
 
 
 

                                  

 

 

Discurs del president del Grup parlamentari, 
Albert Batet, en el debat d’investidura  
26 de març de 2021 

 

Molt honorable presidenta del Parlament, diputades i diputats, conselleres i consellers, 

Abans de començar, permetin-me que aprofiti la primera intervenció de Junts per 
Catalunya en seu parlamentària en aquesta tretzena legislatura per agrair a Laura 
Borràs la seva determinació en assumir la presidència del Parlament. 

És un repte majúscul perquè el càrrec comporta, malauradament, situar-se en el punt 
de mira de la persecució judicial d’un estat que no respecta les regles essencials del 
parlamentarisme. 

Però els qui la coneixem, sabem que el seu compromís amb la democràcia és 
insubornable i infranquejable. Estem convençuts, presidenta, que faràs una gran tasca 
per protegir la sobirania d’aquesta institució, que representa la sobirania del poble de 
Catalunya, perquè s’hi pugui debatre tot i perquè es preservin els drets dels diputats i 
les diputades, com a legítims representants de la ciutadania. 

I avui ha quedat demostrat amb el vot que podrà exercir Lluís Puig des de l’exili. 

 

Des de Junts per Catalunya, també volem donar les gràcies als més de 570.000 
catalans i catalanes que el 14 de febrer van confiar en el nostre projecte polític. Són la 
nostra força i serem la seva veu al Parlament de Catalunya. 

Però, sobretot, ens volem adreçar a la ciutadania que va optar per la papereta d’un 
partit independentista. Perquè el resultat del 14 de febrer va ser inapel·lable. Els 
catalans i les catalanes van expressar de forma nítida i rotunda. Per primera vegada, 
els partits independentistes hem assolit el 52% dels vots. Disposem de 74 diputats al 
Parlament de Catalunya, la majoria parlamentària més àmplia a favor de la República 
catalana que mai no ha tingut el Parlament de Catalunya. Per tant, el resultat del 14-F 
és una oportunitat, però també una responsabilitat. Una oportunitat que no podem 
desaprofitar i una responsabilitat que no podem defugir. 



 
 
 

                                  

 

 

Superar el llindar del 50% era una condició sine qua non que tots els partits 
independentistes vam reclamar durant la campanya electoral per poder avançar en el 
procés d’independència. La ciutadania, que sempre hi és i mai falla, ha fet la seva 
feina. Ara ens pertoca a nosaltres, als representants escollits en aquesta Cambra. Per 
això, entenem que aquesta voluntat majoritària del poble de Catalunya ha de marcar, 
indefectiblement, el compàs d’aquesta nova legislatura. 

De fet, l’èxit d’haver aconseguit el 52% de vot independentista també s’evidencia amb 
la resposta del Govern espanyol, que no ha paït l’escrutini de les urnes: 

— No va respectar els resultats del 21 de desembre del 2017 i ara sembla que 
aquest tampoc li hagi agradat gaire. 

—  En el darrer mes, ho hem vist amb la revocació del tercer grau als presos 
polítics —la Fiscalia que controla Pedro Sánchez ho va sol·licitar l’endemà de les 
eleccions—; 

— no hem constatat amb la querella de la mateixa Fiscalia contra l’anterior Mesa 
del Parlament; 

— i ho hem comprovat amb un PSOE que s’ha alineat sense escarafalls amb 
VOX, i també amb el PP, per votar a favor del suplicatori al Parlament Europeu 
contra el president Puigdemont i els consellers Comín i Ponsatí; 

— i aquesta mateixa setmana per rebutjar que es tramiti la llei d’amnistia al 
Congrés dels Diputats. 

Aquesta és la legislatura del 52%. Som el 52%. Som el 52% per avançar. No som el 
52% per fer el mateix que si fóssim el 48%. Som el 52% per avançar junts. Per avançar 
decididament cap a la independència, i alhora gestionar una crisi sanitària, econòmica 
i social sense precedents.  

Per això, necessitem: un bon acord, per això, Junts per Catalunya volem un bon acord, 
un bon acord per fer un bon govern; un govern de 4 anys, un govern fort i estable.  

