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43ª Sessió de l'Assemblea Parlamentària de la 
Francofonia (APF) 

Reunió de la Comissió Política 

Luxemburg, 9 de juliol de 2017 

Senyores, senyors. Bon dia. Sóc Carme Forcadell, presidenta del Parlament de 

Catalunya. 

El nostre Parlament viu una situació insòlita i molt preocupant. El Govern de l’Estat 

espanyol exigeix a la Mesa del Parlament de Catalunya que, per raons polítiques, 

censuri iniciatives legislatives dels diputats i prohibeixi debats parlamentaris.  

Una exigència que ens hem negat a complir per preservar la sobirania parlamentària, 

la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i el dret d’iniciativa dels diputats. Això ha 

comportat una querella penal contra la majoria de membres de la Mesa. Querellats per 

complir amb el reglament de la cambra, per complir amb les nostres funcions. 

Els representants electes a Catalunya estem sotmesos a una persecució judicial. En 

paral·lel al nostre cas, l’expresident del govern català, i tres membres del seu govern, 

han estat jutjats i condemnats per haver organitzat una consulta popular en què van 

participar més de 2,3 milions de catalans. 

I s’han obert més de 350 processos judicials contra ajuntaments, alcaldes i regidors, 

per haver expressat el seu suport a la independència de Catalunya, un objectiu polític 

plenament legítim en el marc constitucional espanyol. 

Aquesta és la resposta del govern espanyol a la majoria de la ciutadania de Catalunya, 

que demana celebrar un referèndum d’autodeterminació.  

Alertats d’aquesta situació, sol·licito que considerin la possibilitat que el context polític 

català sigui objecte d’estudi i seguiment en les properes sessions del grup de treball 

de la comissió.  

Moltes gràcies. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Senyores i senyors. Com he explicat al principi de la reunió de la comissió, el nostre 

Parlament viu una situació insòlita i molt preocupant des del punt de vista democràtic, 

en la qual el govern de l’Estat espanyol exigeix a la Mesa del Parlament de Catalunya 

que, per raons polítiques, censurem iniciatives legislatives dels diputats i prohibim 

debats parlamentaris.  

Això ha comportat una querella penal contra la majoria de membres de la Mesa per 

haver fet la nostra feina complint amb les lleis i el reglament de la cambra legislativa. 

Entenem que la funció de la mesa d’un parlament és preservar la sobirania 

parlamentària, la llibertat d’expressió i la llibertat ideològica, valors fonamentals 

compartits per la francofonia. 

Alertats d’aquesta situació, sol·licito que considerin la possibilitat que el context polític 

català sigui objecte d’estudi i seguiment en les properes sessions del grup de treball 

de la comissió.  

Moltes gràcies. 


