
Ple del Parlament 

Sessió núm. 6.1 / 20 de maig de 2021 

 

1 

 

 

  

 

 

 

 

TRANSCRIPCIÓ EN BRUT 

 

Aquesta transcripció està pendent de 

verificació i correcció. Pot contenir, doncs, 

errades de fidelitat i incorreccions 

lingüístiques i no es pot considerar  

com una publicació oficial 

 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 6.1 / 20 de maig de 2021 

 

2 

Fitxer 06_1PLE6 

 

XIII legislatura · primer període · sèrie P · número **** 

Ple del Parlament 

Sessió 6, primera reunió, dijous 20 de maig de 2021 

Presidència de la M. H. Sra. Laura Borràs i Castanyer 

Sessió 6.1 

La sessió s’obre ****. Presideix la presidenta del Parlament, acompanyada 

de les vicepresidentes primera i segona; els secretaris primer, tercer i quart, i la 

secretària segona. Assisteixen la Mesa el secretari general i [lletrats]. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel secretari general, [lletrats]. 

Al banc del Govern seuen el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 

Hisenda i els consellers de la Presidència, d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència, d’Interior, d’Educació, de Salut, de Territori i Sostenibilitat, de 

Cultura, de Justícia, de Treball, Afers Socials i Famílies, d’Empresa i Coneixement, 

de Polítiques Digitals i Administració Pública i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Debat del programa i votació d’investidura del diputat Pere Aragonès 

Garcia, candidat proposat a la presidència de la Generalitat (tram. 201-00002/13). 

Presidenta del Parlament. Debat del programa i votació d’investidura del candidat 

proposat. 

La presidenta 

Molt bona tarda. 



Ple del Parlament 

Sessió núm. 6.1 / 20 de maig de 2021 

 

3 

Abans d’iniciar amb l’ordre del dia, em plau saludar, en nom de tota la cambra, els 

presidents del Parlament i els presidents de la Generalitat de Catalunya, que avui 

estan seguint aquesta sessió plenària des d’altres sales del Parlament perquè..., per 

raó de les restriccions de la pandèmia, ja veuen en quina posició estan els membres 

del Govern, amb aquestes mampares que hem habilitat i tots els diputats que ocupen 

les llotges i la tribuna. 

Manifestació de condol i de condemna de la violència masclista 

Malauradament, abans de començar he de comunicar dues noves víctimes de la 

violència de gènere. D’acord amb les dades oficials del Departament d’Interior, 

aquesta setmana, dimarts 18 es va trobar el cadàver de la Solay# a Creixell. I aquest 

mateix dia, a Corbera de Llobregat moria assassinada la Lucía. En nom de la 

cambra, lamento i condemno aquests crims i reitero el compromís del Parlament en 

l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones i de vetllar, també, pel 

seu record. 

D’acord amb el Protocol de dol del Parlament de Catalunya contra les violències 

masclistes, aprovat pel Grup de Treball en Equitat de Gènere, aquesta presidència 

proposa fer ara el minut de silenci i no fer-ho a la façana principal, per evitar les 

aglomeracions. Si us plau... 

(La cambra, dempeus, serva un minut de silenci.) 

Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat a 

la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants 

Moltes gràcies. De conformitat, també, amb la Moció 111/XII del Parlament de 

Catalunya, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les polítiques d’acollida 

de migrants, els informo també que segons les dades oficials de l’Organització 

Internacional de les Migracions, des del començament d’aquest any 2021 s’han 

comptabilitzat 685 persones mortes i desaparegudes a la Mediterrània. 

Pel que fa a la crisi sanitària de la covid-19, les dades semblen millorar 

paulatinament, tot i així encara tenim 369 persones ingressades a la UCI, i 934 

persones en planta. No podem abaixar la guàrdia i per tant, també, aquí al Parlament 
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els demano que es produeixin les rotacions que tenim establertes per tal de complir 

amb les mesures de seguretat que se’ns han indicat. Així mateix, els faig avinents 

les delegacions de vot que s’han admès a tràmit, d’acord amb l’article 95 del 

Reglament. El diputat Lluís Puig ha delegat el seu vot en la diputada Gemma Geis, 

portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. La diputada Elena Díaz 