Junts per Catalunya: no volem un acord per una investidura, volem un acord per una 
legislatura.  

Volem un bon acord i un govern fort, perquè el 52% és una nova oportunitat. Perquè 
el 52% representa una nova legitimitat. Perquè el 52% ha de tenir conseqüències 
polítiques. 



 
 
 

                                  

 

 

I per això, davant d’aquest nou escenari, com vostè mateix ha reconegut  

— ens obliga a consensuar una estratègia, 

— a traçar un camí compartit, 

— a bastir una aliança renovada que ens comprometi a tots: a la ciutadania, a la 
societat civil i les forces polítiques.  

Ho vam saber fer l’1 d’Octubre, i ara tenim el deure de recuperar aquell esperit d’unitat, 
de lleialtat i de confiança mútua.  

La ciutadania, amb els resultat de les eleccions, ha sigut molt clara, ens interpel·la a 
tots. Ens ha donat un missatge inapel·lable als 33 i 32 diputats: si us plau, ens diu la 
ciutadania, us heu de posar d’acord. Ens hem de posar d’acord. Per això necessitem 
un bon acord. 

I la pregunta que humilment crec que ens hem de fer col·lectivament és: Hem après 
dels errors? Haurem après la lliçó? 

Fora de la lògica de la unitat i el consens, regna el desconcert, el recel i la 
desconfiança.  

 

Vostè, senyor candidat, senyor Aragonès, ja porta molts anys en la política catalana. 

Amb això compartim una característica personal som dels diputats més joves dels 
nostres respectius grups, però ja portem algun trienni i legislatures al Parlament de 
Catalunya. Vostè alguna més que jo. 

Fins i tot, hem compartit grup parlamentari amb Junts pel sí, fins que va anar al govern 
del president Puigdemont. Per això, ens hem de fer la pregunta, hem après de 
l’experiència? No podem cometre els mateixos errors del passat.  Ho hem viscut al 
llarg de la darrera legislatura i no ens n’hem d’amagar. Fer una autocrítica que sigui 
necessària. 

1. No vam ser capaços de donar una resposta unitària a la repressió, 
2. Com la investidura fallida del president Puigdemont, 
3. Com la no investidura del conseller Turull el dia abans d’entrar a la presó. Tots 

recordem molt aquell dia. 



 
 
 

                                  

 

 

4. Com la no resposta unitària el rebuig a la sentència contra els presos polítics, amb 
tota la contestació social que hi havia al carrer. 

5. Com la no resposta unitària a la inhabilitació del president Torra.  

Per això, estenem la mà i volem un bon acord. Perquè hem après la lliçó. 

 

De la mateixa manera que tampoc podem llençar per la borda els esforços col·lectius 
fets fins ara. No hem arribat fins aquí des del no res. No hem arribat fins aquí per no 
res. Ens podem remuntar 11 anys enrere, quan una gran part de la ciutadania va 
prendre consciència que el procés d’independència era irreversible.  

La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut va fer obrir els ulls a molts 
catalans i catalanes davant la impossibilitat de progressar com a país i com a nació 
dins l’Estat espanyol.  

D’aleshores ençà, al llarg d’una dècada, hem fet passes fermes i determinades per 
avançar en l’exercici del dret a l’autodeterminació com a únic camí transitable per 
preservar el progrés, el benestar, la llengua i la cultura del poble de Catalunya. el nostre 
poble, Catalunya. 

—  Des de les consultes populars, 

—  passant per la 9 de Novembre del 2014, amb assemblees amb empats i passos al 
costat, 

— fins a arribar al referèndum de l’1 d’Octubre 

— i a la declaració d’independència del 27 d’Octubre.  

Seria incomprensible que, ara, una part de l’independentisme invalidés i deslegitimés 
políticament el referèndum de l’1 d’Octubre. 

Aquí nosaltres no hi serem. Per això, estenem la mà i volem un bon acord. 

Perquè hem après la lliçó. Però també seria injustificable que els sacrificis individuals 
hagin estat en va.  

