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Balanç de la legislatura
Palau del Parlament, 11 de gener de 2018

Bon dia a tothom; gràcies per ser aquí. He considerat necessari comparèixer per fer
balanç de la meva presidència al llarg d’aquesta legislatura, que, com es preveia, ha
estat breu, intensa i excepcional.
Des del punt de vista legislatiu, en menys de dos anys s’han aprovat vint-i-sis lleis,
algunes de les quals molt rellevants per a la vida de les persones, com la de la renda
garantida de ciutadania, la de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc
d’exclusió social, la del canvi climàtic, la de reparació jurídica de les víctimes del
franquisme o la de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social. També es va fer
un ple monogràfic sobre la situació d’emergència social, en què es van aprovar 273
mesures per combatre els efectes de la crisi que malauradament encara pateix una
part de la nostra població. Això demostra que els diputats i les diputades d’aquesta
cambra han atès problemes socials concrets i han intentat reforçar la garantia jurídica
de molts drets de ciutadania.
Tanmateix, cal recordar que tretze d’aquestes lleis, fins i tot les que es van aprovar
sense cap vot en contra, han estat suspeses pel Tribunal Constitucional i estan en
espera de sentència. De fet, la suspensió de lleis per part del Tribunal Constitucional
ha estat una constant d’aquesta legislatura, i fins i tot ha afectat iniciatives
legislatives de l’anterior, lleis i projectes que queden sense efecte, fet que evidencia
els límits de les polítiques que es poden fer a Catalunya en el marc autonòmic.
Des del punt de vista institucional, hem fet un pas endavant en matèria de
transparència, seguint aquell objectiu que a mi sempre m’ha agradat explicitar dient
que volem tenir un parlament amb les parets de vidre. Així, hem culminat l’aplicació
de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A més, hem
estat pioners amb la creació del registre de grups d’interès i l’agenda dels diputats.
Totes les reunions que ara tenen els ‘lobbies’, o els grups de pressió, o els grups
d’interès, amb diputats i diputades d’aquesta cambra són públiques. També hem
aprovat el codi de conducta dels diputats, que regula les situacions de conflictes
d’interessos i incorpora sancions en cas d’incompliment. Evidentment, això, tot això,
és un pas molt gran en la nostra lluita contra la corrupció. Així mateix, amb aquest
objectiu hem renovat el web del Parlament. L’hem fet més atractiu i més senzill
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perquè la ciutadania pugui fiscalitzar més fàcilment la feina dels diputats i diputades.
Aquesta mateixa voluntat d’obertura a la ciutadania ha permès que durant aquesta
legislatura gairebé 120.000 persones hagin visitat el Parlament i que 22.000
estudiants hagin participat en els programes dels serveis educatius que ofereix la
cambra.
També hem volgut donar exemple com a institució amb la implantació d’un pla pilot
per la reforma horària i amb la campanya ‘Parlament saludable’. Funcionar amb uns
horaris més racionals que permetessin conciliar la vida personal, la vida familiar i la
vida professional, i vetllar per la salut dels treballadors i les treballadores hauria de
ser una prioritat de totes les empreses i una pràctica habitual. Nosaltres, aquí al
Parlament, hem demostrat que això es pot portar a terme amb un cost perfectament
assumible per totes les empreses.
Amb la mateixa voluntat d’exemple, en la renovació del contracte del parc de vehicles
de la institució, se n’ha reduït el nombre i s’ha optat per vehicles híbrids, fent així un
pas més en la idea de tenir també un Parlament sostenible.
També hem posat l’accent en la igualtat entre homes i dones amb uns actes que hem
fet mensualment aquí a la cambra i que han servit per analitzar com cada conselleria
desenvolupava la llei d’igualtat efectiva de dones i homes del 2015.
Amb la voluntat també de mantenir el contacte de la institució amb la societat, i
d’atendre tothom i parlar-hi, en la mesura del possible, evidentment, he portat a
terme una intensa tasca de representació institucional, reflectida en 347 audiències,
100 actes al Parlament i 483 arreu del territori. També hem donat continuïtat a
programes i projectes ja consolidats en anteriors legislatures, com ara el Femcat i el
Capcit, que posen en contacte els diputats amb els mons científic i empresarial. I
hem intentat reimpulsar l’‘Escó 136’, un instrument de participació ciutadana en
l’elaboració de les lleis, una eina que caldrà repensar la propera legislatura, ja que
no hi hem aconseguit els nivells de participació que ens haurien agradat.
D’altra banda, de bon principi ens vam marcar l’objectiu de recuperar també la
presència internacional de la nostra institució, que havia estat molt reeixida en etapes
anteriors. En aquest sentit, hem tornat a participar en xarxes parlamentàries com
l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia o la CALRE.
