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Bon dia, conselleres, consellers, diputades i diputats. Bon dia a tothom.  

Comparec davant del Ple del Parlament per donar compte de les modificacions en la 
composició i l’estructura del Govern de la Generalitat de Catalunya. Una compareixença fruit 
dels canvis motivats per l’abandonament, no desitjat per part meva, del Govern per part dels 
consellers designats a proposta del grup parlamentari de Junts per Catalunya, i que ens porta 
a obrir una nova etapa.  

Una nova etapa en la qual reafirmem, en primer lloc: tota la voluntat d’atendre les urgències 
de la ciutadania, amb especial atenció als efectes de l’augment del cost de la vida sobre les 
famílies i les empreses; en segon lloc, el convenciment que cal seguir impulsant el conjunt de 
transformacions a què ens vam comprometre a l’inici de la legislatura: la transformació social, 
la verda, la feminista i la democràtica; i, en tercer lloc, la necessitat d’afrontar qüestions de 
fons que exigeix la societat catalana, com la fi de la repressió i la voluntat majoritària de decidir 
el futur polític del país votant.  

Fer front a la crisi conjuntural, transformar el país i resoldre el conflicte polític amb l’Estat. 
Aquests eren i són els objectius del Govern de la Generalitat quan vam iniciar la legislatura. I 
aquests segueixen sent els objectius que continuarem impulsant amb tota la determinació, 
amb la incorporació de nous consellers i conselleres, a qui cal valorar la capacitat i la voluntat 
de fer un pas endavant en un context social i econòmic de màxima complexitat. 

Faré una exposició breu, dividida en tres parts. En primer lloc, un agraïment als consellers i 
conselleres sortints; en segon lloc, una exposició sintètica de com hem reestructurat el Govern 
pel que fa als àmbits. I, en tercer lloc, una reflexió final de com crec que hem d’afrontar 
conjuntament la nova etapa que iniciem. Amb el convenciment que en aquest Parlament hi ha 
representats els grans consensos de la societat catalana. Des de la clara i inequívoca voluntat 
de progrés social; generant benestar, oportunitats i prosperitat per a tothom, fins a l’ampli 
consens entorn de la fi de la repressió i del referèndum per resoldre el conflicte amb l’Estat. 

Consensos com aquests formen part de la societat catalana. Hi són presents i defineixen la 
posició política. I l’obligació de tots els que som avui aquí és tenir la capacitat de traduir-los 
en polítiques, en mesures i accions concretes. Tenir la capacitat de teixir aliances per millorar 
la vida de la ciutadania i donar resposta a les demandes de la societat. És així com demostrem 
tota la nostra vocació de servei públic. Tota la vocació de servir la ciutadania. Tota la nostra 
capacitat de transformar i de fer avançar el país. 

Serà necessari abandonar l’immobilisme, abandonant qualsevol temptació de bloqueig i 
d’enroc en un moment de dificultats en què la ciutadania necessita i exigeix que tothom sumi 
per tirar endavant el país.  
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I això implica arribar a acords i construir enteses. Aquesta és la meva predisposició. La meva 
voluntat. Avançar projecte a projecte. Mesura a mesura. Arribar a enteses amb totes les 
formacions amb qui compartim una inequívoca voluntat de progrés social. Arribar a acords 
amb totes les formacions amb qui compartim que la ciutadania de Catalunya té tot el dret a 
decidir. Ho hem fet en el passat, en contextos amb menys urgències socials i econòmiques. 
Per això, estic convençut que avui arribar a acords és la millor opció si pensem en les 
necessitats de la ciutadania. És imperatiu i ningú es pot inhibir d’una responsabilitat que en 
bona part, és compartida.  

Com els deia, començo per agrair públicament la feina feta per tots i cadascun dels consellers 
i conselleres que van formar part del Govern a proposta de Junts. 

Ho he dit i repetit aquests dies i no em cansaré de fer-ho. Estic satisfet de la feina feta 
conjuntament aquest primer any de legislatura i em dol i em sap greu que la decisió del seu 
partit impliqui que no puguem continuar treballant junts. 

Estic molt satisfet de projectes com l’AINA o l’extensió de la fibra òptica arreu del territori; dels 
bons pressupostos d’enguany i del projecte que ja estem treballant per a l’any que ve; de les 
noves delegacions de la Generalitat arreu del món; de la rebaixa de les taxes universitàries i 
de l’impuls del català a l’educació superior; de com s’està potenciant l’atenció primària i 
reforçant la salut mental; dels canvis que estan experimentant les polítiques d’habitatge; i de 
l’impuls del Pacte Nacional per la Justícia.  