Torrevejano ha delegat el seu vot en la diputada Alícia Romero, portaveu del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i el diputat Ruben Wagensberg ha 

delegat el seu vot en el diputat Josep M. Jové, president del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Debat del programa i votació d’investidura del diputat Pere 

Aragonès Garcia, candidat proposat a la presidència de la 

Generalitat 

201-00002/13 

L’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària és el Debat del programa i la 

votació d’investidura del diputat Pere Aragonès Garcia, que és el candidat proposat  

a la presidència de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb l’article 149.1 del 

Reglament del Parlament, el debat comença amb la lectura de la Resolució de la 

presidenta del Parlament, en què es proposa el candidat a la presidència de la 

Generalitat. 

Li prego a la secretària segona que doni lectura d’aquesta resolució. Si us plau, 

senyora Madaula. 

La secretària segona 

«Proposta de candidat a la presidència de la Generalitat. D’acord amb l’article 4 de 

la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 

havent consultat els representants dels partits i grups polítics amb representació 

parlamentària, proposo a la cambra el diputat Pere Aragonès Garcia com a candidat 

a la presidència de la Generalitat.» 

La presidenta 
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Moltes gràcies. A continuació, el candidat proposta, el senyor Pere Aragonès Garcia, 

té la paraula. 

(Aplaudiments.)  

El candidat a la presidència de la Generalitat (Pere Aragonès Garcia) 

Moltes gràcies, molt honorable presidenta del Parlament. Honorables membres del 

Govern sortint, benvolgudes companyes, benvolguts companys; diputades i diputats; 

autoritats presents avui al Parlament de Catalunya; expresidents de la Generalitat 

de Catalunya; expresidents del Parlament de Catalunya, ciutadanes i ciutadans de 

Catalunya, molt bona tarda a totes i a tots. 

Avui en aquest Parlament, seu de la sobirania popular de la nació catalana i amb 

tota la solemnitat, presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat 

per fer possible, culminar la independència de Catalunya. Per fer inevitable l’amnistia 

i l’exercici del dret a l’autodeterminació. Governant per tota la ciutadania. Governant 

amb tota la ciutadania.. Governant pel país sencer. Avui, en aquest Parlament, seu 

de la sobirania de Catalunya, presento la meva candidatura a la presidència de la 

Generalitat per impulsar una sortida de la crisi que no deixi ningú enrere. I per 

transformar el sistema econòmic del país amb l’objectiu que sigui capaç de generar 

benestar i prosperitat per a tothom. 

Per assegurar que tots i totes tinguem alguna cosa més que una vida digna. Per 

construir un país que estimi la seva gent i es fixi com a prioritat la felicitat de la seva 

ciutadania. Per construir una Catalunya on tot, absolutament tot, sigui possible. I on 

tothom, sense cap mena d’exclusió, pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb 

absoluta llibertat. Vull obrir una nova etapa. Vull impulsar una nova Generalitat 

republicana. Inconformista, innovadora, transformadora, imaginativa, creativa. Amb 

visió de futur i amb el compromís inequívoc de fer més fàcil, amable i feliç la vida de 

tots i de cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. No tinc cap dubte que 

avui, Catalunya necessita una sacsejada. Necessita obrir una nova etapa amb 

quatre grans transformacions inajornables i que seran les quatre banderes de la 

nova Generalitat republicana. 

Una bandera social. De progrés. Per assegurar a tothom casa i feina. Per garantir a 

tothom salut i educació. Amb un nou model econòmic, que garanteixi l’equitat i la 
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igualtat d’oportunitats. Que assegurin que la prosperitat i el benestar arriben arreu 

del país. Una bandera feminista. Que esbotzi tots els sostres de vidre. Que erradiqui 

tota forma de masclisme. I on tothom pugui desenvolupar la seva vida sense cap 

mena de límit, ni sense cap forma de discriminació. Una transformació verda. Per 

posar fre i començar a revertir amb tota la urgència el canvi climàtic. Afrontant la 

transformació del model energètic, fent una aposta decidida per l’economia verda. I 

sobretot, promovent un canvi cultural. De com produïm i com consumim com a 

societat. 

