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Setè aniversari del diari ‘Ara’ - Premis Tatiana 

Sisquella i Ignasi Pujol 

Barcelona, 27 de novembre de 2017 

 

Bona nit a tothom. És un honor cloure, com a presidenta del Parlament, aquesta 

celebració del setè aniversari del diari ‘Ara’. 

Primer de tot, permeteu-me que feliciti la comissió de violència intrafamiliar i de gènere 

de l’Hospital Clínic de Barcelona. La violència contra les dones és una xacra social que 

com a societat ens hem de proposar eradicar. Precisament, dissabte es va commemorar 

el dia internacional contra la violència masclista, i és ben clar que només aconseguirem 

eradicar-la si ens ho proposem tots i totes, cadascun de nosaltres, cada dia, des dels 

nostres àmbits personal, familiar i laboral. Els petits gestos són els que canvien la 

societat. Lluitem-hi plegats per fer aquest país millor que volem. 

També vull felicitar el projecte Tech City per la seva contribució a la capacitat creativa i 

emprenedora del nostre país.  

Totes dues iniciatives han rebut un reconeixement merescut. I vull remarcar que per 

arribar a l’èxit, als reconeixements, abans cal molta i bona feina. Els obstacles i les 

dificultats sempre hi són, en el camí, i només perseverant en l’esforç per superar-los 

poden assolir-se els reptes, qualsevol repte. 

També vull fer un agraïment al diari ‘Ara’ per haver impulsat i organitzat aquests premis, 

que reforcen valors positius en la societat. Perquè el que realment canvia les actituds i 

els valors d’una societat són els exemples concrets, són els referents a seguir, com ho 

eren Tatiana Sisquella i Ignasi Pujol. En aquest sentit, aquests premis fan país, 

segurament més que no cap discurs polític. 

I aprofito per felicitar el diari per aquests set anys, set anys molt intensos, en què han 

passat moltes coses. Algunes, segurament, cap dels qui som aquí no les podíem ni 

imaginar. En aquests anys hem vist i après el mal que fa això que en diem la 

“postveritat”. Jo m’estimo més dir-ne com sempre: “manipulació informativa”, 

“desinformació” o simplement “mentides”; mentides sense vergonya que alguns 

aboquen a la nostra societat, com les mentides sobre l’escola catalana. I això ha posat 
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en relleu que els mitjans que ens garanteixen veracitat són imprescindibles per a la 

salut democràtica i la cultura política d’un país. 

Per acabar, permeteu-me una reflexió política molt breu. Ens trobem en un moment 

dur: presó, exili, processos judicials... Gaire normalitat, no n’hi ha, precisament. El 

govern de l’estat ha intervingut les nostres institucions i ha demostrat l’abast del seu 

poder. Però tot això no ens ha de fer perdre de vista que el futur continua estant a les 

nostres mans, que el futur de Catalunya, malgrat tot, el decideixen i el decidiran les 

catalanes i els catalans a les urnes, de forma lliure, pacífica i democràtica, i que, per 

tant, com deia al principi, si perseverem en les causes justes superarem els obstacles i 

assolirem els èxits.  

Perquè el camí serà més curt o més llarg, anirà per una banda o per una altra, però del 

que no en tinc cap dubte és que acabarà portant fins allà on vulguin les catalanes i els 

catalans. Amb cap i amb cor, estic convençuda que aquesta Catalunya que estima i 

respecta les llibertats continuarà el seu camí i se’n sortirà.  

A l’últim, a tota la gent que formeu part del projecte del diari ‘Ara’, per molts, i bons, 

anys. Mantingueu el compromís amb la vostra professió, amb la veritat i el rigor.  

Moltes gràcies. 


