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Bon dia a tothom. Representants de les universitats, estudiants, professors, membres 

de la mesa –presidenta, vicepresidents i secretaris–, lletrats, sigueu benvinguts totes 

i tots al Parlament de Catalunya, la seu del poder legislatiu. 

En aquesta mateixa sala en què sou ara s’elegeix el president de la Generalitat, es 

debaten i s’aproven els pressupostos, es duen a terme les funcions de control i 

d’impuls de l’acció de govern, s’aproven lleis i, en definitiva, es treballa pel present i 

el futur de Catalunya.   

Espero que us sentiu molt ben acollits, perquè el Parlament és casa vostra. 

Dono ja la paraula al rector de la Universitat de Barcelona. 

********** 

Moltíssimes gràcies, rector. Abans de res, vull felicitar la presidenta, els 

vicepresidents i els secretaris de la mesa d’aquesta legislatura SPUNI 2017. Teniu 

una feina molt important, teniu molta responsabilitat, però estic segura que fareu 

honor al càrrec. 

També voldria donar l’enhorabona a tots els qui heu estat escollits diputats o 

diputades, i als qui fareu de lletrats, d’assessors lingüístics i de periodistes 

parlamentaris. La feina de tots i totes és molt important, perquè sou tots junts, que 

tirareu endavant aquesta legislatura SPUNI 2017. Crec que cadascú de vosaltres, des 

de la seva funció, s’adonarà que el més important és que treballeu tots junts amb el 

mateix objectiu. Segurament, els qui fareu de lletrats us adonareu de la importància 

de la interpretació d’aquests matisos que de vegades hi ha a les lleis, de la 

interpretació legislativa; els qui fareu d’assessors us adonareu de la importància de 

la correcció lingüística a l’hora de publicar una llei, i, evidentment, els qui portareu 

la comunicació parlamentària també us adonareu de la importància de saber 

comunicar bé què es fa, i com, al Parlament. La feina de tots és, doncs, molt valuosa.  

I, per tant, us desitjo que aprofiteu aquesta setmana, que en gaudiu, que us hi ho 

passeu bé, però també que n’aprengueu, perquè, com ha dit el rector, la millor 

manera d’aprendre és fent les coses, experimentant-les. I vosaltres, aquests dies, 

viureu una gran experiència, en la qual comptareu amb professionals de prestigi, que 

us ajudaran. Espero, per tant, que n’aprengueu molt. Dependrà de vosaltres, de la 

vostra actitud, de les vostres ganes d’aprendre, de la vostra feina. 



Sé que aquests darrers anys la política institucional està força desprestigiada, i  

potser alguns de vosaltres també ho penseu. La política, però, en definitiva, no és 

res més que la gestió dels conflictes, la gestió dels desitjos, dels interessos, dels 

anhels i dels somnis dels ciutadans i les ciutadanes. I és necessària. Qualsevol cosa 

que penseu de la vostra vida quotidiana està relacionada amb la política: els transport 

que heu agafat per arribar fins aquí, les classes que feu, les hores de cada matèria 

que feu, el preu de la matrícula... Qualsevol cosa de la vida diària està relacionada 

amb la política. La política és, doncs, hi insisteixo, necessària. I ja sabeu el que deia 

Joan Fuster: “La política, si no la fas, te la fan.” I per fer-la, perquè la feu vosaltres, 

és important estar format i estar informat. I es pot fer des de molts llocs. Es pot fer 

des d’aquí el Parlament; potser alguns de vosaltres d’aquí a uns anys ocupareu un 

escó d’aquest hemicicle. Institucions a banda, però, es pot fer des de qualsevol racó 

del nostre país. Des de les institucions, sí, però també des d’associacions, des 

d’entitats, des d’allà on sigui. L’important és implicar-se, és que treballem per fer 

aquesta societat millor que segur que tots volem. 

Espero que aquesta setmana aprengueu la feina que es fa al Parlament, i també, com 

deia el rector, que l’expliqueu i que us serveixi d’experiència. I, sobretot, espero que 

aprengueu el valor d’arribar a acords, el valor de la diferència, de la diversitat; que 

aprengueu, malgrat la diversitat, malgrat pensar diferent, la importància d’arribar a 

acords. Aquí al Parlament tenim molts exemples de consensos malgrat les 

diferències. Estic segura que el valor d’arribar a acords és una de les coses que 

haureu après al final d’aquesta legislatura, i també estic segura que us adonareu del 

que costa arribar-hi. 

Per acabar, només vull tornar-vos a donar l’enhorabona, perquè viureu una 

experiència extraordinària, i desitjar-vos que aquesta setmana us sigui de molt profit.  

Res més. Tindreu molta feina, però estic segura que serà molt profitosa i que us en 

sentireu tots molt satisfets. 

Gràcies i bona setmana. 

 


