Llei de reparació jurídica de les 

víctimes del franquisme. Una jornada molt emotiva, impressionant i de justícia, 

d’aquelles que donen sentit a la nostra tasca, d’una enorme dignitat històrica i 

democràtica. Una llei que molta gent esperava des de fa molt de temps, una llei que 

ens fa sentir orgullosos del nostre Parlament. 

I la setmana que ve, previsiblement aprovarem la de la Renda Garantida de 

ciutadania, fruit d’una iniciativa legislativa popular. Una lluita que ve de lluny, que 

culminarà gràcies a l’esforç dels grups parlamentaris, i sobretot, de les entitats de la 

societat civil, aquest tresor que tenim com a país, que empeny les institucions per 

construir una societat millor i més justa. 

Institucionalment parlant també hem fet molta feina. Per exemple, hem avançat en un 

dels principals reptes que ens vam marcar a l’inici de la legislatura, el d’implementar 
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les mesures recollides en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern, és a dir el repte de ser més transparents, aconseguir un Parlament amb “les 

parets de vidre”. 

En aquest sentit, hem aprovat el Codi de conducta dels diputats, que vetlla per la seva 

actitud exemplar, regula les situacions de conflicte d'interessos i incorpora sancions en 

cas d'incompliment. 

I hem estat pioners amb la creació del   Registre de grups d’interès i fent pública 

l’agenda dels diputats, amb què cada cop que els ‘lobbies’, o grups d’interès, es 

reuneixen amb diputats o diputades se n’informa públicament. Una forma de generar 

confiança en els representants polítics i en la feina dels grups d’interès. 

Treballem per fer del Parlament una institució exemplar. I vull aprofitar per 

reivindicar-ne el prestigi, el rigor i la bona feina que du a terme gràcies a tothom, 

gràcies a la riquesa de la seva pluralitat, que reflecteix la diversitat del país.  

I, a la vegada, en vull reivindicar el bon tracte humà. Perquè, és cert, a les sessions 

plenàries hi ha tensió, a causa de les visions diverses, i en alguns casos, 

contraposades, conseqüència de les diferències en els objectius polítics. Però fora de 

l’hemicicle en general hi predomina el respecte, la cordialitat i el bon tracte. I aquest 

és un valor poderós que també vull posar en relleu. 

 

Al Parlament, doncs, s’hi treballa molt, i bé, tot i que és evident que hi ha un factor 

extern que pretén distorsionar la normalitat de la tasca parlamentària i que ens obliga 

a estar amatents permanentment per preservar la sobirania del Parlament.  

Ja advertia fa 17 mesos que intentant impedir els debats a la nostra cambra, a part de 

no solucionar res, el Govern central atacava l’essència del sistema democràtic 

parlamentari. 

Malauradament, l’estratègia del Govern de l’Estat continua sent la mateixa. Fins i tot 

ha fet algunes passes més enllà.  

En aquest any i mig hem vist com s’actuava jurídicament contra resolucions polítiques 

sense efecte jurídic. O com s’actuava ‘ex-ante’, vetllant per una espècie de 

constitucionalitat preventiva, tot prohibint tramitacions parlamentàries. Fins i tot han 
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ordenat impedir qualsevol debat, qualsevol iniciativa parlamentària, sota l’amenaça 

d’acusar-nos de desobediència si no complim la seva voluntat arbitrària. 

Els representants electes de les institucions catalanes ens trobem sotmesos a una 

persecució judicial que pretén censurar iniciatives legislatives al Parlament de 

Catalunya. De fet, pretenen que els fem la feina, que la Mesa faci de censora dels 

debats i les iniciatives que no els agraden.  

I això, evidentment, no passarà, no permetrem que passi. Perquè ens neguem a 

convertir-nos en censors a les ordres d’un govern de l’Estat que té por del debat i dels 

vots. I perquè garantirem que al Parlament s’hi continuï parlant de tot el que interessi 

a la ciutadania, com no pot ser d’una altra manera. 

Ni les amenaces ni les coaccions ens faran apartar ni un mil·límetre de la defensa del 

dret d’iniciativa dels diputats i de la llibertat d’expressió. 

