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Benvinguts i benvingudes a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres del 
Govern de Catalunya. Un acte formal amb el qual els homes i les dones que entren a formar 
part del Govern del país, amb tota la convicció, fan un pas endavant per servir la ciutadania 
de Catalunya. 
 
Abans de seguir amb aquest acte, voldria expressar unes paraules d’agraïment a les 
conselleres, els consellers i el vicepresident sortints pel seu compromís, per la tasca realitzada 
en tots els departaments. Les circumstàncies polítiques han fet que el Govern que vam iniciar 
el maig de 2021 no hagi pogut continuar, però vull agrair, com a president, la tasca duta a 
terme, i estic convençut que en farem una valoració positiva precisament perquè sempre hi 
ha hagut la voluntat i la convicció de servir els ciutadans del país.   
 
I també donar la benvinguda als nous consellers i conselleres del Govern de Catalunya. 
Certament, assumiu la responsabilitat en un moment difícil pel context econòmic, social, 
geopolític i en relació amb el conflicte polític amb l’Estat. Però ho fem amb tota la voluntat de 
sumar i també amb la voluntat que pugueu aportar tot el vostre coneixement i tot el vostre 
saber fer per posar-lo al servei del bé comú, de la recerca per fer més fàcil la vida de la 
ciutadania. 
Amb l’acte d’avui, el Govern inicia, de manera formal, una nova etapa, amb un equip renovat 
que incorpora experiència, voluntat de millora, expertesa i creativitat. Un Govern que 
continuarà treballant amb la capacitat de pensar, escoltar i parlar a la Catalunya sencera. Al 
país sencer. Sense oblidar a ningú i sense menystenir cap territori.  
 
I aquesta és la màxima exigència: treballar sempre per a la Catalunya sencera, amb tota 
l’ambició i tot l’inconformisme.  
 
Conselleres i consellers, gràcies pel compromís que acabeu d’adquirir amb la ciutadania de 
Catalunya. Un acte de responsabilitat que diu molt de tots i totes vosaltres. 
 
Vull agrair-vos que, en un moment especialment complex, amb moltes dificultats, sense 
dubtar, des del primer moment vau decidir fer un pas endavant per assumir responsabilitats 
per tirar endavant el país. Per tirar endavant Catalunya i posar la ciutadania al centre de totes 
i cadascuna de les accions que portem a terme.  
 
Coneixeu molt bé quines són les prioritats del Govern. En primer lloc, atendre les urgències 
del moment, especialment les provocades per l’encariment del cost de la vida, que afecta 
famílies, empreses, treballadores i treballadors. Impulsar la necessària transformació del país 
en àmbits tan importants com el sistema productiu, la lluita contra el canvi climàtic o el combat 
contra tota forma de desigualtat i discriminació. I, finalment, afrontar també les qüestions de 
fons, com són la determinació que tenim de decidir amb llibertat el futur de Catalunya, de 
posar el futur polític de Catalunya a les mans de la seva ciutadania i resoldre el conflicte polític 
amb l’Estat amb democràcia i llibertat.  
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Estic convençut que hi dedicareu tot el vostre esforç i que donareu el millor de vosaltres 
mateixos. No en tinc cap mena de dubte. I, com us he traslladat personalment, sabeu que 
sempre em tindreu al vostre costat per acompanyar-vos i fer-vos més fàcil la tasca. 
 
A partir d’aquí, a totes i a tots ens correspon prendre decisions molt importants, a escala global 
i també en cadascun dels vostres àmbits sectorials. I aquí us demano que mai oblideu que us 
deveu a la Catalunya sencera. Al país sencer. A tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya.  
En totes i cadascuna de les decisions que adopteu en el vostre dia a dia, partiu sempre de la 
necessitat d’enfortir la cohesió de la nostra societat. D’enfortir també la cohesió i l’equitat 
territorial. Partiu sempre de la necessitat de crear oportunitats per a tothom i arreu, amb 
independència del poble, vila, barri o ciutat on es visqui. 
 
I que penseu i treballeu per al país sencer. Per a la Catalunya sencera. Per a Catalunya, que 
és, en definitiva, la seva gent. 
 
Penseu, parleu i treballeu per a aquesta idea de país i busqueu sempre les respostes als 
vostres dubtes en els grans consensos. Davant de dubtes, grans consensos, que existeixen 
a la societat catalana. 
 
Pensem en tots aquells punts de trobada que enforteixen i aglutinen el nostre país. En 
propostes en què se sent inclosa i representada l’àmplia majoria de la nostra societat. Aquesta 
és la vocació del Govern. Configurar una mirada oberta, inclusiva, constructiva, que ens hem 
d’exigir si volem avançar com a país. Una mirada centrada en els drets i les llibertats 
individuals i col·lectives, amb la màxima ambició.  
 
Perquè Catalunya sempre ha estat capaç d’avançar quan hem pensat en gran i no hem oblidat 
a ningú. De no excloure a ningú. De no deixar enrere a ningú.  
 
Pensar en la Catalunya sencera i cercar sempre els grans consensos. Aquesta és la millor 
guia per adoptar les decisions. Decisions que enforteixin el país, que ens fan més lliures i que, 
sense cap mena de dubte, milloren la vida del conjunt de la ciutadania. 
 
Gràcies a totes i a tots per fer possible obrir aquesta nova etapa. Estic convençut que, amb el 
valor afegit que cadascun de vosaltres aporta, farem avançar de nou el país. Acompanyant a 
tothom, amb la màxima ambició transformadora i amb tota la voluntat que la ciutadania de 
Catalunya decideixi el nostre futur. 
 
Moltes gràcies, molts encerts i molta sort a totes i a tots. 
 
Visca Catalunya i visca la llibertat.  
 
 


