
 
 
 

                                  

 

 

Discurs de la portaveu del Grup 
parlamentari, Gemma Geis, en el debat 
d’investidura  
30 de març de 2021 

 

Benvolguda Molt Honorable Presidenta Borràs, membres de la Mesa del Parlament 
de Catalunya, diputats i diputades, a totes les persones que estan seguint aquesta 
segona sessió del debat d’investidura. 

Benvolgut vicepresident Aragonès, candidat a la presidència de la Generalitat de 
Catalunya, 

En primer lloc, volem agrair-li el to del seu discurs i la voluntat de trobar un punt d’acord. 
Ha fet referència dues vegades a la paraula ‘sacsejada’, i crec que en aquesta 
sacsejada que vostè planteja pel país, Junts ha de tenir un paper preeminent. Però al 
mateix temps, vostè sap que aquest acord no ha arribat encara per poder votar 
favorablement a la seva investidura. Per això, avui ens hem d’abstenir. 

Articularé la meva intervenció en tres eixos: 

 — Un primer eix que fa referència a un acord per a la legislatura de la recuperació 
econòmica, sanitària i social. Un acord per posar-lo al servei del país, del seu teixit 
econòmic i del futur del país. 

— Un segon per parlar d’un acord per a la legislatura del 52%. Un acord per assolir el 
mandat inequívoc de les urnes: la independència de Catalunya.  

— I, finalment, exposaré els motius que fonamenten l'abstenció de Junts per 
Catalunya. 

Abans, però, vull fer una sèrie de consideracions sobre les negociacions: en primer 
lloc, el discurs que ens veiem obligats a fer avui no és el que ens hauria agradat fer, li 
ben asseguro. De fet, és exactament per això que, divendres passat, li vam demanar 
que no celebréssim la segona sessió del debat d’investidura fins a tenir un acord entre 
els 74 diputats i diputades. Amb aquesta mateixa determinació, també volem reiterar 
el nostre compromís per continuar treballant perquè el pacte que el país necessita 



 
 
 

                                  

 

 

arribi al més aviat possible. És més, crec que avui hi som més a prop que divendres 
passat, i estic segura que no esgotarem el termini establert.  

Ens agradaria deixar clar una sèrie de consideracions, abans que algú tingui la 
temptació d’etiquetar-nos d’allò que no és: ni juguem amb les dates per tacticisme, ni 
posem en dubte qui és el candidat, i encara menys volem propiciar l’espantall d’una 
repetició electoral.  

Des de la nit del 14 de febrer, hem expressat la nostra predisposició a arribar a un 
acord de legislatura perquè forma part del nostre ADN. De la mateixa que, des de bon 
principi, ja hem manifestat, per activa i per passiva, que vostè ha de ser el 132è 
president de la Generalitat de Catalunya. Però vostè sap perfectament que ningú li 
proposarà ni li imposarà tuteles des de Junts per Catalunya, ni menys des de l’exili, si 
vostè és investit president. Sap perfectament que des del primer minut les propostes 
que ha tingut sobre la taula deixaven meridianament clar que la seva presidència i 
l’acció de govern quedaven al marge de la proposta de direcció col·legiada de 
l'independentisme. 

Senyor Aragonès, no confongui ni els seus electors ni aquest Parlament. Sigui valent i 
assumeixi que vostè té la responsabilitat de trobar acords amb Junts per Catalunya si 
vol els nostre suport i no només demanar-nos responsabilitat.  

La nostra responsabilitat hi serà, però el que cal és la seva flexibilitat perquè 
reconeguem que només té 33 diputats i diputades, i no 68. Que reconegui respecte el 
nostre programa electoral, avalat amb 32 diputats i diputades, perquè l’acord sigui 
possible. Per la igualtat i la independència. 

D’altra banda, quan vostè feia referència a “un sol poble” i que hem de governar per 
tothom, i crec que hem trobat un punt de trobada, perquè el discurs d’investidura del 
president Puigdemont també hi feia referència i deia: “El país no ens oblidarem mai, 
som tots, Catalunya és inclusiva, que és quan és més forta, que per això és diversa en 
cultures, llengües, costums i creences. El seu paisatge l’han fet generacions de 
catalans dels qui pertanyen a famílies arrelades en els temps i dels qui acaben 
d’arribar”. Aquest és també el país que ens ha de permetre a arribar a un acord.  

Segurament senyor Aragonès no hem pogut tancar aquest acord d’investidura perquè 
ens ha faltat temps. De manera legítima, vostès van destinar les primeres setmanes a 
cercar un acord de via àmplia, amb altres partits, que ha resultat ser una via estèril. 
Nosaltres no hem vetat cap força política. I després, han prioritzat un acord d’esquerres 
entre independentistes. Ho respectem. Però cal arribar al més aviat possible a un acord 
entre 74 diputats independentistes. 