Alguns n’han pagat i segueixen pagant-ne unes conseqüències personals dures i 
injustes: amb presó, amb exili, repressió i amb persecució judicial, que pateixen 
diputats, la Mesa, independentistes. Fins i tot persones que no són polítiques, de la 



 
 
 

                                  

 

 

societat civil. Més de 3.000 persones pateixen la repressió de l’Estat. Aquest fil roig de 
persistència i perseverança té un sentit i ara no podem tallar-lo de cop.  

 

Ens ha costat molt arribar fins aquí. A tots. 

De fet, mai havíem arribat tan lluny ni havíem tingut els actius de què ara disposem 
per guanyar i aconseguir la llibertat del nostre país. Fa més tres anys que anem a 
remolc de l’Estat, que actuem a reacció i hem de tornar a prendre la iniciativa.  

Per això, hem d’apuntalar les nostres fortaleses i corregir les nostres debilitats. Vam 
iniciar aquest repte sabent que era ingent i que no disposàvem d’un manual 
d’instruccions. Però ara tenim més coneixement de les normes de joc de l’Estat 
espanyol, de la seva repressió, de com actuen tant el PSOE com el PP, és igual governi 
qui governi, i sabem quines cartes hem de jugar per guanyar la partida.  

A més de la imprescindible unitat d’acció que hem esmentat, també hem pres 
consciència de les limitacions d’un minvat i intervingut autogovern, que impedeixen a 
les institucions catalanes conduir el país cap a la independència. Per això, des de Junts 
per Catalunya, considerem imprescindible treballar en una via de bifurcació que 
permeti, des de l’espai lliure d’Europa, fora de les grapes autoritàries de l’Estat 
espanyol, preparar i garantir l’acció política per assolir la independència de Catalunya.  

Així mateix, estem disposats a donar una oportunitat honesta i sincera a la taula de 
diàleg, malgrat el nostre escepticisme de poder arribar a acords tangibles. Perquè que 
ja fa més d’un any que es va constituir i, fins ara, només s’ha aconseguit una reunió i 
una fotografia a La Moncloa. Tanmateix, ens asseurem a la taula perquè també 
entenem que totes les parts hem de cedir i fer concessions per recosir consensos.  

Ara bé, totes les victòries que hem aconseguit en els darrers tres anys duen el segell 
de l’exili. A Europa és on trobem empara judicial, on guanyem legitimitat i on obtenim 
reconeixement internacional. Per això defensem una bifurcació. Tal com ja vam 
acordar l’anterior legislatura, l’anterior govern va ser posat amb aquestes bases. 
Entenem que el Consell per la República és clau per reparar-nos per assolir la 
República catalana. Per això, defensem que el Consell per la República ha d’actuar de 
direcció col·legiada. Com òrgan deliberatiu i decisori del full de ruta cap a la 
independència. Des d’un un espai que derroti i esquivi la repressió espanyola.  



 
 
 

                                  

 

 

I, en paral·lel, des de la Generalitat, cal treballar per garantir una bona governança en 
benefici del progrés, el benestar, la cohesió i la sostenibilitat del país, sense renunciar 
a la resistència institucional davant els atacs a la nostra sobirania. En definitiva, un 
govern que faci mans i mànigues per sortir amb èxit de la crisi sanitària, econòmica i 
social; però que també contribueixi a assentar les bases de la Catalunya 
postcoronavirus, la Catalunya del  segle XXI. Perquè la pandèmia requereix una 
mirada de present i de futur. 

I per això necessitem un bon acord, des del punt de vista econòmic i social. El país 
necessita propostes valentes, eficients i rigoroses. Ens trobem amb: 

— Més de 150.000 llars viuen en situació de vulnerabilitat extrema; 

— L’atur se situa gairebé en el 14%, mentre la desocupació juvenil voreja el 40%; 

— Més de 20.000 empreses que han hagut de tancar; 

— El PIB ha caigut més d’11%, i amb alguns sectors més encara; 

— I les exportacions -un dels pilars de la nostra economia- han disminuït un 10%.  

Darrere cada una d’aquestes xifres esfereïdores, hi ha ciutadans, persones —amb 
noms i cognoms— que han perdut un familiar o un amic; que han patit la malaltia; que 
han hagut d’abaixar la persiana del seu negoci; que s’han quedat sense feina; o que 
tenen dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. En definitiva, persones que 
ara veuen dinamitades les seves il·lusions i les seves esperances. 