I finalment, una bandera democràtica. Radicalment democràtica. Compromesa amb 

la participació ciutadana. Amb la transparència i amb l’avaluació. Amb la necessitat 

de retre comptes. Compromesa amb el bon govern. I compromesa amb la voluntat 

majoritària d’aquest Parlament de fer inevitable l’amnistia i l’autodeterminació. Són 

quatre canvis, quatre banderes, quatre transformacions sobre les quals vull construir 

les parets mestres de la nova Generalitat republicana. Quatre canvis, quatre 

transformacions que ens han d’enfortir com a societat. Que volen fer de Catalunya 

un país de referència per les seves polítiques de progrés i de cohesió social. No serà 

senzill. Perquè les crisis que ens envolten són molt profundes. Però sé el que hem 

de fer per sortir-nos-en. Tinc molt clar cap on hem d’anar per construir, per fer 

possible un futur ple d’oportunitats. 

Per això, al llarg d’aquest debat intentaré guanyar-me la seva confiança. La 

complicitat de tots vostès. I amb ella, la del conjunt de la ciutadania del país. Perquè 

mai hem d’oblidar que si som aquí, és per ells i per elles. Per la ciutadania de 

Catalunya. Vull ser el primer dels servidors públics. I amb aquesta vocació de servei, 

és la que guiarà totes i cadascuna de les decisions que prendré al capdavant del 

Govern de Catalunya, si tinc la seva confiança. Seré breu, perquè tots i totes tenim 

molta feina a fer, des de fa molt de temps. Bona part de les idees de com entenc el 

país i quin és el projecte que vull liderar, les vaig exposar ja a l’anterior debat 

d’investidura. 

Per tant, m’hi referiré breument, a tall de recordatori, posant en valor el bon acord 

que vam subscriure inicialment amb la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 

per Guanyar, i l’entesa a què hem arribat amb Junts per Catalunya. Un acord per 
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posar de forma immediata en marxa la nova Generalitat republicana. És una 

evidència que construir aquesta entesa, aquestes enteses, no ha estat fàcil. Hi hem 

invertit molt de temps, en un context on la crisi ens exigia un acord ràpid. Per això, 

vull agrair la paciència d’una ciutadania esgotada, davant la qual tenim el deure de 

recuperar la seva confiança. Perquè, al cap i a la fi, ens hi va el prestigi i la credibilitat 

de les nostres institucions. Ens toca estar a l’alçada. A l’alçada de la ciutadania. I 

com hem fet en aquests últims dies, trobant la manera de superar les nostres 

diferències. Amb altes dosis d’empatia i amb tota la voluntat d’acord. 

Hem de construir nous consensos i hem donat forma a un bon acord, que ens 

assegura un govern fort, cohesionat i amb totes les energies renovades per fer front 

a les grans transformacions que hem d’impulsar com a país. Per això, vull aprofitar 

l’ocasió per agrair, un cop més, l’esforç de totes les persones que han fet possible 

un acord independentista i de progrés, que han fet possible una entesa, per obtenir 

la seva confiança i així començar a donar forma a la nova Generalitat republicana. 

Avui em presento en aquest Parlament amb la seguretat que em dona saber que 

compto amb la complicitat d’una àmplia majoria de diputats i diputades 

progressistes. Que compto amb la complicitat d’una àmplia majoria de diputats i 

diputades independentistes. Que m’ajudaran a impulsar la nova etapa que el país 

necessita d’obrir. 

Per primera vegada en el que portem de segle, Catalunya tindrà un president, alhora 

independentista i d’esquerres. D’esquerres i independentista. Per això, em 

comprometo a governar donant resposta a l’àmplia majoria de progrés que hi ha en 

aquest Parlament. A governar el país donant resposta a l’àmplia majoria a favor de 

l’amnistia i de l’autodeterminació. Per això, em comprometo a liderar el país amb 

tota la força que ens dona haver superat, per primera vegada, la frontera del 50 per 

cent dels vots independentistes en unes eleccions. Governaré tenint molt presents 

aquestes majories. Però vull governar sempre amb la mà estesa a tots aquells amb, 

qui més d’hora que tard, ens haurem d’entendre. Perquè en molts, moltíssims 

aspectes, compartim una mateixa idea de país i molta, moltíssima ambició 

transformadora. 
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Per això, més enllà de la complicitat de Junts i de la Candidatura d’Unitat Popular, 

avui demano el suport d’aquells amb qui compartim una mateixa idea de progrés i 

un compromís comú amb la llibertat de les preses i dels presos polítics. Amb el retorn 

de les exiliades i dels exiliats. I amb l’exercici del dret a l’autodeterminació. Els 

demano que em facin confiança. Jo personalment, i el partit al qual represento, els 

n’hem fet en altres ocasions. Assumint costos i riscos, però sempre... 