 
 
 

                                  

 

 

Treballem amb discreció, amb responsabilitat, sense retrets públics. Perquè dificulta 
que les negociacions arribin a bon port. Però també advertim que treballar amb 
pressions no són bones companyes de viatge. I també hem de recordar que, les 
eleccions estaven previstes inicialment pel 30 de maig i que, per tant, com a mínim fins 
el juliol no s’hauria conformat un nou executiu. I com vostè feia referència ahir al 
Govern, amb el consellers Tremosa i El Homrani, van arribar a un acord amb Endesa 
per condonar el deute a 35.000 famílies vulnerables. En aquest cas, gràcies a feina 
iniciada per les entitats i associacions que van presentar una Iniciativa Legislativa 
Popular per lluitar contra la pobresa energètica. Aquest acord ha arribat a través dels 
consellers demostra que el govern, encara que estigui en funcions, vetlla per les 
necessitats del país. Per tant aquesta pressió d’interinitat, amb exemples com el d’ahir, 
decauen i ens ha de permetre forjar aquest acord estable. 

El resultat de les eleccions del 14 de febrer són una oportunitat que no podem 
desaprofitar i una responsabilitat que no podem defugir.  

Junts per Catalunya es deu als 570.000 catalans i catalanes que van fer confiança al 
full de ruta de Junts per Catalunya i les propostes del seu programa electoral. 

 

Començo el primer eix de la meva intervenció: per un acord per a la recuperació 
econòmica, sanitària i social del país. 

I permeteu-me que m’adreci a totes aquelles persones que estan preocupades perquè 
volen vacunar-se al més aviat possible; a tots aquells autònoms i petits i mitjans 
empresaris que viuen en la incertesa de l’endemà; a totes aquelles persones que han 
perdut part o tot el seu estalvi; a totes aquelles persones que veuen com la llista per 
operar-se no s’escurça; a tots aquells que fa mesos que no veuen els pares o els avis 
per precaució; als mestres que treballen per tal que la seva classe sigui una bombolla 
per tots els nens i nenes, que veuen el patiment a casa. També a les persones que 
han perdut la feina o que estan en ERTO; a totes i cadascuna de les persones de la 
llarga cadena de professionals de la sanitat que ho estan donant tot des de fa molt de 
temps: estem al vostre costat.  

Som molt conscients de totes i cadascuna d’aquestes delicades realitats, perquè les 
tenim en el nostre entorn. La situació és prou complexa, delicada i seriosa com per 
dedicar-se a fer volar coloms o fer partidisme. El moment requereix serietat, serenor, 
visió de present però també de futur; requereix de valentia, d’imaginació i d’ambició 
col·lectiva. Catalunya necessita aplicar amb solvència polítiques per a la reactivació 
econòmica; de suport al sector turístic afectat; d’impulsar energies renovables per 
arribar al 100% el 2050 amb consensos de país però sense moratòries; d’executar de 



 
 
 

                                  

 

 

la reforma urgent del sistema de salut que els han proposat els experts; d’aplicar un 
pla de reobertura segur; de protegir el tercer sector; d’aprofitar les potencialitats de la 
col·laboració publicoprivada; de transformar el Servei d’Ocupació de 
Catalunya;  d’accelerar la FP dual; d’incrementar la inversió R+I als països avançats 
de l’1,5 al 3%. Aquest és també el nostre model. Un pacte que ha de fer referència a 
la diversitat del territori. Defensem enfortir la qualitat dels serveis públics més enllà de 
la forma de gestió d’aquests serveis; defensar el nostre model d’educació i escola 
pública i la nostra llengua catalana.  

Però, també, d’unes polítiques actives d’ocupació juvenil; a favor de les dones, 
sobrecarregades pels efectes de la pandèmia i amb múltiples limitacions inexplicables 
a ple segle XXI. Un país que renuncia a la meitat del seu potencial és un país sense 
futur.  

Aquest és, a grans trets, el projecte de Junts per Catalunya avalat de 32 diputats i 
diputades, que dista molt de l’acord entre ERC i la CUP perquè considerem polítiques 
que no ens plantegen aquest marc de solvència per a la reactivació. 

També ens preocupa l’impacte pressupostari d’aquest pacte, que han fet 
d’economistes de reconegut prestigi, com Germà Bel, que situen la inversió en la renda 
universal en prop de 4.200 milions d’euros. Ens sentim lluny del projecte de país que 
han pactat amb la CUP.  

Entro, per tant, en el segon eix de la meva intervenció: per un acord per la 
legislatura del 52%. 

La ciutadania ens ha fet un encàrrec clar i ens pertoca trobar la fórmula per donar-li 
compliment. No ho podem deixar per una propera generació. La independència no és 
un objectiu final sinó una eina indispensable per garantir el futur de Catalunya.        