Protegir l’estat del benestar i garantir la recuperació econòmica ha de figurar en el 
frontispici del futur Govern. No és una urgència, sinó que s’ha convertit en una 
emergència. Ni volem ni podem deixar ningú enrere. Tothom ha de poder tenir una 
vida digna, ha de disposar d’oportunitats per poder desenvolupar el seu projecte vital i 
professional en el nostre país. Ara més que mai, hem de ser al costat de les persones: 
dels emprenedors; dels autònoms; dels treballadors; dels comerciants; dels 
restauradors; dels hotelers; de les metgesses; dels infermers; dels mestres; de les 
professores; dels pagesos; dels pescadors; de les actrius, dels músics, dels artistes, 
dels esportistes, de la gent jove; i de la gent gran… El nostre model de societat és 
donar joc a la iniciativa social, de la societat, així és i s’ha fet Catalunya. Una Catalunya 
que ha crescut malgrat l’Estat. Pretendre que ara tot el sector públic en termes de salut, 
socials o educatius depengui només del sector públic creiem que és un error. 



 
 
 

                                  

 

 

La defensa del Tercer sector és fonamental. Hem de reforçar els serveis públics. I 
considerem que la millor forma de capgirar aquesta situació adversa pivota en el 
progrés econòmic i en redistribuir la riquesa que genera de manera justa i equitativa. 
És imprescindible ajudar i creure en el nostre teixit productiu, que està format en un 
95% per petites i mitjanes empreses. Cal facilitar l’activitat econòmica per assegurar la 
supervivència dels negocis i dels llocs de treball. 

Des de Junts per Catalunya, sabem quin país volem i quines mesures hem de prendre, 
en el curt termini, per afrontar els reptes immediats. Estan detallades en el nostre 
programa electoral, de 342 pàgines. Per cert que vull detallar només 10 propostes, 
recollides en el document ‘50 mesures principals per un govern fort i eficient’, presentat 
també durant la campanya electoral:  

1.  Incrementar, en els cinc anys vinents, els recursos sanitaris per reforçar 
especialment l’atenció primària; millorar les condicions dels professionals sanitaris i 
potenciar la integració dels serveis sociosanitaris.  

2.  Augmentar progressivament el pressupost educatiu fins al 6% del PIB l’any 2026 
per tenir un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, equitatiu i universalitzat des de 
l’etapa dels 0 als 3 anys.  

3.  Incrementar els habitatges protegits l’any; i aprofundir en el tanteig i retracte per 
reduir l’espera a les meses d’emergència.  

4.  Consensuar un nou Pacte Nacional per la Indústria que potenciï les zones 
industrials i logístiques estratègiques a través d’incentius, programes d’atracció i suport 
a la inversió.  

5.  Impulsar la competitivitat de les pimes adaptant la normativa, facilitant la 
capitalització i el creixement; desenvolupant la Llei de Facilitació de l’Activitat 
Econòmica; i seguir potenciant la internacionalització de l’economia catalana.  

6.  Transformar el Servei d’Ocupació de Catalunya i reformular les polítiques actives 
d’ocupació adaptant-les a cada territori i sector; i establir la formació professional 
totalment dual amb dinamitzadors territorials vinculats a les empreses.  

7.  Aprovar la Llei de la Ciència per impulsar la formació, la recerca, la innovació i 
transferència de coneixement per consolidar-nos com a motor de recerca biomèdica.  



 
 
 

                                  

 

 

8.  Blindar la immersió lingüística i l’escola catalana com a eina de cohesió, identitat i 
convivència; i aprovar el Pacte Nacional per la Llengua per poder viure plenament en 
català i promoure la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit digital.  

9.  Garantir el 2% del pressupost a la Cultura i aprovar la Llei de Mecenatge.  

10. Elaborar el Pacte Nacional Rural-Urbà i el Pla País Viu. Tothom, visqui on visqui, 
des de la ciutat més gran al poble més petit, ha de poder desenvolupar projectes vitals 
i professionals.  

