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Lliurament de l’XI premi Conviure  

Palau del Parlament, 16 de juny de 2017 

Presidenta de Gispert, antics diputats i antigues diputades, membres del jurat, 

secretària del jurat, escoles, professors i professores, alumnes de primària, 

secundària, batxillerat i cicles formatius, és un veritable plaer que sigueu avui aquí. 

Sempre ho explico, però és que jo abans de ser presidenta del Parlament era 

professora d’institut, i per tant em fa una il·lusió especial ser avui aquí en aquest acte 

amb tots vosaltres. 

Bàsicament, us vull felicitar i disculpar-me per no haver pogut assistir als vostres 

debats. Tenia un altre acte a què m’havia compromès. M’ha sabut molt de greu, però, 

no poder-hi ser. Espero esmenar-ho les properes vegades, si és que encara sóc 

presidenta. El vicepresident, però, m’ha dit que ho heu fet molt bé –molt bé–, que 

us ho heu preparat molt, que alguns fins i tot heu intervingut sense papers. En fi, 

m’ha vingut a dir: “Aquests nois i aquestes noies, si ho volen, podran ser uns 

excel·lents parlamentaris.” Per tant, plantegeu-vos-ho. Bé, només us volia dir això. 

Ara passo ja la paraula a la presidenta de Gispert. 

.......... 

Ara em toca parlar a mi, però com que fa estona que sou aquí drets, i jo sé el que és 

haver d’estar dret i tenir els nens quietets, i a més a més fa molta calor, intentaré 

ser breu, tot i que us voldria dir moltes coses ara que us tinc aquí davant. Abans de 

res, vull felicitar els guanyadors, i també els finalistes, perquè tots heu participat en 

aquests projectes de llei. I l’important és participar. I tots ho heu fet molt bé.  

A més a més, els de Terrassa –jo visc a Sabadell, no m’ho tingueu en compte– heu 

fet un projecte de medi ambient importantíssim, perquè, efectivament, volem deixar 

un planeta millor que no l’hem trobat. No només un país. Un planeta. Precisament 

ahir, el Parlament, en aquesta línia, va aprovar una moció per impulsar l’economia 

verda. 

Els qui heu treballat l’assetjament, els de Sant Andreu, de Barcelona..., és un tema 

importantíssim. Us pot passar a vosaltres, pot passar a un company. Estigueu alerta, 
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parleu-ne si us passa, parleu amb els vostres professors, parleu amb les vostres 

famílies. I estigueu també alerta que no passi a cap company.  

Els qui heu debatut el projecte de les pràctiques, que sou els més grans, no l’heu 

aprovat per unanimitat. En efecte, és el tema més conflictiu, d’alguna manera. Per 

què? Perquè hi ha molts punts de vista sobre aquesta qüestió, de manera que està 

bé que no l’hàgiu aprovat per unanimitat, perquè això és el reflex que som una 

societat i un país plurals, amb diverses maneres de pensar. Sempre –sempre–, però, 

en democràcia el qui té més vots guanya.  

Espero que l’experiència d’avui us hagi servit perquè participeu en la vida política. 

Perquè si no la feu vosaltres, la política, us la faran. Què vol dir, això? Que us 

impliqueu, perquè un país on tots els ciutadans s’impliquen, participen en la política, 

és un país millor. La democràcia és això: que tothom s’impliqui. Això no vol dir que 

us hàgiu de fer d’un partit polític; no, no. Podeu participar en les associacions de 

veïns, en entitats, de qualsevol manera. La política, al capdavall, és treballar per un 

país millor. I es pot fer des del Parlament, com heu fet avui, però també es pot fer 

des de qualsevol racó del nostre país. Per fer-ho, però, heu de preparar-vos, estudiar, 

treballar. Perquè per fer política s’ha d’actuar, però abans d’actuar s’ha de pensar, i 

per pensar s’han de tenir les eines per esbrinar què és el millor. Per tant, us demano 

que us impliqueu en la societat perquè assolim un país millor.  

I, si us plau, no gireu mai la cara davant d’una injustícia social, tant és que la patiu 

vosaltres o algú del vostre voltant. Mai no gireu la cara davant d’una injustícia social. 

I defenseu sempre –sempre– les llibertats, la vostra llibertat individual i la vostra 

llibertat col·lectiva. És una filosofia que us demano que tingueu sempre present.  

I ja per acabar, vull donar les gràcies als antics diputats i les antigues diputades que 

han fet possible aquest premi. I, evidentment, al jurat, que també hi ha treballat. I 

també vull donar les gràcies als professors. Perquè no se’ls agraeix prou, ni mai se’ls 

agrairà prou, el que fan per aquest país. Ho sé de primera mà. Per tant, ara, com a 

presidenta del Parlament, us ho vull agrair. Vosaltres ajudeu a fer gran aquest país. 

Moltíssimes gràcies. I també als serveis educatius del Parlament, perquè sense ells 

aquesta experiència tampoc hauria estat possible.  

Felicitats a tots plegats. I moltes gràcies.  


