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Discurs amb motiu de la reunió de la Mesa a 
Tornabous 

Tornabous, 1 de setembre de 2021 

Moltíssimes gràcies, alcalde i representants del consistori. Ara em deia l’alcalde en 

rebre’m que avui és un dia històric. I certament ho és. És un dia històric perquè això 

que fem és inèdit, no havia passat mai, i crec que és un senyal de com hem de poder 

treballar pel país allà on siguem, des del Parlament a, naturalment, tots i cadascun 

dels municipis de Catalunya. Ens vau dirigir un escrit en el qual demanàveu de fer 

un acte simbòlic al vostre municipi després d’haver vist que, fent un exercici de 

memòria històrica, de justícia històrica, havíem recuperat, canviant el número de 

l’actual, aquella primera legislatura del president Macià amb Companys com a 

president del Parlament, cosa que, naturalment, ens portarà a commemorar l’any 

vinent els noranta anys de la cambra.  

I, per tant, rebent aquesta petició, avui som aquí. La Mesa del Parlament, la 

secretària general i el lletrat major ens hem desplaçat fins a Tornabous per fer-hi 

aquest acte d’inici del curs polític i aquest homenatge tant al president Macià com al 

president Companys. 

Aquest acte respon també a les paraules que jo deia en el discurs d’investidura en el 

sentit que volem un Parlament obert a la ciutadania i que alhora surti i visiti el país, 

com fem avui aquí amb la reunió de la Mesa que es farà d’aquí a una estona. Crec 

que és una manera de copsar de primera mà, parant l’orella, mirant els ulls de la 

gent, totes les inquietuds del país, inquietuds que després al Parlament hem de 

transformar en solucions per a tots i cadascun dels ciutadans. 

És, com dèiem, un dia històric. Ens sentim molt honorats, crec que parlo en nom de 

tota la Mesa, de poder fer a Tornabous aquesta sessió solemne de represa del curs 

polític. 

Gràcies per la proposta i per la vostra acollida. Intentarem ser dignes del llegat de 

Companys. Per això treballem, per fer realitat les paraules «tornarem a vèncer». 

Moltíssimes gràcies.  


