
OPINIÓ 
PARLEM AMB...NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ

“Crearem un fòrum permanent  
d’idees, amb entitats i professionals,  
per millorar la tècnica legislativa”
EL PASSAT 21 DE GENER  MÓN JURÍDIC ES VA REUNIR AMB LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA, NÚRIA DE GISPERT. AMB ELLA VAM PODER PARLAR DEL QUÈ 
HA SUPOSAT SER LA PRIMERA DONA QUE REP AQUEST NOMENAMENT, DELS REPTES DEL 
SEU MANDAT, ENTRE D’ALTRES QÜESTIONS D’ACTUALITAT.  ROSER RIPOLL

N
úria de Gispert passarà a 
la història per ser la pri-
mera dona presidenta del 
Parlament de Catalunya... 
Com es va sentir el primer 
dia que va presidir aques-

ta Cambra?
En la historia de Catalunya, tenim parlament 
o semblança d’un Parlament des del segle 
XIII. Em vaig sentir molt honorada per la 
proposta i molt emocionada quan vaig pre-
sidir per primera vegada la Cambra. 

Vaig fer una part del meu discurs molt de-
dicat a la reivindicació de la dona, perquè 
crec que ho devia i perquè així ho sentia. 
Per a mi ha marcat la meva vida el fet de 
ser dona i fer una carrera jurídica. Ha estat 
una certa lluita tant en la meva vida, veient i 
defensant el paper de la dona, les seves de-
sigualtats, que es van convertir en igualtats 
formals però que encara jo crec no s’han 
assolit del tot. En política anem una mica 
més avançats, i s’ha fet la Llei d’igualtat i 
altres mesures per aconseguir-ho, però en 
canvi en el sector privat, la mateixa igualtat 
encara no hi és.

Volia dedicar aquesta part del discurs a  
aquelles dones que en el segle XX van lluitar 
pels nostres drets.

És la culminació de la seva carrera política 
i professional?
Sí. No puc dir que no m’ho esperava ja que 

“En el meu primer discurs, estava 
obligada a recordar a aquelles 
dones que en el segle XX van 
lluitar pels nostres drets”
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era la persona proposada pel meu partit. El que 
va ser molt satisfactori és que va sortir tot bé.

Quan vaig accedir a la Conselleria de Justí-
cia l’any  1995 i durant quasi deu anys vaig 
pensar que ja havia arribat al límit de la 
meva carrera.

Quins són els projectes del seu mandat?
Primer el respecte a la sensibilitat de tots 
els diputats del Parlament i per tant, inten-
tar trobar solucions abans que hi hagi un 
problema. En segon lloc la presència de la 
institució en el territori. En tercer lloc auste-
ritat; els temps que corren són temps molt 
durs per a moltes persones i famílies cata-
lanes. I les institucions catalanes, no podem 
estar d’esquenes a un problema tan greu 
com és la crisi econòmica que està minant 
l’esperança de moltes famílies. 

En pocs dies ja s’han començat a veure 
coses...com la reforma del Reglament del 
Parlament. 
En el primer ple ordinari, teníem l’objectiu 
d’organitzar des del consens el grup mixt. 
Escoltant, parlant molt en els passadissos, 
i mirant de trobar postures comunes és la 
forma com podem avançar. A través d’una 
modificació puntual del Reglament del Par-
lament  i, concretament, de dos articles que 
regulen el grup mixt, creant dos subgrups, 
amb unes característiques de grup ordina-
ri però sense ser-ho, i amb possibilitat de 
tenir vida pròpia. Ho vam aconseguir amb 
votació per lectura única. Es va aprovar, en 
el mateix ple, la modificació.
 
També tenim un projecte nou sobre millores 
en la tècnica legislativa.

En què consisteix?
Obrir l’acció legislativa a altres col·lectius, 
com un fòrum permanent d’idees. La idea és 
comptar amb institucions com seria el Col-
legi d’Advocats de Barcelona i professionals 
de diferents àmbits –juristes, magistrats, no-
taris, advocats -etc. perquè ens diguin  da-
vant un projecte de Llei que ha estat apro-
vat maneres de millorar-lo. Estem parlant de 
valorar-lo tant a nivell de redacció, com si la 
posada en pràctica deixa un buit legal, o si 
es tracta d’una llei ineficaç. L’objectiu és que 
entitats i professionals puguin aportar idees 
de futur i ajudar als parlamentaris a millorar 
la seva tècnica legislativa. Volem que aquest 
fòrum permanent d’idees compti amb col-
laboradors interns, és a dir, els lletrats del 
parlament, i externs. 

Hi ha algun termini per posar en marxa 
aquest projecte?
A principis de febrer ens reunirem per  
estudiar com ha de ser aquest fòrum per-
manent d’idees i l’objectiu és que en tres 
mesos tinguem la fórmula per implementar-
lo. La idea és que al setembre de 2011 ja 
pugui començar a funcionar amb grups de 
col·laboració externs i interns que puguin po-
sar sobre la taula paquets d’idees sobre els 
quals es pugui començar a treballar, de cara 
a tenir propostes de cap a finals d’any. 

Les línies de Govern apunten cap a l’aus-
teritat...En què es materialitzen aquestes 
mesures d’austeritat?  
El Parlament tenia el 2010 un pressupost 
de 65 milions i mig d’euros, per tant d’unes 
dimensions reduïdes, ja que no té res a 
veure amb els 40.000 milions de pressu-
post de la Generalitat, però vam fer uns 
estudis des de la Mesa per veure per on 
i què es podia reajustar. En aquest sentit, 
les mesures són: de reducció del pressu-
post del 2011 en 9,5%; en la reducció de 
les despeses corrents i en la reducció de 
les inversions.

“Les institucions catalanes no poden 
estar d’esquenes a un problema tan 
greu com és la crisi econòmica que està 
minant l’esperança de moltes famílies”

NÚRIA DE GISPERT I CATALÀ, es va llicenciar en dret 
per la Universitat de Barcelona. 

Va ser consellera de Justícia del 1995 al 2001, quan va 
ser nomenada consellera de governació per un període 
d’un any. Després va ocupar la conselleria de Justícia i 
Interior (2003) que es van unificar. 

Per la seva tasca com a advocada, va rebre la Creu 
d’honor de Sant Raimon de Penyafort (1998), la Creu 
al Mèrit al Servei de l’Advocacia Espanyola (2002) i la 
Medalla del Col·legi d’Advocats de Barcelona (2004). És 
membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya des del 2006 i defensora del mutualista de la 
Mútua dels Advocats (2005). 

Des del 16 de desembre de 2010, és presidenta del 
Parlament de Catalunya, essent la primera dona en 
ocupar aquest càrrec.
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