Són projectes que vam començar a treballar amb el vicepresident Puigneró, el conseller Giró, 
la consellera Alsina, la consellera Geis, el conseller Argimon, la consellera Cervera i la 
consellera Ciuró. A tots ells i a totes elles els agraeixo la feina feta. També al vicepresident 
Puigneró, la pèrdua de confiança política a causa d’uns fets coneguts per tothom, no ha 
d’amagar l’agraïment per la feina feta. Agraeixo la feina i els garanteixo que els nous 
consellers i conselleres que han assumit un compromís amb el Govern i la ciutadania donaran 
continuïtat a aquestes iniciatives. 

Conjuntament hem impulsat moltes iniciatives i molts projectes. A finals de setembre havíem 
executat més d’un 40% del Pla del Govern, fet que és una clara mostra que anem a bon ritme. 
En menys d’un any i mig hem aconseguit iniciar bona part dels compromisos inclosos en el 
Pla del Govern, cosa que demostra que el Govern ha treballat, ha funcionat i ha avançat; que 
estem complint amb els compromisos adquirits.  

Sempre es pot millorar, soc el primer que m’ho exigeixo, però les avaluacions es fan a finals 
de legislatura, no a un any i escaig d’haver començat. Per això els reitero que no comparteixo 
la decisió de Junts d’abandonar les responsabilitats del Govern de forma precipitada, amb la 
feina a mig fer; i, sobretot, en un moment de dificultats màximes en què la ciutadania ens 
exigeix que li oferim el millor de nosaltres mateixos. I aquí, convindran amb mi que se serveix 
millor i s’és més útil a la ciutadania des del Govern que no des de l’oposició. Prenent decisions. 
Transformant. Governant. Fent que les coses passin.  

No comparteixo la decisió de Junts d’abandonar les responsabilitats del Govern i abraçar el 
que podia ser una oposició còmoda en el relat polític però poc útil per a la ciutadania; però no 
vull entrar en retrets, perquè estic convençut que ens queda molta feina per fer conjuntament. 
Hem de ser capaços de trobar la forma de seguir impulsant moltes de les iniciatives que 
teníem entre mans. Molts projectes iniciats per representants del seu propi espai polític que 
assumim com a propis en formar part d’un pla de govern compartit i que continua essent vàlid 
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per seguir impulsant la transformació social, verda, feminista i democràtica amb què ens vam 
comprometre conjuntament. 

Els viatges llampec del Govern a l’oposició per a mi són difícils d’explicar i entendre, però, 
sobretot, no haurien de dificultar vies d’entesa malgrat el soroll. Per això, espero que actuïn 
com a partit responsable i ofereixin en tot moment una oposició constructiva. 

Cal preservar la legitimitat de totes les institucions; perquè les institucions democràtiques de 
Catalunya, començant pel Govern i el Parlament, sense cap mena de dubte, són un dels actius 
principals del país del nostre sistema de representació democràtica. Les institucions del país 
són les que ens representen a totes i a tots, a la pluralitat i diversitat de la societat catalana. 
Són el millor exemple de la nostra voluntat de ser, gràcies a elles hem avançat com mai abans 
aquests últims 40 anys. 

Si avui la nació catalana és prou forta i prou ambiciosa per plantejar-se assumir la plena 
sobirania és gràcies a la feina de construcció nacional que s’ha fet i que no hem de deixar mai 
de fer. El pitjor favor que ens podem fer és contribuir a desprestigiar les nostres institucions, 
que tant ens va costar aconseguir i que tantes vegades hem hagut i hem de defensar.  

A partir d’aquí, tots hem d’acceptar que el país no s’atura i en conseqüència, el Govern 
tampoc. El divendres 7 d’octubre al vespre Junts va anunciar que abandonava les 
responsabilitats de Govern i el diumenge al vespre tancàvem la crisi donant a conèixer els 
noms dels nous consellers i conselleres, dones i homes que representen també un país divers 
i plural, amb qui compartim una clara vocació transformadora, una clara voluntat de progrés i 
una inequívoca voluntat de fer que Catalunya decideixi amb llibertat el futur col·lectiu. 