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També, atenent la invitació del grup de discussió sobre Catalunya del Parlament
britànic, vaig tenir l’oportunitat d’explicar de primera mà a Westminster la insòlita
situació judicial que patíem, i que patim encara, sis membres de la mesa per haver
respectat la sobirania del ple i la llibertat d’expressió de la cambra davant els intents
d’ingerència d’altres poders públics que han intentat censurar iniciatives i debats
parlamentaris, un fet insòlit, sense precedents en parlaments democràtics, davant el
qual hem rebut mostres de suport de diputats i diputades i de cambres
parlamentàries d’arreu del món. I és que, a causa de la constant judicialització de la
política i la incapacitat del govern espanyol d’apostar pel diàleg, el principal repte que
hem tingut aquesta legislatura ha estat preservar la sobirania del Parlament, garantir
que el debat i la paraula hi fossin lliures, que no hi hagués lloc per a la censura. I
crec que fins a la dissolució del Parlament per l’article 155 de la constitució ho hem
aconseguit.
Personalment, només puc dir que he actuat sempre amb la voluntat de defensar el
dret d’iniciativa i la llibertat d’expressió dels diputats i les diputades d’aquesta
cambra. Estic convençuda d’haver obrat com correspon a les responsabilitats del meu
càrrec, guiada per la idea que al Parlament s’ha de poder debatre lliurement. I abans
d’acceptar la censura, abans de vetar un debat per por de represàlies, hauria dimitit.
Els membres de la mesa ens hem limitat a garantir una cosa tan senzilla com que en
un parlament es pugui parlar de tot, i, per tant, que ho poguéssim fer els 135 diputats
i diputades, que som els legítims representants del poble de Catalunya. Un fet que
hauria de ser de normalitat absoluta es converteix en excepcional a Catalunya per la
fòbia del govern espanyol a la paraula i el diàleg. Puc dir, orgullosa, que no ens hem
doblegat, que no hem cedit, que ens hem mantingut ferms en la nostra obligació de
garantir el debat lliure en aquest Parlament. Vull agrair especialment la valentia i el
sentit del deure d’Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet, Lluís Corominas i Joan
Josep Nuet, amb qui comparteixo la idea del que han de ser i com han de comportarse un parlament i una mesa. Gràcies a tots vosaltres per la vostra feina, els vostres
consells i la vostra empenta. En un parlament s’ha de poder parlar de tot –de tot. No
em cansaré mai de dir-ho. El dia que obrim la porta a la censura ja no la podrem
tancar. És per això que considero que les persones que han d’estar al capdavant del
Parlament han d’estar disposades a garantir que tots els debats que hi ha al carrer
puguin entrar a la institució, siguin sobre la independència, la pobresa energètica o
la igualtat entre homes i dones.
I en aquest sentit els anuncio que no em postularé per repetir com a presidenta
d’aquesta cambra. Considero que he tancat un cicle al capdavant de la institució, en
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una legislatura que, com es preveia, ha estat curta, però molt intensa. Quan vaig
tenir l’honor d’assumir la presidència del Parlament tenia clar que seria per un període
no excessivament llarg i excepcional, com així ha estat. Crec que el nou moment
polític requereix ara una nova figura, lliure, sobretot, de processos judicials. Deixo el
càrrec orgullosa de la feina feta. Crec que he complert els principals reptes que em
vaig marcar. Malgrat les dificultats, malgrat les situacions imprevistes, malgrat la
judicialització constant i malgrat els errors, crec que hem fet una bona tasca, una
tasca positiva al capdavant de la institució.
És cert que ha estat una legislatura d’alt voltatge polític, amb una forta polarització.
Però he treballat per als 135 diputats i diputades de la cambra, als quals vull agrair
la seva tasca, perquè no tinc cap dubte que tots, des de les seves legítimes posicions,
han intentat fer-ho el millor possible per defensar els interessos dels seus votants. I,
especialment, vull donar les gràcies als qui fins i tot en els moments de màxima
tensió han mantingut el respecte a la institució i la presidència.
I vull agrair molt, moltíssim, als treballadors del Parlament, a tots i cadascun d’ells i
elles, la seva feina incansable en una legislatura difícil. Tots ells han demostrat la
seva increïble professionalitat i han estat a l’alçada de la institució. Moltíssimes
gràcies.
Ara començo un nou camí de diputada, amb una responsabilitat diferent, però amb
la mateixa força i la mateixa voluntat de servei públic. Personalment ha estat un
honor, malgrat els moments difícils, haver presidit el parlament del meu país. N’estic
molt agraïda. Deixo la presidència de la cambra, però no abandono la política, en cap
cas. Continuaré treballant per aquest país millor, més just, més democràtic i més
lliure que tots volem i que estic segura que aconseguirem.
Moltes gràcies.
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