 

Fitxer 06_1PLE2 

amb la voluntat de no frenar els canvis i aprofitar qualsevol escletxa per fer avançar 

el país.  

Avui els hi demano que facin el que nosaltres hem sabut fer en altres ocasions. Si 

tenen la voluntat d’ajudar-nos a fer avançar el país, avui tenen l’oportunitat de 

demostrar-ho no oposant-se a la meva investidura com a president de la Generalitat. 

Els hi demano que no s’oposin a la transformació social, verda, feminista i 

democràtica que vull impulsar; que no s’hi oposin i que m’ajudin a fer-la possible. He 

parlat molt i parlaré molt de la nova Generalitat republicana. I ho faig perquè els 

valors republicans determinen la meva manera de fer i marcaran la nova etapa que 

ha d’iniciar la principal institució del país, partint d’una idea comuna de nació i del 

convenciment que som i hem de seguir sent un sol poble.  

Totes i cadascuna de les polítiques del Govern que vull impulsar respondran als 

ideals republicans, als principis bàsics de la llibertat, de la igualtat, de la fraternitat, 

conjuntament amb l’ecologisme, el feminisme, el pacifisme, la diversitat cultural i 

l’europeisme, guiaran la feina dels consellers i conselleres amb tota la voluntat de 

ser útils a la ciutadania, de millorar les seves vides, perquè la nova Generalitat 

republicana ha d’esdevenir la principal eina de construcció de comunitat, de 

construcció de progrés, de construcció de cohesió social. La nova Generalitat 

republicana s’ha d’erigir com la principal eina de recerca del bé comú. 

Tot això no seran adjectius buits. La nova etapa que vull visualitzar des del primer 

dia és amb canvis de fons i de forma, perquè al costat de les polítiques valentes i 

útils per a la ciutadania, al costat de la transformació social, feminista, verda i 

democràtica, ens cal una nova manera de governar àgil, creativa, disruptiva, propera 
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i eficaç, capaç d’aprofitar tot el talent del país i posar-lo al servei del conjunt de la 

ciutadania. Hem de modernitzar la institució. Hem d’abocar tot el nostre 

inconformisme a la voluntat de transformació, defugint una gestió gris i rebel·lant-

nos contra l’immobilisme de l’«això sempre s’ha fet així.» Hem d’oferir seguretat a la 

ciutadania comunicant com una sola veu amb la màxima agilitat i claredat. Ens hem 

de comprometre a governar a partir de l’avaluació de polítiques públiques i, sobretot, 

ens hem de comprometre a retre comptes, perquè aquesta és la millor forma 

d’avançar i, sobretot, és la nostra responsabilitat davant de la ciutadania.  

Ens cal un govern capaç d’imaginar el futur, de governar pensant més enllà d’una o 

de dues legislatures, amb la valentia de prendre decisions difícils i, fins i tot, poc 

populars, però que s’han de prendre si són necessàries pel bé del país. Ens cal, per 

tant, un govern que governi per a tothom, que governi per al país sencer, per la 

Catalunya sencera, que es faci present a les ciutats i barris massa vegades invisibles 

oferint, a la mal anomenada perifèria, l’espai que li correspon a la centralitat del país. 

I ens cal, finalment, governar a partir de les lluites compartides, a partir dels grans 

consensos que hi ha a Catalunya.  

Aquesta nova Generalitat republicana estic convençut que millorarà el prestigi de la 

institució, que enfortirà la confiança de la ciutadania. És el meu principal compromís, 

si avui gaudeixo del seu suport, treballar incansablement per fer-nos mereixedors de 

la confiança de totes les catalanes i de tots els catalans. Cal situar la Generalitat com 

a màxima expressió institucional de la idea de Catalunya com a nació i com a 

institució que ens aglutina i identifica a tots i totes, respectant tota la diversitat i tota 

la pluralitat ideològica que té el país. Perquè no em cansaré de dir: «Som un sol 

poble i tenim tot el futur per endavant.»  