La llibertat d’expressió és un dret fonamental recollit a l'article 19 de la Declaració 

universal dels drets humans i que es protegeix especialment en tots els sistemes 

democràtics,  encara més quan es tracta dels representants polítics, per poder 

garantir la pluralitat i la llibertat política. A les Corts Catalanes del 1705 ja s’incloïa 

aquesta mesura de protecció democràtica. 

Aquesta protecció especial és la garantia de la inviolabilitat parlamentària: com a 

diputats, som “inviolables” per les nostres opinions i els nostres vots. I cal deixar clar 

que parlem d’un dret reconegut en les democràcies d’arreu del món que el que 

impedeix, precisament, és la ingerència d’altres poders sobre el legislatiu. Una 

garantia que el mateix tribunal que hauria de garantir els nostres drets, la nostra 

llibertat d’expressió, ha desestimat i ignorat. 

Cinc dels set membres de la Mesa del Parlament tenim una querella i estem 

amenaçats i investigats per haver permès el debat en un parlament democràtic.  

Hem rebut querelles penals per haver fet la nostra feina en el marc de les lleis, per 

complir el reglament, per complir les nostres funcions. 

Se’ns persegueix judicialment per raons polítiques, cosa que vulnera l’estat de dret 

que tant diuen defensar. 
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És més: la mateixa Fiscalia de l’Estat, en el text inicial de la querella contra la Mesa, 

va evidenciar que es querellen contra nosaltres pel que som i pel que pensem, no pels 

nostres actes. 

Perquè inicialment, com saben, es van querellar només contra quatre dels cinc 

membres que havíem votat i decidit el mateix. Inicialment van excloure de la querella 

Joan Josep Nuet, del Grup de Catalunya Sí que es Pot perquè, i cito textualment, 

«Joan Josep Nuet actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones 

como miembro de la Mesa. Tal falta de voluntad de sumarse al proyecto 

independentista se infiere de su trayectoria como diputado (...) y por ello la querella 

no se dirige contra»..., el senyor Joan Josep Nuet.  

És a dir, la querella inicial, un escrit pretesament jurídic, diferenciava si un acte era 

delicte o no d’acord amb la ideologia.  

El diputat Nuet va sortir immediatament davant els mitjans de comunicació per 

afirmar que havia actuat sabent el que feia, que havia acomplert les seves funcions a 

la Mesa com a demòcrata. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, davant el 

ridícul d’aquella situació, va acabar afegint-lo a la querella. 

El que s’observa d’aquest i altres casos és que el poder executiu de l’Estat utilitza 

obertament el poder judicial i el teòric àrbitre constitucional, el Tribunal Constitucional 

(que va modificar a mida per actuar contra el procés, contra càrrecs electes 

autonòmics, tal com ha encertat a assenyalar en un informe el Síndic de Greuges), per 

intentar envair la sobirania del poder legislatiu català. 

S’atempta contra la llibertat política. Han obert més de 350 processos judicials contra 

ajuntaments, alcaldes i regidors per fets vinculats a expressions de suport a la 

independència.  

Han condemnat l’expresident Artur Mas i tres exconsellers i exconselleres per haver 

organitzat el 9N. Fins a 2 anys d’inhabilitació i multes de fins a 36.500 euros per 

convocar a un exercici pacífic de participació ciutadana. 

Aquí també caldria recordar, malgrat que són situacions diferents, el cas de la Mesa 

del Parlament basc, quan el senyor Atutxa i dos membres més van ser inhabilitats pel 



  

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

 5 

TC i ara, 14 anys després, el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg ha sentenciat que 

se’ls va negar el dret a la defensa. 

Com adverteix l’informe del Síndic de Greuges respecte al 9N,  “resulta insòlit haver 

jutjat una acció política sense efectes jurídics i que únicament va donar un resultat de 

valor polític i d’expressió ciutadana. Resulta desproporcionat que aquests fets puguin 

arribar a tenir efectes penals.” 

I quan, davant l’enèsima negativa a pactar un referèndum, el president Puigdemont 

va anunciar la convocatòria de l’1 d’octubre, la primera resposta de l’Estat va ser una 

querella judicial contra la consellera Borràs i contra el secretari general del Govern de 

Catalunya.  

L’acte delictiu del qual se’ls acusa és una licitació de compra d’urnes de votació, que 

podria comportar penes de presó. Com que la compra d’urnes per part d’un govern és 

un acte plenament legal, l’acusació intenta criminalitzar la intenció d’ús de les urnes, 

una mesura impensable en un estat de dret, democràtic. Perquè acusar del que que 

suposadament algú farà en el futur és incompatible amb les premisses bàsiques del 

dret penal. 

