
Declaració del president del Parlament amb motiu de la 
sol·licitud d'empara feta pel Grup Parlamentari Socialistes-
Ciutadans pel Canvi 
 
Divendres, 2 de desembre de 2005. Palau del Parlament 

«Atenent la sol·licitud d'empara feta pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, que ha estat sotmesa a la consideració de la Mesa del Parlament, 
aquesta ha acordat que el president del Parlament faci una declaració. 

En conseqüència, i en compliment de l'acord de la Mesa, el president del Parlament 
fa la següent 

DECLARACIÓ  
 
Davant els atacs contra la Proposta de Reforma de l'Estatut fets per determinats 
dirigents polítics i mitjans de comunicació, com a president del Parlament he de 
reclamar respecte a les institucions i, molt especialment, respecte al Parlament i als 
seus membres. 

Insinuar que en l'aprovació de la Proposta de Reforma de l'Estatut el Parlament ha 
actuat sota la tutela d'una organització terrorista, és una insídia que manca al 
respecte degut a la institució que representa el poble de Catalunya, als seus 
diputats i diputades, i al conjunt de la ciutadania catalana. 

Manifestacions com aquestes només serveixen per crispar la vida política, i per 
intentar desprestigiar les institucions, i en res no ajuden al desenvolupament d'un 
legítim procés democràtic de debat i de diàleg que s'ha de fer en el si de les 
institucions parlamentàries. 

Les insinuacions insidioses que pretenen posar en dubte l'honorabilitat de les 
institucions i dels seus membres, mereixen la reprovació de tots els que 
legítimament exercim les nostres responsabilitats polítiques en el si de les 
institucions democràtiques. 

És per això que el president del Parlament fa una apel·lació al diàleg democràtic, 
basat en el respecte a les institucions i als seus membres, i insta a totes les forces 
polítiques a impulsar el legítim procés de debat i d'interlocució intel·ligent que s'ha 
de produir en el si de les cambres parlamentàries». 

 