Per això ens cal reforçar la confiança de la ciutadania amb les institucions, 

modernitzar-les per fer-les més útils i aquesta és una condició imprescindible per 

refer l’aliança infranquejable entre institucions, ciutadania, societat civil que tant forts 

ens fa i tan lluny ens ha portat en els darrers anys. Canvis en la forma i en el fons, 

perquè la sacsejada que vull i que haurem de voler donar al país, les quatre banderes 

de la nova Generalitat republicana exigeixen un compromís de les nostres polítiques 

amb el progrés d’acord amb la voluntat majoritària que reflecteix aquest Parlament. 
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Aquest serà el centre de gravetat del Govern que vull impulsar: Un govern per la 

justícia social, un govern ancorat a la idea de progrés, amb tot l’inconformisme i amb 

tota la voluntat de transformar, perquè és l’hora i estem en disposició d’impulsar 

aquesta transformació social, verda, feminista i democràtica que situï Catalunya com 

un país progressista de referència a nivell europeu.  

No tinc cap dubte que ho podem fer i sobretot no tinc cap dubte que amb la 

complicitat de tots i totes i, en especial, de l’àmplia majoria que som avui aquí hem 

d’aconseguir fer-ho, perquè tenim tots els ingredients per sortir-nos-en i l’únic límit 

que ens hem de fixar és el de la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya. 

L’únic límit que ens hem de fixar és el de la voluntat popular de la ciutadania de 

Catalunya. (Aplaudiments.) L’acord que vam subscriure amb la Candidatura d’Unitat 

Popular i el conjunt de compromisos que vaig presentar en el meu primer debat 

d’investidura són una mostra clara d’aquesta ambició. Tots ells són plenament 

vigents i només cal constituir el nou govern per començar a donar-los forma.  

En síntesi i a tall de recordatori, la nova Generalitat republicana es compromet a 

impulsar de forma immediata un pla de rescat social dotat amb 700 milions d’euros, 

a continuar ajudant econòmicament a les petites i mitjanes empreses i als 

professionals autònoms més afectats per la crisi de la Covid, a reforçar l’estat del 

benestar amb la gratuïtat de l’educació de zero a tres anys, a aconseguir els recursos 

que necessitem per transformar el sistema sanitari, a impulsar un pla de salut mental 

i emocional i a transformar tot el sistema d’atenció social i de cures. 

La nova Generalitat republicana agafa el compromís de dissenyar un nou contracte 

social per garantir a tothom el dret a l’habitatge, a l’aigua, a l’energia i a la 

connectivitat, de fer una prova pilot per començar a desenvolupar la renda bàsica 

universal, d’impulsar un nou Pacte nacional per a la indústria, d’impulsar el Pacte 

nacional per a la transició ecològica, de crear una conselleria de Feminismes i 

Igualtat que es comprometi a erradicar la discriminació que pateix la majoria de la 

població de Catalunya, que pateixen les dones. 

La nova Generalitat republicana destinarà el 2 per cent del pressupost a la cultura i 

crearà un hub audiovisual. La nova Generalitat republicana aprofitarà tot el potencial 
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dels fons Next Generation per impulsar els sectors econòmics amb més capacitat de 

transformar el nostre sistema productiu. 

Tot això són exemples de les palanques de transformació que han de moure la nova 

etapa que avui iniciem amb l'objectiu d'avançar de forma irrenunciable en clau social, 

feminista, verda i democràtica. I l'acord independentista i de progrés que hem 

subscrit amb Junts per Catalunya acompanya amb tota la força de voluntat 

transformadora l'entesa signada amb la Candidatura d'Unitat Popular. 

Amb aquest acord, volem fer avançar l'estat del benestar per tal que ens ajudi a 

enfortir la cohesió social del país. Ens proposem garantir casa i feina, salut i 

educació. Perquè si l'objectiu és garantir una vida digna a tothom, hem de ser 

capaços que tothom pugui treballar, que tothom tingui un lloc digne on viure, que 

tothom tingui accés al sistema de salut i que tothom pugui gaudir de tot el potencial 

emancipador que té el sistema educatiu. (Alguns aplaudiments.) 

