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Compareixença per fer balanç del primer any de mandat 
 
 
Palau de la Generalitat, 24 de maig de 2022  
 
Molt bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta compareixença, 
amb la qual, juntament amb el vicepresident del Govern, compartirem la valoració del primer 
any de legislatura.  

Un primer any complex, marcat per la superació de la pandèmia i, més recentment, per les 
conseqüències provocades de la invasió russa d’Ucraïna. Però que malgrat aquestes 
dificultats evidents, enguany hem establert les bases del canvi , hem establert els fonaments 
de les transformacions que fa un any ens vam comprometre a impulsar. 

Quan vaig presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat davant del 
Parlament, vaig adoptar el compromís d’impulsar un govern que no tingués por de retre 
comptes. I ho faig amb el convenciment que aquesta és la millor forma de servir a la ciutadania. 
La millor manera d’avançar i progressar. 

Per això avui fem aquesta compareixença conjuntament amb el vicepresident i també alhora 
posem en marxa un aplicatiu on el conjunt de la ciutadania podrà veure la feina feta i la que 
ens hem compromès a fer. Podrà fer el seguiment del desenvolupament del pla de Govern. 

Estic convençut que aquesta és una bona manera d’explicar-nos i d’actuar amb la màxima 
transparència. D’avaluar-nos per ser el màxim d’exigents amb nosaltres mateixos. En 
definitiva, una bona forma de governança que sense cap mena de dubte contribueix a enfortir 
la democràcia. 

En aquest sentit, i tenint en compte aquest context de superació de la pandèmia i de les 
conseqüències provocades per la guerra a Ucraïna, els avanço que el grau de compliment és 
satisfactori. En menys d’un any hem complert el 33,88% de les mesures del Pla de Govern, 
que és ambiciós i innovador i això ens permet ser optimistes de cara el futur. 

Un Pla de Govern que tenia com a objectius quatre grans transformacions i amb un grau de 
compliment suficient per l’alçada que estem de la legislatura i tal i com estava previst en l’àmbit 
de la transformació democràtica, social, verda i feminista. Vull aprofitar aquesta 
compareixença per agrair la feina feta pels consellers i conselleres i el conjunt del Govern i 
els seus equips. Animar-los a continuar servint a la ciutadania de Catalunya amb tot el 
compromís i amb la màxima autoexigència. Aquest agraïment també vol ser extensiu als 
diferents grups parlamentaris, agents socioeconòmics, entitats i associacions de la societat 
civil, de diferents àmbits, que tot aquest any hem estat treballant conjuntament amb iniciatives 
molt diverses. Un agraïment també a tots els treballadors públics de Catalunya que són els 
qui acaben executant el detall de les diferents mesures que prenem com a Govern. Totes elles 
encaminades a millorar la vida de la ciutadania. Gràcies a totes i a tots vosaltres. Moltes de 
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les iniciatives i mesures adoptades no haguessin estat possibles sense el suport i la 
col·laboració de tots ells.  

A partir d’aquí, cedeixo la paraula al vicepresident Puigneró que els hi exposarà l’avaluació 
realitzada dels diferents eixos del pla de Govern.  

 [Intervenció del Vicepresident] 

Moltes gràcies vicepresident per l’exposició amb detall dels diferents eixos del pla de Govern 
que constata com estem establint les bases del canvi. Les bases del canvi a través de mesures 
molt concretes, com concebre aquesta legislatura com la de l’esport femení, el projecte AINA, 
per garantir el català en la intel·ligència artificial, que està liderant el propi vicepresident. La 
inversió rècord en polítiques d’ocupació. Com es deia abans, un pressupost 2022 operatiu des 
de l’1 de gener i clarament enfocat a la reactivació econòmica i a l’enfortiment de l’estat del 
benestar, el programa TempsxCures, per garantir el dret al temps. La manca de temps avui 
és una de les manifestacions de desigualtat i de pobresa. L’obertura de delegacions a Japó, 
Corea del Sud, Andorra o l’Àfrica meridional. La gratuïtat de l’I2 i la reducció de ràtios a P3. 
L’augment d’un 70% dels ajuts als grups de recerca. L’impuls de les energies renovables i 
l’aprovació avui mateix a Govern de l’Agenda Rural de Catalunya. El reforç del sistema de 
salut mental i de l’atenció primària. L’ampliació, el rejoveniment i la feminització del cos de 
Mossos d’Esquadra. L’aprovació del Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme. Els 
primers passos del Pacte Nacional per la Llengua, o les mesures adoptades per fomentar el 
català a la justícia. Una quinzena d’exemples de feina feta aquest últim any i que ens serveixen 
per explicar com estem assentant els fonaments d’aquesta transformació: Sent valents i 
atrevits. Sent imaginatius i innovadors. Governant amb visió de futur. Prenent decisions que a 
vegades són difícils i imprescindibles. Hem abordat, entre d’altres la renovació de la cúpula 
dels Mossos d’Esquadra. Prenent decisions pensant sempre amb la ciutadania. Fent-ho amb 
encerts i alhora, sabent assumir els errors —que evidentment com tothom, cometem— per 
aprendre’n i per ajudar a millorar.  

També amb noves formes de relacionar-nos amb la ciutadania, noves formes de comunicació: 
més modernes, més properes, més eficaces, per aproximar la Generalitat als ciutadans i 
ciutadanes. 

I sempre vetllant per preservar el pes institucional de la Generalitat. La seu del Govern de 
Catalunya, símbol de la voluntat sobirana del país. 

I així és com s’està produint aquesta transformació, com s’està obrint aquesta nova etapa. 
Amb tota l’ambició. Trencant inèrcies i fent que les coses passin, i adoptant decisions que 
milloren el dia a dia de la ciutadania. 