Màxima ambició social i màxima ambició nacional. Sense cap renúncia. Sense caure en el 
fals debat (que durant massa temps ha volgut marcar l’agenda política del nostre país) entre 
haver d’escollir entre polítiques socials i enfortir la possibilitat que Catalunya sigui una 
república independent en el marc de la Unió Europea. Cal fer les dues coses alhora. 

Incorporem persones compromeses, disposades a fer un pas endavant en un moment de 
màxima dificultat com el present. Persones que, amb la seva trajectòria i el seu compromís, 
representen la majoria sobiranista i de progrés que hi ha en aquest Parlament. I que, sense 
cap mena de dubte, ens ajuden a dirigir-nos a aquest 80% de la ciutadania que comparteix 
els grans consensos de la fi de la repressió i d’un referèndum per decidir el futur del país.  

Hem incorporat una economista de solvència contrastada, Natàlia Mas, al capdavant 
d’Economia i Hisenda. És la primera vegada en 40 anys, des del restabliment de la Generalitat, 
i en 90 anys, des de l’etapa moderna, que una dona assumeix aquesta responsabilitat. I us 
puc assegurar, pel treball compartit, que trencarà sostres. 

Un exalcalde metropolità, amb un ampli coneixement del país, Juli Fernàndez, a la Conselleria 
de Territori. També diputat i que coneixem molt bé per la seva capacitat infatigable de treballar. 

Un metge de dilatada experiència, també en l’àmbit de la gestió sanitària, l’avaluació i la 
recerca, Manel Balcells, al front de la Conselleria de Salut. 

Una personalitat d’absoluta referència, amb un compromís amb el país i la seva gent i llarga 
trajectòria acadèmica, Joaquim Nadal, per liderar la Conselleria de Recerca i Universitats. 
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Una persona amb una mirada inequívocament emancipadora del que han de ser els pilars de 
l’estat del benestar i amb una experiència en la configuració de molts dels pilars del benestar 
que tenim i gaudim, Carles Campuzano, al davant de la Conselleria de Drets Socials.  

Un referent de compromís pels drets i les llibertats individuals i col·lectives, Gemma Ubasart, 
per impulsar la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria, amb aquesta mirada i acció 
transformadora. 

I una figura clau de tot el que hem viscut com a país aquests últims anys i molt especialment 
la tardor del 2017, Meritxell Serret, assumeix la Conselleria d’Acció Exterior i Unió Europea. 
Un àmbit que coneix molt bé arran del seu exili forçat a Brussel·les i on va desenvolupar una 
gran tasca com a delegada de la Generalitat davant la Unió Europea.  

A tots ells i a totes elles els vull mostrar públicament el meu agraïment per fer aquest pas 
endavant en l’actual context. La feina que us pertoca assumir no és gens senzilla, és molt 
complexa, però sé que donareu el millor de vosaltres mateixos, que participareu en el Govern 
amb una gran voluntat de treballar en positiu, i m’ajudareu a donar resposta als tres objectius 
del Govern, que situava a l’inici de la meva intervenció: fer front a la crisi econòmica i social 
que vivim, agreujada per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna; avançar en les grans 
transformacions del país, i treballar per resoldre el conflicte polític amb l’Estat. 

Més enllà dels noms, l’abandonament de Junts del Govern també ha comportat canvis en 
l’estructura del Govern, amb una redistribució de les competències per tal de facilitar la 
governança en aquesta nova etapa. 

En aquest sentit, hem reforçat la Conselleria de la Presidència, encapçalada per la consellera 
Vilagrà, dotant-la de totes les eines encaminades a fer funcionar tota la maquinària del Govern. 
D’aquesta manera, Presidència assumeix les competències de polítiques de transparència, 
bon govern, govern obert, dades obertes i participació i qualitat democràtica, i els processos 
electorals provinents de l’antiga Conselleria d’Exteriors i Govern Obert.  

D’Economia i Hisenda, la Conselleria de la Presidència incorpora les polítiques de difusió de 
l'activitat del Govern de la Generalitat, i la gestió i comunicació corporativa i institucional de 
l'Administració de la Generalitat i el seu Sector públic. De Vicepresidència, les polítiques 
d'atenció ciutadana, la informació de serveis i els programes de l'Administració, la coordinació 
i direcció dels sistemes d'informació, les telecomunicacions, i les polítiques de ciberseguretat 
i de serveis d'identificació electrònica, i d'identitat i confiança digital. De Vicepresidència, 
també assumeix la direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. I de 
Justícia, incorpora Afers Religiosos. 