Clar que això succeeix en un estat on el món judicial mostra greus indicis de 

politització. Sobre això, cal recordar que ja l’any 2010, prop de 1.400 jutges i 

magistrats espanyols van subscriure un manifest per la despolitització de la justícia i la 

independència judicial. 

Cal recordar també que l’any 2014 diverses associacions judicials espanyoles es van 

adreçar a la relatora especial sobre la independència de magistrats i advocats de les 

Nacions Unides per advertir que a l’Estat espanyol s’erosionava la separació de poders. 

Aquest any hi han tornat, i pel mateix motiu.  

I fins i tot podem recordar que el desembre del 2014, 13 dels 18 magistrats de la Sala 

Penal del Tribunal Suprem van signar un escrit de protesta adreçat al seu president 

per les ingerències del Govern de l’Estat en el poder judicial. 

No és estrany, per tant, que en l’informe anual de la Comissió Europea s’indiqui que 

només un 30% de la població espanyola confia en la independència judicial a Espanya. 
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Al Regne Unit, per exemple, l’aprovació es xifra en el 70%. Espanya és a la cua 

d’Europa quant a la percepció de la independència judicial. 

Han polititzat la justícia i han judicialitzat la política, tot diluint la separació de poders. 

No es respecta ni l’autonomia dels parlaments autonòmics, ni la llibertat d’expressió, 

ni tan sols la llibertat ideològica dels partidaris de la independència de Catalunya, 

malgrat que es tracti d’un objectiu polític legítim en democràcia i que s’ha mostrat en 

tot moment com un moviment absolutament pacífic. 

És per això que el que vivim va més enllà d’una idea o un objectiu polític. El que està 

en joc són les bases sobre les quals se sosté una democràcia.  

 

I resulta curiós que els qui estan en contra del referèndum ho facin invocant el 

respecte a la llei i l’estat de dret. 

Segons la definició de les Nacions Unides, “L’ESTAT DE DRET ÉS UN PRINCIPI DE GOVERN 

SEGONS EL QUAL TOTES LES PERSONES, INSTITUCIONS I ENTITATS, PÚBLIQUES I PRIVADES, INCLÒS EL 

MATEIX ESTAT, ESTAN SOTMESES A UNES LLEIS QUE ES PROMULGUEN PÚBLICAMENT, ES FAN COMPLIR 

PER IGUAL I S’APLIQUEN AMB INDEPENDÈNCIA, A MÉS DE SER COMPATIBLES AMB LES NORMES I ELS 

PRINCIPIS INTERNACIONALS DE DRETS HUMANS”. 

Ja hem vist la percepció de la ciutadania sobre la independència judicial. Però és que, 

a més, l’Estat és el primer que incompleix lleis i sentències del TC.  

Recentment s’ha declarat inconstitucional l’amnistia fiscal del 2012. Cap conseqüència 

política ni jurídica. 

Molt abans de la situació actual, l’any 2001, el Tribunal Constitucional va determinar 

que la gestió de les beques universitàries s’havia de descentralitzar, que havia de ser 

traspassada a les comunitats autònomes. Cap govern estatal ha complert aquella 

sentència. Fa setze anys que en aquest tema desobeeixen el Tribunal Constitucional, 

sense cap conseqüència.  

Han desobeït altres sentències, acords i fins i tot les seves pròpies lleis, com la de la 

memòria històrica, tal com va detallar l’informe que les Nacions Unides van presentar 

sobre aquesta qüestió davant el Consell de Drets Humans de Ginebra. Hi ha més de 

100.000 persones desaparegudes per la repressió franquista, enterrades en fosses 
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comunes, i el Govern central dedica cada any 0€ dels pressupostos a exhumar les 

fosses. 

No respecten la llei. I respecten el valor del vot democràtic? Perquè des de fa 7 anys 

estem regits per un Estatut que no és el que la ciutadania va votar en referèndum.  

Es va vulnerar el mecanisme constitucional establert per als estatuts d’autonomia. No 

és el text aprovat per les Corts, no és el text validat en referèndum.  

On és l’Estat de dret quan fa 7 anys que s’aplica un Estatut que no és el que es va 

votar? 