Per fer-ho, des del primer minut, hem procurat avançar a partir de grans consensos de país. 
Estic fermament convençut que això ajuda a relligar i enfortir el nostre país. Buscar el mínim 
comú denominador com a punt de partida on se senti representada la immensa majoria de la 
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ciutadania de Catalunya. I superar la visió curtteminista per fer possible l’acord que 
desbloqueja situacions que paralitzaven el conjunt del país. 

D’això en trobem diversos exemples: la pròpia investidura, que ha tingut més vots per part de 
diputats de les darreres dècades. 

L’acord per renovar els diferents organismes estatutaris, que durant molt de temps han estat 
bloquejats. I el propi acord de pressupost.  

Aquesta capacitat d’arribar a acords és imprescindible en un país plural i divers com el nostre. 
No tinc cap mena de dubte que això ens cohesiona i enforteix com a país. Per això, al llarg 
d’aquest primer any, en diferents ocasions he fet molt d’èmfasi en la necessitat d’avançar a 
partir dels grans consensos que ens defineixen com país. 

Consensos com: la concepció cívica de la nació. La Catalunya entesa com una terra d’acollida 
i on el català juga un paper central de la cohesió i progrés social. Un plantejament 
irrenunciablement europeista. La voluntat de seguir impulsant Catalunya com un país 
d’oportunitats. El compromís feminista i la lluita contra el canvi climàtic. I la voluntat 
àmpliament majoritària de posar fi a la repressió i d’oferir a la ciutadania de Catalunya 
l’oportunitat de decidir amb llibertat quin ha de ser el futur polític del país.  

En alguns d’aquests àmbits neuràlgics hem avançat amb força, per exemple amb la 
potenciació de les relacions amb les institucions europees, un exemple són les recents visites 
de la presidenta de la Comissió Europea Úrsula von del Leyen o la de la Comissària Europea 
d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i Jovenut, Mariya Gabriel.  

I en canvi, en d’altres àmbits, és evident que passem per una situació complicada que ens 
obliga de nou a oferir el millor de nosaltres mateixos. El cas paradigmàtic és la defensa del 
model lingüístic a les escoles catalanes. Un model d’èxit que garanteix des de fa dècades 
l’aprenentatge del català i el castellà. I que avui es veu amenaçat per una sentència que lluny 
de reforçar el sistema el desvirtua amb uns plantejament ideològics que en cap cas responen 
a una necessitat educativa. Per això treballem per enfortir al màxim el consens lingüístic 
existent el país. Treballant per sumar tots els actors en defensa de la llengua i l’escola. I ho 
hem de fer amb el convenciment que ens hi juguem el futur de la nació tal com l’hem entès 
fins ara. Ens hi juguem ser una nació d’elecció i no d’imposició. Amb la llengua catalana com 
a element aglutinador, una nació plural, diversa i inclusiva que neix de la voluntat del conjunt 
de la ciutadania de ser i de construir un futur compartit.  

Conjuntament amb la llengua a l’escola, la situació de bloqueig de la resolució del conflicte 
polític amb l’Estat és el més preocupant d’aquest primer any de legislatura. Sabem que tots 
els processos de resolució de conflictes polítics, com el que tenim entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, són complexos. Ho hem alertat i ho hem subratllat diverses vegades. 

Malgrat les dificultats evidents que hi ha, continuo defensant la negociació per arribar a un 
acord que posi fi a la repressió i permeti a la ciutadania votar en un referèndum, i fer-ho en 
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llibertat, el futur del país. És evident que no anem bé i que no estem aconseguint encara els 
resultats esperats. 

Des dels indults no s’ha avançat de forma suficient en aquest àmbit. La persecució judicial 
continua, amb companys i companyes a l’exili i també molts d’altres pendents de judici. 
L’espionatge massiu a les institucions catalanes i a representants del moviment 
independentista no fa res més que accentuar la desconfiança i agreujar aquest bloqueig. 

Per això és absolutament imprescindible que el Govern de l’Estat es mogui i demostri que 
realment vol resoldre el conflicte polític amb Catalunya. Que actuï com una democràcia 
avançada i que ho faci amb total transparència, donant les explicacions, assumint 
responsabilitats i establint les mesures que garanteixin que no es tornarà a atemptar contra 
les llibertats i els drets fonamentals: el dret a la privacitat, el dret a a la participació política, 
simplement per defensar la independència de Catalunya. 

És imprescindible que es restableixi la confiança mínima que exigeix qualsevol procés de 
negociació i és imprescindible que es constati si el Govern de l’Estat realment vol avançar i 
resoldre el conflicte polític amb Catalunya. 

Acabo com he començat. Agraint la feina de tots els membres del Govern. A tots els que 
formem part del Consell Executiu i els nostres respectius equips. Però també a totes les 
institucions, també al món local. A tots els grups parlamentaris, a tots els agents socials, 
entitats del tercer sector, associacions cíviques i culturals... a les universitats i centres de 
recerca. I a totes les persones que d’alguna manera o altra ens heu acompanyat i ens heu 
ajudat al llarg d’aquest primer any. 

El meu compromís és treballar per la Catalunya sencera. Com el primer dia. Arribant arreu. 
Incloent a tothom. Sense oblidar cap territori. Sense deixar a ningú enrere.  

Aquesta és la premissa que ha guiat aquest primer any de mandat. Buscar en tot moment 
moure les palanques per obrir una nova etapa. Buscar en tot moment assentar els fonaments 
de les grans transformacions. Buscar en tot moment millorar la vida de la gent, que al cap i a 
la fi, és el que mou el nostre compromís amb el país. Moltes gràcies a totes i tots. 
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