Pel que fa a la Conselleria d’Empresa i Treball del conseller Torrent, assumeix la promoció i 
la defensa de la competència, que provenen de l’anterior Departament d’Economia i Hisenda.I 
de Vicepresidència, la societat digital i la confecció i la direcció de les polítiques d'innovació 
del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel·ligents, dades 
massives i tecnologies del mòbil. 

I, finalment, l’actual Conselleria de Territori, encapçalada pel conseller Juli Fernández, 
incorpora de Drets Socials totes les polítiques d'habitatge, que inclouen la planificació 
territorial sectorial de l'habitatge; la planificació i la construcció d'habitatges d'obra nova per 
part de la Generalitat; l'activitat de foment en matèria d'habitatge, tant de la promoció pública 
i privada d'habitatges com de la rehabilitació, en l'entorn urbà i en el món rural; la gestió del 
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patrimoni públic d'habitatges de la Generalitat; l'ordenació de l'edificació i control de qualitat 
del procés i productes d'edificació; i les polítiques de rehabilitació d'habitatges en barris i nuclis 
històrics, així com les actuacions de foment del programa de barris i àrees urbanes d'atenció 
especial. En últim terme, d’Economia i Hisenda incorpora la licitació de tota obra pública de la 
Generalitat; per tant, infraestructures.cat. 

Aquestes són les incorporacions i les modificacions de l’estructura de la Generalitat que hem 
fet per iniciar una nova etapa i poder dur a terme tots els compromisos que ens hem fixat com 
a Govern. Compromisos com els que inclou l’escut social que vaig anunciar en el marc del 
Debat de Política General, que comprèn un primer paquet de mesures de 300 milions d’euros 
per acompanyar persones vulnerables; especialment; famílies i joves i empreses i 
emprenedors. I fer un salt endavant en la transició energètica, davant l’important augment del 
cost de la vida que ens està afectant a tots i a totes. I que portarem a terme en tot cas. 

Estem parlant d’augmentar el bo social tèrmic un 50% amb ajudes directes a les famílies 
vulnerables d’entre 173 i 541 euros per fer front als augments de la factura de la llum i el gas; 
d’ajudes de 100 euros per infant escolaritzat per compensar el fort increment de les despeses 
de material escolar; d’ajudes de 250 euros al mes per joves que vulguin accedir a un habitatge; 
de l’ampliació de la T-Jove dels 24 als 30 anys, i d’ajudes per impulsar la transició energètica, 
tant del teixit empresarial com dels propis habitatges. 

És el moment d’estar al costat de la ciutadania. Al costat de la gent. No ens podem inhibir de 
les nostres responsabilitats i no estic disposat a fer-ho. Ningú pot renunciar a adoptar mesures 
com aquestes, que reforçarem en el marc del pressupost 2023 amb noves propostes que 
estem treballant i acabant de perfilar.  

En paral·lel, cal continuar impulsant les quatre grans transformacions amb què ens vam 
comprometre: la social, amb iniciatives tan rellevants com la implementació del Pacte Nacional 
per la Indústria o la gratuïtat del P2; la verda, amb l’impuls de l’energètica pública; la feminista, 
amb iniciatives pioneres al món, com els permisos acordats amb els sindicats per a les 
servidores públiques per dolor menstrual i per dol perinatal; i la democràtica, amb el Fons 
Complementari de Riscos, per protegir els servidors públics que per exercir la seva 
responsabilitat són amenaçats pel Tribunal de Comptes. 

Fer front a les urgències del moment. Transformar el país amb visió de futur. I, alhora, no 
oblidar mai que resta pendent per resoldre el conflicte polític amb l’Estat. Cal acabar d’una 
vegada per totes amb tota forma de repressió. La repressió existeix i, si hi ha alguna diputada 
o diputat que creu que no existeix, que miri aquest Parlament i hi veurà diputats que són  
represaliats pel seu compromís amb el futur de Catalunya. Només cal veure els diputats Jové 
i Salvadó, o, pel seu compromís contra el feixisme, la diputada Reguant, el diputat Puig i 
l’exdiputat Juvillà; i les conselleres Garriga, Serret i Verge. O el conseller Torrent i tota la resta 
de membres de l’anterior mesa del Parlament. 

