
 
 

Pel respecte i la llibertat d’expressió al Parlament de Catalunya 
 
El passat dia 30 de novembre, durant la sessió del Ple del Parlament, la presidenta 
de la cambra, Núria de Gispert, anuncià que no permetria l’utilització per part dels 
diputats d’expressions “injurioses” contra l’Estat espanyol. Aquestes expressions 
inclourien, per exemple, “espoli fiscal” o “Espanya ens roba”. Dies més tard, la 
mateixa De Gispert va reconsiderar la seva decisió i va rectificar la seva posició tot 
admetent que s’havia equivocat.  
 
Considerem que la prohibició de l’ús d'aquests termes no ajuda ni a ordenar ni a 
facilitar el debat, sinó que porta a confusió per la prohibició d'un terme 
acadèmicament acceptat com és “espoli fiscal”, que a més és habitual en el debat 
polític i àmpliament conegut per la ciutadania. 
 
Tanmateix, no justifica en cap cas l’insult, el menyspreu i la burla a la qual fou 
sotmesa per part d’alguns diputats. Considerem que existeixen els mecanismes 
suficients de protesta i canalització de la queixa dins del Reglament del Parlament 
com perquè no faci falta caure en la vulgaritat. 

Mai entendrem que es falti a la dignitat al Parlament,  la institució  més important 
del nostre país.  Lloc de debat, d’elaboració de les lleis i d’exposició de les opinions 
polítiques dels diferents partits representats.  

Per tots aquests fets, 

Els grups municipals de L’Ajuntament de Prats de Lluçanès, Esquerra Republicana de 
Catalunya – AM i Convergència i Unió, proposen al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

1- Lamentem la primera decisió de la Presidenta, de prohibir les expressions 
referents a l’espoli al qual Catalunya és sotmesa per part de l’Estat. 

2. Reclamem la llibertat d’expressió i respecte a les institucions i persones que 
formen el Parlament de Catalunya. 

3 - Condemnem les actituds vulgars i de menyspreu que s’han expressat envers la 
Presidència i envers el conjunt de la Mesa del Parlament. 
 

3. Lluitar per a la dotació de la màxima importància del Parlament de 
Catalunya, aconseguint que sigui màxim òrgan plenament sobirà de la 
voluntat popular del país. 

 

Prats de Lluçanès, desembre del 2011 

 