Necessitem totes les eines per poder fer front a les necessitat actuals i de futur. Per 
això demanem que aquesta legislatura sigui la suma de la intel·ligència de totes les 
estratègies per poder assolir la llibertat del nostre país.  

L’acord és cessió, i vostè sap, senyor Aragonès, que nosaltres ho estem fent. Ho fem 
amb la taula de diàleg, malgrat el nostre escepticisme. Però la cessió ha de ser 
recíproca. I també ha de ser la legislatura de la concreció i ens manquen alguns punts 
important, sense els quals, és impossible fixar rumb, i sense rumb, no arribarem enlloc.  

Al seu programa electoral, i també en el seu primer discurs d’investidura, parlava de la 
necessitat de “forçar l’estat espanyol a resoldre democràticament el conflicte polític i 
d’acceptar l’amnistia i el referèndum com a úniques vies per resoldre el conflicte amb 



 
 
 

                                  

 

 

Catalunya”. És un desig i una visió compartida, però no podem viure dels desitjos. És 
l’hora de la concreció. El nostre interlocutor ha deixat meridianament clar que no té cap 
intenció de resoldre aquest conflicte per la via política. No en té cap necessitat. 

La seva oferta de diàleg se sustenta sobre la base de no parlar ni d’amnistia ni de 
referèndum pactat. De fet, l’amnistia ni tan sols han permès que es debati al Congrés 
dels Diputats, en un lamentable tallafocs demofòbic de la mà del PSOE, VOX, PP i 
Ciudadanos. Si volen una imatge gràfica quan parlem de “mur”, és exactament 
aquesta. La promesa de la reforma de la sedició és cada cop més irreal, tal com ahir 
va afirmar el ministre Iceta.  

I el referèndum pactat, que seria la solució política lògica i democràtica, està més que 
descartada per part de l’actual govern espanyol.  

Davant de totes aquestes negatives, que no són, repeteixo, una intuïció sinó una 
certesa, la nostra pregunta és què farem per trobar una solució? No demà, no demà 
passat ni el 2023, sinó avui. Com generem aquesta necessitat davant de qui no la veu? 
Com ens preparem? Com, en paraules seves, senyor Aragonès, fem inevitable 
l’amnistia i el referèndum? Quins són els plans de contingència per no haver 
d’improvisar a cada previsible negativa de l’Estat? Com actuem davant de cada nova 
onada de repressió?  

Crec que són qüestions raonables que requereixen d’un debat i no podem continuar 
avançant si no tenim un acord conjunt estratègic. Aquests darrers tres anys han estat 
molt complicats, i la repressió, en tota la seva força i crueltat, no ha fet més que posar-
ho més difícil. Seré molt clara: el desacord independentista no és viable. Ens neguem 
a ser la generació de polítics que no han estat capaços de posar-se d’acord davant 
d’uns resultats que han creuat la barrera internacional del 50%. No volem ser aquesta 
generació.  

Som capaços de tornar a mostrar la nostra millor versió i no volem fer un govern 
autonomista sinó per fer la independència. És més: hem d’articular els mecanismes 
que ens aïllin dels intents de separar-nos, que hi seran, perquè els nostres camins es 
separin. La desunió és la victòria de la repressió. Creiem fermament que a 
l’independentisme no li sobra cap lideratge sinó tot el contrari, ens necessitem tots i 
totes. I és sobre aquesta convicció que hem de teixir les confiances necessàries per 
seguir avançant, amb generositat i empatia. Hem de potenciar les nostres fortaleses i 
resoldre les nostres debilitats.  

La setmana passada, a la reunió del grup parlamentari, el conseller Turull ens deia que 
els 10 dies previs a l’1 d’octubre es va viure el període de més unitat d’acció i unitat 
del govern legítim, i tots vam veure els resultats: un poble alçat votant, decidit, 



 
 
 

                                  

 

 

determinat i sense por. Quan diem que ho tornarem a fer, estem dient això, i és 
exactament això el que Junts per Catalunya vol tornar a fer, que vol tornar a sumar 
amb la resta de forces independentistes.  

En aquests tres anys, hem viscut aquest esperit d’unitat en alguns moments: amb la 
caputxinada durant la vaga de fam, la proposta de resolució sobre el mediador, la llei 
d’amnistia o el dia que vam conèixer, aquí al Parlament, la resolució del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea o quan estàvem a Alemanya quan el president Puigdemont 
havia sortit de la presó. Aquests moment d’unitat són els que volem construir des de 
Junts per Catalunya, perquè són els que ens representen i són els que estem disposats 
a cedir per arribar a acords perquè aquesta barrera internacional del 50% no la 
desaprofitem al servei del país i de la nostra gent. 