Només en són exemples, sumats a dotzenes i centenars de noms de ciutadans que no són 
coneguts, i a companyes i companys escollits per la ciutadania que són o haurien de ser en 
aquest hemicicle i que segueixen sent víctimes d’una repressió que cal aturar i que cal 
resoldre.  

Cal acabar amb la repressió i cal abordar com donem resposta a la voluntat majoritària de la 
ciutadania de Catalunya de decidir amb llibertat el futur polític del país. Aquesta és la via per 
resoldre el conflicte polític amb l’Estat: la via de la democràcia, la via d’empoderar la 
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ciutadania. Ho he defensat sempre i ho seguiré fent amb tot el convenciment i tota la 
determinació. 

Per això, vaig proposar un Acord de claredat que identifiqui, de forma compartida per tothom, 
quan i com Catalunya pot tornar a exercir el dret a decidir. Un acord inspirat en experiències 
internacionals, s’ha fet referència al Canadà i el Quebec, no en forma de llei adoptada pel 
Parlament federal com en aquell moment, sinó d’un acord sorgit a Catalunya, des d’aquest 
Parlament. 

En la mateixa mesura, s’ha inspirat en l’experiència del Regne Unit i Escòcia, que va permetre 
fer un referèndum fa 8 anys; són experiències que ens inspiren per fer el nostre propi camí, 
d’acord amb la nostra pròpia realitat i d’acord amb la voluntat majoritària de la ciutadania. 
Volem recollir el màxim suport i la màxima complicitat de la societat catalana, visualitzar i 
donar forma a la majoria social que vol decidir el futur del país votant. Posar-li rostre, escoltar-
la, actuar en conseqüència, i, a partir d’aquí, defensar amb tota la força la posició de Catalunya 
davant l’Estat. 

No serà fàcil, és evident, però és un camí transitable. És un camí possible i no em fa por obrir 
camí. És la meva responsabilitat i l’assumeixo sabent que qui obre camí, sovint rep alguna 
esgarrinxada, però algú ha d’obrir camí; tanmateix estic convençut que podem obrir un camí 
cada vegada més ample on pugui caminar amb comoditat el conjunt de la societat catalana. 
Perquè se centra en els drets i les llibertats. Se centra de nou en la democràcia, i aquesta, 
sense cap mena de dubte, és la principal virtut de la proposta d’Acord de claredat.  

A partir d’aquí, estem disposats a construir una majoria en aquest Parlament per tirar endavant 
i reforçar l’escut social per fer front a les conseqüències de l’augment del cost de la vida? Hi 
estem disposats?. Estic convençut que sí. Hi ha una majoria per impulsar la transformació 
verda en clau de transició energètica, justa, equilibrada i que arribi a tothom?; Per impulsar la 
transformació feminista?. No en tinc cap dubte. Hi ha una majoria que vol sumar esforços per 
acabar amb tota forma de repressió?; rotundament sí, hi és. Hi ha una majoria per fer possible 
l’exercici del dret a decidir el futur en un referèndum?; sí, existeix. I pot ser molt àmplia i 
transversal. 

Hi ha en aquest Parlament una majoria per aprovar un pressupost que incorpora 3.000 milions 
d’euros que destinarem a millorar la vida de la ciutadania i crear noves oportunitats?; Si ens 
centrem en les mesures del pressupost, sí;  estic convençut que sí, que no deixarem passar 
l’oportunitat de construir majories, no a favor d’un govern, ja assumeixo que enceto una etapa 
de la legislatura marcada per la complexitat, sinó a favor de les mesures que som capaços de 
construir entre totes i tots.  

Totes aquestes majories existeixen, hi són. En aquest Parlament hi ha totes les majories per 
fer possible aquestes iniciatives i el conjunt de propostes incloses en el Pla del Govern que 
vam aprovar a l’inici de la legislatura. Aquestes majories existeixen i s’expressaran en 
votacions si posem l’interès de país al davant dels interessos partidistes. Les majories 
existeixen. És qüestió, sobretot, de voluntat política. I de coratge. 

En aquest sentit, destinaré tots els esforços a construir acords que ens permetin avançar. I ho 
faré construint-los mesura a mesura, projecte a projecte. Perquè el que és important és el que 
fem per a la ciutadania, el que és important és el resultat de la nostra acció en aquest 
Parlament i al Govern, no són els titulars, no és que alguns puguem estar aquí amb debats 
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més fàcils o més difícils, sinó l’impacte per a la ciutadania, com millorem les condicions de la 
vida de la ciutadania.  