Si puc, procuraré estendre-m’hi més detingudament durant el torn de rèplica i intentaré 
abordar altres qüestions en matèria climàtica, de digitalització, de paritat, de 
governança… Perquè, com he dit, també tenim l’obligació de fixar una mirada llarga i 
pensar en la Catalunya del segle XXI. 

Per tant, tenim les potencialitats i tenim l’ambició per ser un país amb un horitzó de 
progrés i de benestar. Ara bé, no podem oblidar que Catalunya està lligada de mans i 
peus: amb unes competències laminades i amb un dèficit fiscal endèmic de 16.000 
milions d’euros anuals, que se’n van i no tornen, que no permet gestionar els nostres 
recursos. L’Estat espanyol és hostil amb la prosperitat de Catalunya. No fa ni deixa fer, 
hi hagi PP o PSOE que actuen igual. 

L’Estat espanyol, segons el BCE, és l’estat que menys ha invertit per fer fornt a l'actual 
crisi de la pandèmia des del punt de vista sanitari, econòmic i social. El Govern 
espanyol hi va destinar un 1,3% del PIB, mentre que la mitjana europea va ser del 4%. 

Poques lliçons Sr.Illa. És l’estat que té la taxa d’atur juvenil més alt d’Europa, que 
segons l’Eurostat és de l’entorn del 40%, quan a Alemanya és del 6%. Per tant, poques 
lliçons. És l’estat que va incrementar la quota d’autònoms en plena pandèmia, l’estat 
que va passar de 289 a 433 euros. Poques lliçons. És l’estat que presumeix de tenir 
“el gobierno más progresista de la historia” i en canvi presenta un recurs al Tribunal 
Constitucional contra el mínim exempt de l’IRPF de les rendes baixes, una mesura 
acordada amb el Comuns. Poques lliçons. I és l’estat que ha permès la factura de llum 
més cara. Poques lliçons. I per això la societat catalana n’és plenament conscient. De 
fet, així va expressar-se el 52% de la ciutadania en aquestes últimes eleccions. La 
independència és l’únic canvi real. Per això, la independència és viable i inevitable. 
Necessitem un estat propi. 

Ara els partits independentistes tenim l’obligació i la responsabilitat d’entendre’ns. 



 
 
 

                                  

 

 

Cal ser dignes dipositaris de l’encàrrec que va fer el 14 de febrer.  

La ciutadania, està cansada de picabaralles i desorientada de tacticismes estèrils, ens 
brinda una nova oportunitat que no podem malbaratar. Ens ho ha dit ben clar: “Us heu 
d’entendre!”  

Els partits independentistes tenim el repte d’articular un pacte que tradueixi de manera 
tangible el 52% de vots independentistes. No podem fer el mateix amb el 52% que si 
haguéssim el 48%. La situació ha canviat, tots ho demanàvem i ara ho tenim.  

Els 74 diputats independentistes, sense exclusions, tenim el repte de transformar el 
desànim i desconcert en il·lusió i esperança. 

Necessitem un govern fort i estable, per això cal un projecte sòlid de govern. Un govern 
amb projecte, avança. Un govern sense projecte, fracassa.  

N’hem estat testimonis en aquests darrers anys en la política catalana.  

Tots compartirem que la legislatura que comença no pot ser una pròrroga de l’anterior. 
Hi ha d’haver un punt d’inflexió. Junts per Catalunya volem un govern de coalició, no 
un govern de col·lisió. Junts per Catalunya no volem un acord de submissió o 
imposició, volem un acord de junció, d’aliança. 

Sabem que l’articulació i el dia a dia d’un govern entre dos o més partits sempre genera 
tensions i desavinences. Passa aquí i arreu, a la senyora Colau, a Pedro Sánchez, a 
Sant Cugat… Per tant, si ens reconeixem com aliats, hem de blindar-nos de manera 
anticipada davant les ingerències externes, i a vegades internes, que sorgiran en els 
propers quatre anys per fer-nos caure en la inestabilitat, les picabaralles i les 
deslleialtats.  

Haurem après la lliçó? Haurem après de l’experiència? Hem d’articular un govern unit, 
valent i de confiança mútua. Per això, un bon acord de legislatura resulta indispensable 
i prioritari. 