 

Finalment, el tercer eix: Per què ens abstenim però amb la voluntat d’arribar a un 
acord  

1. Cal un acord de legislatura que garanteixi la recuperació econòmica i que apliqui 
el mandat del 52% independentista.  
 

2. No ens interpel·la l’acord bilateral entre ERC i la CUP. Entenem que cal una força 
parlamentària de 74 diputats i diputades i sumarem, arribarem acords i tenim 
punts de trobada amb les forces independentistes. Però aquesta acord electoral 
no ens el podem sentir nostre, no el podem defensar. 
Volem un acord on se sentin representats 570.000 mil catalans i catalanes que 
van votar Junts per Catalunya. 
De fet, aquesta estratègia prioritària de començar a negociar amb altres forces 
parlamentàries amb menys suport parlamentaria, s’ha demostrat certament 
estèril.  
 

3. Pactar un acord estratègic a Europa. La feina de l’exili, amb el president 
Puigdemont al capdavant, ha aconseguit les majors fites de l’independentisme en 
els darrers tres anys. Amb la internacionalització del conflicte i posant contra les 
cordes la injustícia espanyola en diversos països de la Unió Europea, amb victòries 
judicials que també són polítiques. N’hem vist un exemple fa pocs dies amb el revés 
del Consell d’Europa a l’Estat espanyol per la presó de Jordi Cuixart. 

 



 
 
 

                                  

 

 

4. Cal concretar una unitat d’acció a  Madrid per la defensa dels interessos dels 
catalans i catalanes. Dia rere dia en tenim proves d’aquesta necessitat. Veiem que 
acord rere acord que s’arriba amb el Govern de Madrid són líquids. Així per 
exemple, es van votar una pressupostos a canvi d’una gestió descentralitzada dels 
fons europeus que finalment no està assegurada i que en la votació el PSOE va 
necessitar el suport de VOX. Som aquí per defensar els interessos dels catalans i 
les catalanes i, si és investit president, hem d0estar al seu costat per defensar a 
Madrid els interessos dels catalans i cal aquesta unitat.  

 
Per continuar denunciant la falta d’inversió en infraestructures necessàries per 
Catalunya que impacte en la competitivitat de les nostres empreses, l’existència 
d’un dèficit fiscal asfixiant, l’incompliment del pagament de la disposició addicional 
tercera... senyor Aragonès, no podem arribar a Madrid amb aquesta desunió, en la 
defensa dels interessos de Catalunya. Junts per Catalunya vol sumar perquè hi 
hagi aquesta unitat d’acció a Madrid.  
 
Ahir mateix en vam veure una nova prova i la Llei Celaá que no blinda la immersió 
lingüística. Recordo que la presidenta Borràs, en aquell moment portaveu de Junts 
en el Congrés  ho va advertir, vam parlar amb experts juristes sobre les esmenes... 
és una constatació que cal unitat d’acció a Madrid i poder donar una resposta 
unitària. 
 
Cal passar del pacte màgic al pacte efectiu. Creiem que hi ha d’haver una unitat 
estratègica. Separats i amb pactes que no es compleixen o bé que són mals pactes 
no és el camí. 
 

5. Un altre motiu per l’abstenció. No podem investir-lo sense tenir un acord de 
legislatura i un acord de govern que descrigui quines són les lleis que cal aprovar, 
de les polítiques del govern, de la distribució de competències i de responsabilitats 
de Govern. 
 
Vostès el 2017 segurament no ho haguessin fet sense tenir-ho tot tancat. Per tot 
això, cal seguir treballant perquè en els pròxims dies i setmanes hi hagi aquest 
acord de la legislatura de recuperació econòmica, sanitària i social del país i 
avançar cap a la independència. Som més optimistes, perquè sabem que comença 
a haver-hi moviments de desbloqueig d’alguns aspectes que esperem que es 
confirmin ben aviat. Som optimistes. Però cal continuar treballant. Vostè ja té la 
nostra confiança, el que necessitem és construir aquests acords perquè la seva 



 
 
 

                                  

 

 

presidència tingui un rumb clar i on la confiança i la lleialtat sigui present al llarg de 
la legislatura.  
 

Vull acabar la meva intervenció amb una cita del discurs que va fer un dels meus 
referents personals, la Carme Pigem, dels arquitectes RCR d’Olot, durant l’acceptació 
del Premi Priztker, el premi Nobel d’arquitectura, al Japó: “L’arquitectura és l’art de 
materialitzar somnis al llarg d’un viatge”. Candidat Aragonès, volem arribar a aquest 
acord de legislatura, iniciar aquest viatge cap a la recuperació econòmica, cap a la 
recuperació del país, cap a la independència de Catalunya i amb la suma de les tres 
forces independentistes.   
 
Moltes gràcies. 

 

 

Barcelona, 30 de març de 2021 

 

 