En paral·lel, cal destinar tots els esforços a accelerar la reconstrucció econòmica del 

país i a impulsar un model productiu al servei de la ciutadania, on la principal riquesa 

que es generi es compti en termes de benestar i prosperitat per al conjunt de la 

població. 

Amb l'acord independentista i de progrés, ho farem. I, alhora, farem avançar les 

polítiques d'igualtat i feministes, farem avançar el conjunt dels drets de la ciutadania, 

amb independència del seu origen, de la llengua que parlin, de la seva orientació 

sexual, de la seva situació administrativa. 

Recosirem el territori i garantirem la igualtat d'oportunitats arreu del país, enfortirem 

la cultura i assegurarem el progrés de la llengua catalana. Farem front a l'emergència 

climàtica i a la protecció de la biodiversitat i projectarem Catalunya cap a l'exterior, 

comprometent-nos amb tots els reptes globals. 

I, finalment, amb l'acord independentista i de progrés avançarem en la modernització 

de les institucions públiques perquè realment siguin un govern eficaç i eficient al 

servei de la ciutadania. 

Tot això són exemples de les polítiques que vull que el meu govern lideri. Hem sabut 

sumar les complicitats per fer-ho possible, però no en tinc prou. No em conformo 
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amb la majoria que en aquest debat d'investidura em pugui fer confiança. Vull anar 

més enllà. 

Alguns dels canvis i transformacions que volem impulsar són molt profunds i 

exigeixen treballar amb tota la voluntat de construir un consens polític i social ampli, 

el més ampli possible. Per això, la nova Generalitat republicana potenciarà governar 

a partir de la bona experiència i dels pactes nacionals, perquè és una excel·lent 

manera de construir consensos, d'identificar i donar forma a les lluites compartides, 

de dotar d'estabilitat els canvis que necessiten més d'una legislatura per 

implementar-se. 

Ja n'he anomenat alguns que s'han d'actualitzar o d'implementar, com el Pacte 

nacional per la transició ecològica o el Pacte nacional per a la indústria, que s'ha de 

fer de nou. Però la meva voluntat és treure el màxim profit d'aquesta forma de 

governança, impulsant o implementant els pactes nacionals de salut, de salut 

mental, per a la interculturalitat, del dret de les persones amb discapacitat, de 

l'activitat física i de l'esport, o un pacte nacional per la llengua catalana, per tal de 

protegir, incentivar i incrementar l'ús de la nostra llengua en tots els àmbits de la 

societat. 

Tindrem molta feina a construir consensos. En soc conscient. Però estic disposat a 

dedicar-hi tots els meus esforços, tota la meva energia i tot el meu saber fer, com el 

primer dels servidors públics d'aquest país. Perquè si ens en sortim, dotarem el país 

d'unes eines de transformació insubstituïbles. 

Volem governar a partir de grans acords i volem impulsar una sacsejada del país tal 

com l'hem entès fins ara. I fer això ens exigeix, també, una intensa tasca legislativa. 

I això ens correspon i ens implica a tots i cadascun dels que ocupem un escó en 

aquest hemicicle. 

Diputades i diputats tenim molta, moltíssima feina per fer. Començant per la llei 

electoral i acabant per la llei per a la biodiversitat. I aquesta és una responsabilitat 

compartida per tots nosaltres. 

Per això vull que aquesta sigui una legislatura amb molta, moltíssima càrrega i treball 

legislatius. Estem parlant de la llei per evitar desnonaments, la llei de transició 

energètica, la llei de participació ciutadana, la llei de promoció de l'autonomia 
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personal, la llei de prevenció i gestió de residus, la llei de contractació pública, la llei 

de governs i finançament local, la llei del turisme, la llei de territori, la llei de protecció 

de persones alertadores, la llei dels grups d'interès, la llei integral de memòria 

democràtica, la llei de l'esport, la llei de la ciència, la llei de mecenatge en recerca, 

desenvolupament i investigació o la llei de polítiques culturals. 