Un acord que aporti estabilitat. Estabilitat en els quatre anys de legislatura i que, per 
tant, comprometi l’aprovació dels pressupostos. 

Perquè sense estabilitat, no hi haurà governabilitat. I sense governabilitat, no 
avançarem. 

Ha de ser un pacte que permeti la concreció. 



 
 
 

                                  

 

 

Perquè aquesta ha de ser la legislatura de la concreció: per aplicar un full de ruta que 
tracem conjuntament per assolir la República catalana; per executar les polítiques 
públiques que protegeixin l’estat del benestar i garanteixin la recuperació econòmica. 
Nosaltres no volem un mercadeig sense horitzó, volem una negociació amb concreció. 

Però és evident que, a dia d’avui, encara no hem arribat fins aquí. 

Junts per Catalunya No tenim cap dubte i encara menys qüestionem, vicepresident 
Aragonès, que vostè ha de ser el 132è president de la Generalitat. 

Per un estret marge de diferència, aquesta va ser l’elecció dels votants 
independentistes. A vostè, li pertoca l’immens honor d’assumir la presidència de la 
Generalitat. Ho vam dir en el transcurs de la mateixa nit electoral i ens hi reafirmem 
avui. 

Nosaltres no li demanarem un pas al costat, li demanem un pas endavant. Nosaltres 
no el volem enviar a la paperera de la història, volem que junts fem història. 

Però li pertoca, a vostè, i al seu partit, la responsabilitat de liderar les negociacions per 
aquest pacte de legislatura. Fer política.  

Ja hem dit, per activa i per passiva, que no especularem. Perquè som responsables. 
No especularem sobre unes noves eleccions, ni proposarem un altre candidat, ni 
contribuirem a cap mena de mercadeig ni politiqueria.  

Avui Junts per Catalunya ens abstindrem. Ens abstindrem amb la voluntat de continuar 
avançant per aconseguir un bon acord de legislatura. 

Volem i treballem per un acord que permeti tenir un govern fort, unit, estable i amb 
capacitat de lideratge que doni resposta a les necessitats del present, emmarcades 
per una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents; però que també traci un 
horitzó plausible i transitable per assolir la independència. 

La ciutadania i el país ho mereixen. 

Per això, després de la votació d’avui. Amb la voluntat ferma i el compromís polític de 
trobar un bon acord que nosaltres veiem possible ens els propers dies i setmanes, 
Junts per Catalunya li demanem, li proposem formalment que renunciï a la segona 
votació d’investidura fins que no hi hagi un acord entre els 74 diputats 
independentistes. 



 
 
 

                                  

 

 

Tal com permet el reglament i la llei, el candidat no té cap obligació de sotmetre’s a la 
segona votació d’investidura. 

Per això li proposem que ens conjurem a seguir treballant, colze a colze, de manera 
incansable, per tancar un acord sòlid de legislatura, al llarg dels propers dies i 
setmanes. Amb generositat, amb responsabilitat i amb sentit de país. 

Arribar fins aquí ens ha costat a tots molts esforços i sacrificis personals. 

I, si em permet, acabo amb un component més personal.  

De la mateixa manera que la generació política del 9N, malgrat les dificultats i 
desencontres van ser capaços de mirar-se als ulls i decidir que s’acabaven els 
partidismes i treballar conjuntament per aconseguir la independència. Ara, ens toca, a 
aquesta nostra generació del Primer d’Octubre, a decidir sincerament si estem 
disposats, mirant-nos als ulls a teixir noves complicitats i confiances per guanyar.  

Segurament trobarem moltes dificultats, segurament trobarem molts obstacles. Però 
no podem perdre l’oportunitat que representa la legislatura del 52%. Compartim un 
compromís generacional. Compartim un compromís polític.  

Nosaltres Junts per Catalunya, els 32 diputats i el partit, hi estem disposats. Per 
això, volem un bon acord per avançar. Un bon acord per Catalunya i per la 
llibertat. 

Moltes gràcies. 

 

 

Barcelona, 26 de març de 2021 

 

 


