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Benvolgut, 

Benvolguda, 

 

Durant l’últim Ple del Parlament de Catalunya es van produir expressions 

i conductes manifestament inapropiades per part d’alguns diputats 

d’aquesta cambra. 

   

La discrepància i el desacord polític pot donar lloc a debats intensos, però 

mai pot ser una excusa per traspassar les mínimes normes de respecte 

que són exigibles en un Parlament democràtic. 

 

Com sap, els diputats i les diputades del Parlament de Catalunya van 

aprovar per unanimitat un Codi de Conducta en virtut del qual es 

comprometen a mantenir en tot moment un comportament respectuós 

amb els altres diputats i amb els ciutadans, així com a emprar un 

llenguatge adequat i a relacionar-se de forma constructiva, cordial i 

dialogant amb tothom.  

 

Així mateix, l’article 233 del Reglament estableix que els diputats han 

d’evitar expressions inconvenients al decòrum. És per això que, com ja 

vaig advertir i anunciar al ple, no permetré ni la manca d’educació ni el 

menyspreu cap als membres d’aquesta cambra.  

 

El meu objectiu és el de garantir la llibertat d’expressió de tots els diputats  

i diputades, com a representants legítims del poble de Catalunya. El 

Parlament és el temple de la paraula, i cal vetllar perquè s’hi pugui parlar 

de tot. I els diputats i diputades han d’utilitzar aquesta llibertat per actuar 

amb la contundència que sigui necessària, però mantenint en tot moment 

la cortesia parlamentària. 
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Això és el que pertoca fer al conjunt de la cambra. Per respecte a vostès, 

per respecte a la institució i, sobretot, per respecte a la ciutadania.  

 

Confio que sabran trobar l’equilibri entre la llibertat d’expressió 

imprescindible en l’activitat parlamentària i el respecte a la resta de 

representants del poble de Catalunya, defensin l’opció política que 

defensin.  

 

I si no és així, és responsabilitat d’aquesta presidència, tal com estableix 

el reglament, determinar la resposta en cada cas, ponderant la protecció 

del dret a la paraula dels diputats i el decòrum que haurien de mantenir.  

 

Estic convençut que, com ja fan la majoria de diputades i diputats, sabrem 

mantenir el debat parlamentari dins els paràmetres de respecte i educació 

que mereix la ciutadania. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Palau del Parlament, 12 de novembre de 2018 