 

I encara hi ha un tema més greu, que també vulnera l’estat de dret, que vulnera les 

llibertats civils més bàsiques: l’anomenada Operació Catalunya.  

Es tracta d’una molt probable operació d’estat en què estarien implicats membres del 

Govern espanyol, agents policials i d’intel·ligència i altres institucions que haurien 

investigat il·legalment ciutadans per les seves idees polítiques; idees polítiques 

totalment legítimes, per cert.  

Una operació en què haurien tractat de desacreditar representants polítics mitjançant 

la creació, exageració o difusió de suposats escàndols de corrupció. Molt possiblement, 

fent ús de fons reservats.  

Cada vegada són més els indicis que apunten en aquesta direcció des que fa un any 

van sortir a la llum les converses enregistrades entre el ministre de l’Interior i el 

director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Malgrat el contingut extremadament 

explícit d’aquelles gravacions, i el de les informacions que van apareixent, no s’ha 

obert cap investigació judicial.  

No només això, sinó que l’exministre Fernández Díaz continua en actiu, sense assumir 

cap responsabilitat. És diputat i presideix una comissió al Congrés. I l’exdirector de 

l’Oficina Antifrau, després de ser cessat pel Parlament de Catalunya, ha tornat a la 

seva anterior feina exercint de jutge.  

Un escàndol democràtic de vulneració de drets i llibertats civils portat a terme des de 

les institucions de l’Estat. Cap dimissió. Cap investigació judicial. 
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Però, malgrat tot, crec que podem mirar el futur amb optimisme. Podem fer-ho perquè 

comptem amb una societat adulta, responsable, que estima la llibertat i la 

democràcia. 

Una societat que és conscient que els conflictes polítics es resolen políticament. Una 

societat oberta i integradora, que assumeix la seva diversitat com una riquesa i no 

com un problema, que es mobilitza i lluita pel que creu, i ho fa sempre pacíficament. 

I és a aquesta ciutadania a qui correspon decidir lliurement quin ha de ser el futur 

polític del país. Decidir si volen continuar formant part de l’Estat espanyol o si volen 

que Catalunya esdevingui una república independent, les dues opcions igualment 

legítimes, igualment vàlides, igualment decisives.  

Perquè als votants del “sí” i del “no” (i fins i tot als qui vulguin votar en blanc) ens 

uneix el fet que entenem que aquest procés ha d’acabar a les urnes. I respectarem el 

resultat, sigui quin sigui. 

Aquesta solució democràtica passa per l’1 d’octubre, per la votació en un referèndum 

políticament vinculant, un referèndum efectiu. Passa per aplicar el resultat que en 

surti, per aplicar la decisió que prenguin els votants. 

Ens agradaria que, com recomanava fa uns dies el NY Times en el seu editorial, el 

Govern espanyol acceptés el referèndum. Que entenguessin, com ho ha fet la 

Fundació Konrad-Adenauer, que aquest és un "repte polític" que "no es pot resoldre 

únicament apel·lant a les lleis o regulacions constitucionals existents".  

Però la seva resposta és recordar-nos que poden utilitzar les regles del joc que ells 

mateixos estableixen i arbitren per intentar impedir el referèndum. Que poden 

suspendre competències o inhabilitar càrrecs electes.  

I això porta a preguntar-se: Qui té por de les urnes? Qui té por que la ciutadania 

catalana expressi la seva opinió? 

Nosaltres no tenim por. Som conscients que estem amenaçats si complim les nostres 

funcions. Però això no ens farà desistir del nostre compromís amb els ciutadans de 

Catalunya, del nostre compromís amb les institucions democràtiques, amb els valors 

democràtics, del nostre compromís amb la defensa dels drets i les llibertats.  



  

Carme Forcadell i Lluís 

Presidenta 

 

 9 

Perquè la nostra lluita no és només per un objectiu polític. És una lluita per la 

democràcia. I continuarem treballant per preservar-la i exercir-la.  

Continuarem treballant per fer possible que el poble català pugui decidir lliurement, 

explícitament, la seva voluntat sobre el futur polític del país.  

Perquè els drets no són només per ser invocats. Són per ser exercits. 

L’1 d’octubre votarem, no en tinc cap dubte. Perquè les urnes i els vots sempre 

venceran les amenaces i les coaccions. 

Moltes gràcies per escoltar-me. 