Tot això també és transformar el país amb vocació de consens. I totes elles són 

peces clau de la transformació social, verda, feminista i democràtica que volem 

impulsar. 

És per això que és urgent i és imperatiu canviar la dinàmica. Alçar el cap i tornar-nos 

a mirar als ulls per superar el bloqueig actual, vencent la repressió, recuperant la 

iniciativa amb el lideratge de la Generalitat i la força que ens ha donat el 52 per cent 

de vots independentistes per avançar de nou cap a l'amnistia i cap a 

l'autodeterminació, per avançar de nou amb pas ferm i amb tota la convicció cap a 

la república catalana. 

L'independentisme, com el país, és plural i és divers. I això, malgrat les dificultats 

que comporta, també és la nostra principal força. Necessitem parlar molt. En un 

context de repressió permanent, necessitem contraposar opinions i punts de vista 

diversos. Necessitem molta capacitat de síntesi i voluntat de confluència. Quan ho 

fem, quan trobem aquest punt d'acord, esdevenim imparables. I això ja ho hem 

viscut, ja hem sabut com fer-ho. I, per tant, ja sabem el que hem de fer. 

Ha costat molt, però amb l'acord de consens per la república catalana fet públic la 

setmana passada comencem a tenir un diagnòstic compartit d'on som i què cal fer a 

partir d'ara. I aquest és un pas imprescindible per tornar a avançar. 

 

Fitxer 3 

 

I en aquest sentit, impulsarem l’Acord Nacional per l’Autodeterminació i l’Amnistia, 

per fer evident l’amplíssima majoria social que sap que la resolució del conflicte 

polític amb l’Estat passa per la llibertat dels presos i exiliats i exiliades, i passa pel 

lliure exercici del dret a l’autodeterminació. Impulsarem l’Acord Nacional per 
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l’Autodeterminació i l’Amnistia per defensar la necessitat d’una confrontació cívica i 

pacífica per forçar l’Estat a assumir la realitat fins ara negada. Crearem un punt de 

trobada, on tothom que defensi que Catalunya té dret a decidir, un punt de trobada 

que s’hi pugui aplegar tot el sobiranisme. Crearem aquest espai, aquesta aliança 

infranquejable que aglutini la ciutadania, la societat civil, els agents socials i les 

institucions del país a favor de la solució política que proposem, a favor de l’amnistia 

i de l’autodeterminació. I amb aquesta força, amb aquesta energia, amb aquesta 

determinació, la Generalitat i Catalunya actuant com un sol poble, anirà a la taula de 

negociació per resoldre d’una vegada el conflicte polític amb l’Estat.  

I aquesta és la meva obsessió: superar el bloqueig actual i resoldre d’una vegada el 

conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. I aquí no tinc cap mena de dubte 

–com no el té una gran majoria de la societat catalana– que la solució passa de 

forma indefugible per l’amnistia i per l’autodeterminació, i per un impuls democràtic 

que aboqui a l’Estat a acceptar la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya. 

Vull fer com a Escòcia, i m’agradaria que l’Estat espanyol sabés fer com el Regne 

Unit el 2014, ni més ni menys. Fer possible un referèndum i nosaltres, els 

independentistes, treballarem des del primer dia per guanyar-lo. 

Sé que Escòcia se’n sortirà i que tornarà a votar. I sé que el Regne Unit farà tot el 

possible per seduir els escocesos i evitar democràticament que esdevingui un país 

independent. I això que és possible a Escòcia, ha de ser possible a Catalunya. I això 

que és possible al Regne Unit, ha de ser possible a l’Estat espanyol. Vull un 

referèndum d’autodeterminació, on aquells que legítimament defensen que 

Catalunya ha de continuar formant part de l’Estat espanyol en lloc de negar 

sistemàticament el dret a decidir que tenim com a nació, es facin una proposta 

política per a Catalunya, que es deixi de tenir por a les urnes i que s’expliqui per què 

han d’optar per quedar-nos a l’Estat espanyol, que expliqui quina proposta tenen per 

al nostre país. Que s’atreveixin a guanyar un referèndum i que no tinguin por de 

perdre’l.  

