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Aquest matí el PP ha presentat una moció de censura contra el Consell Executiu 

i el President de la Generalitat. Afronto amb serenitat l’escenari que s’ha obert. 

El PP deu haver considerat que tenia les seves raons, i les podrà explicar al 

Parlament de Catalunya, al lloc on aquestes coses s’han de debatre i escatir. El 

nostre sistema polític té mecanismes parlamentaris establerts per parlar 

d’aquestes qüestions, i substanciar les propostes de l’oposició.  

 

És un fet excepcional, però el nostre sistema democràtic el contempla. El govern 

i jo mateix hi farem front degudament, no en tinguin cap mena de dubte. 

 

El mateix president del grup popular ha reconegut que la presentació de la 

moció és merament instrumental. Tot i això, tot i aquest reconeixement de la 

intencionalitat de la iniciativa, li reconec la legitimitat absoluta des del punt de 

vista reglamentari per presentar-la. El PP s’explicarà, i el govern també. Tots els 

partits exposaran idees i propostes, això entra dins de la normalitat del sistema 

polític de què gaudim. 

 

En canvi, considero que la presentació d’una querella contra el president de la 

Generalitat per part de CiU és un fet greu, gravíssim. És un fet sense precedents, 

presentar querella per injúries i calúmnies, a partir d’una afirmació feta en seu 

parlamentària. A judici meu, ni les meves paraules ni l’incident parlamentari en 

el seu conjunt mereixien una iniciativa d’aquest caràcter i aquesta magnitud.  

 

No considero acceptable president de la Generalitat hagi de parlar sota amenaça 

de querella, i més que ningú, el President de la Generalitat. Davant d’aquesta 

situació reitero que, una vegada més, el compromís del President i tot el govern 

és amb la transparència de les institucions del nostre país. Si amb algú ens 

haurem d’excusar per falta de transparència és amb els ciutadans del país. La 



opció responsable del Govern Catalanista i de Progrés marca la diferència amb 

els governs anteriors. 

 

Insisteixo en el nostre compromís de tirar endavant el programa de govern 

marcat en el moment en què vam constituir el govern tripartit, que continuaré 

presidint, amb més fermesa que mai. 

 

Reitero meu respecte per les institucions democràtiques, l’estat de dret, i la 

meva total confiança en el seu funcionament. Espero de totes les forces 

polítiques es catalanes la màxima disposició per fer honor al compromís 

compartit de tirar endavant les reformes socials i polítiques que Catalunya 

necessita. Hem de saber estar a l’alçada, tots. I nosaltres ho farem, el president 

ho farà. Poden estar-ne segurs, bona tarda. 