Per tant, aquest Govern no s’aturarà, i davant de cada problema trobarem una solució. 
Aquesta és la responsabilitat que vam assumir davant la ciutadania i la que continuaré 
exercint. 

Tot això és especialment rellevant en relació amb el nou pressupost. Un projecte que, fins a 
la sortida de Junts del Govern, liderava el conseller Giró; que no incorpora cap canvi que pugui 
justificar, de forma mínimament creïble, perquè fa 10 dies Junts hi donava suport i avui no.  
L’únic canvi que hi ha hagut és el pas de Junts a l’oposició, i, que jo sàpiga, aquest canvi no 
ha vingut mai motivat per diferències en el pressupost.  

Per això,  si atenem la nostra responsabilitat davant de la ciutadania, no hauria d’haver-hi 
canvis de posició. Per tant, si deixem al marge els interessos de la nova ubicació en el joc 
parlamentari que pot portar a terme cada grup, que són legítims però no poden passar per 
sobre dels interessos de la ciutadania, podem estar molt a prop d’arribar a un acord per 
impulsar conjuntament el pressupost 2023. Serà un molt bon pressupost. Un pressupost que 
parteix de les necessitats de la ciutadania i de les transformacions que estem impulsant. 

Per això, en els propers dies, a part del treball que es va iniciar amb els grups parlamentaris i 
que intensificarem per enfortir consensos i construir aliances, parlarem amb els diferents 
agents socials i econòmics, per introduir al pressupost les millores i propostes que facin falta 
perquè no siguin uns pressupostos només del Govern sinó de la ciutadania. Uns pressupostos 
de país.  

La prioritat, com he dit des del primer moment, és treballar amb els diferents grups 
parlamentaris, especialment amb qui des de l’inici de la legislatura hem acordat accions de 
governança del país, que, si hi ha voluntat de totes les parts, es poden reeditar. La meva hi 
és, i cal que totes les parts implicades, independentment dels nous rols si ara s’estan a 
l’oposició, totes les formacions, clarifiquin si podem comptar amb la seva voluntat d’acord. A 
mi, m’’hi trobaran. 

Iniciem una nova etapa que ens obliga a tots i a totes a treballar amb mentalitat oberta, i amb 
la mà estesa. Jo el primer, i em trobaran sempre amb aquesta actitud, buscant construir 
majories, mesura a mesura, projecte a projecte, per enfortir l’estat del benestar; per enfortir el 
teixit productiu; per crear noves oportunitats; buscant construir majories cada vegada més 
àmplies i transversals per fer avançar el país amb tota l’ambició nacional; per resoldre les 
qüestions de fons del conflicte polític amb l’Estat. I en aquest àmbit crec que hem de ser clars.  

I això implica a tots els que volen jugar un paper important en les decisions que prenem i fan 
referència al país. No es pot fer veure que el conflicte i la repressió no existeixen. Els 
problemes s’han d’abordar, encara que sigui des de la discrepància. No abordar-los genera 
més problemes per al demà. Sortir de la zona de confort i construir acords.  

Per això, si realment volem avançar, i la ciutadania de Catalunya vol avançar, avui 
l’immobilisme no és una opció. En definitiva: mesura a mesura, projecte a projecte; negociant, 
sumant complicitats, construint consensos i, fent aflorar majories que existeixen en aquest 
Parlament perquè són presents a la societat. Amb tot l’esforç i tota la voluntat política.  
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Treballar amb aquesta voluntat de construir acords amplis i transversals, de construir camins 
amplis, vies àmplies, és l’exemple de com es governa per al país sencer. De com es governa 
per a la Catalunya sencera, amb la voluntat d’arribar a tots els territoris, amb la voluntat 
d’arribar a tothom. 

Així afrontem la nova etapa del Govern, la segona part de la legislatura, buscant acords, 
projecte a projecte, mesura a mesura, per donar resposta a les urgències del moment 
provocades per la inflació; per impulsar la transformació del país amb una clara visió de futur, 
i per posar fi a la repressió i aconseguir que el conjunt de la ciutadania de Catalunya voti en 
llibertat quin ha de ser el futur polític del país.  

Moltes gràcies. 