Jo hi defensaré la independència. Jo hi defensaré la república catalana perquè és la 

millor manera de garantir un futur d’igualtat, de fraternitat i de benestar, i de 

prosperitat per a tota la ciutadania de Catalunya. I enfront d’això, m’agradaria que 
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l’Estat deixés d’oferir repressió i optés per començar una confrontació democràtica 

en base a un projecte alternatiu a la independència, que vagi més enllà de quedar-

nos amb una autonomia retallada que fa temps que se’ns ha quedat molt petita. 

Confrontem projectes, propostes, idees, i votem en llibertat, i que ningú tingui por de 

perdre. Se’n diu democràcia, i és la millor manera que tenim per resoldre els 

conflictes polítics que són inherents a tota societat.  

Ho he dit a l’inici. Vull ser el president de la Generalitat per fer possible culminar la 

independència de Catalunya, per fer inevitable l’amnistia i per exercir el dret a 

l’autodeterminació. Governant per a tota la ciutadania, governant pel país sencer. 

Perquè si una cosa tinc clara, si una cosa per mi és del tot innegociable, és que tots 

aquells que avui rebutgen la república catalana han de saber que la república 

catalana mai els rebutjarà a ells. 

(Aplaudiments.)  

Aquest és el meu compromís: avançar cap a la república catalana com un sol poble, 

i no descansaré fins a aconseguir-ho.  

Diputades i diputats, autoritats presents avui al Parlament de Catalunya, ciutadania 

del país, obrim un nou temps. Des de la Presidència de la Generalitat, amb el Govern 

i el Parlament, hem de liderar la reconstrucció social i econòmica del país, i la lluita 

per l’amnistia i per l’autodeterminació. Amb una mà vèncer la Covid, que tanta gent 

s’ha emportat, i treure el país de la crisi. I amb l’altra mà, avançar cap a la República 

Catalana, governant per la Catalunya sencera, governant al costat de la gent, per a 

tots els catalans i catalanes, per a tots els pobles, viles, barris i ciutats del país, sense 

deixar-nos ningú i sense obviar cap territori.  

Catalunya és la seva gent, i tot camí que ens proposem de futur l’hem de recórrer 

comptant amb tothom, perquè és tan important arribar al lloc com arribar-hi 

conjuntament i sense deixar ningú enrere. Perquè som una nació. Perquè, com diuen 

a l’Aran: perquè «èm un solet pòble». 

Assumeixo –si així em dona la confiança aquesta cambra– vull assumir el lideratge 

del país amb tot el pes de la història, amb tota la responsabilitat del moment; assumir 

el lideratge amb el compromís de dedicar tota l’energia, tota l’experiència i tot el 

saber fer a projectar Catalunya cap al futur. 
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M’imagino i vull un país que estimi la seva gent, i que es fixi com a prioritat la felicitat 

de la seva ciutadania. I no tinc cap dubte de què hem de fer per aconseguir-ho. Per 

això avui els he fet una proposta de futur, que suma a les propostes detallades que 

he fet en els dos debats previs d’investidura. Els proposo una nova Generalitat 

republicana, compromesa amb la transformació del país, compromesa amb la 

transformació social, amb la transformació feminista, amb la transformació verda, 

amb la transformació democràtica que necessitem perquè el país torni a avançar. 

Els proposo una nova Generalitat republicana compromesa amb el país sencer. Els 

faig una proposta de futur, una proposta transformadora, i els demano que em facin 

confiança per ser el primer dels servidors públics d’aquest país, i que m’ajudin a 

impulsar la sacsejada que el país necessita.  

Fem-ho, fem-ho per tota la feina que han fet les nostres mares i els nostres pares, 

fem-ho pels nostres avis i les nostres àvies, però sobretot, fem-ho per les nostres 

filles i pels nostres fills.  

Per això avui em comprometo davant d’aquest Parlament, em comprometo amb tots 

vostès, i amb aquest gest em vull comprometre amb el conjunt de la ciutadania de 

Catalunya. Per això avui els demano el seu vot favorable a la meva investidura com 

a president de la Generalitat, com a president de Catalunya, com a president per a 

tothom. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments forts i perllongats.)  

La presidenta 

Doncs ara, un cop acabada la intervenció del candidat, suspendrem la sessió durant 

trenta minuts. Gràcies. 

La sessió se suspèn a... 

 

 


