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1 Introducció 

 

En els darrers anys s’ha generat una gran polèmica al voltant quines formes 

s’haurien d’utilitzar per referir-se a grups mixtos de persones o a persones 

indeterminades. El masculí genèric (o gènere no marcat) ha estat qüestionat per 

diversos sectors feministes, que consideren que no és prou inclusiu o no 

visibilitza les dones i que, per tant, s'han de buscar noves formes, modificant si 

cal el sistema lingüístic del català. Aquest debat ha generat una gran quantitat de 

punts de vista i posicionaments molt diversos, des de persones que aposten per 

mantenir el masculí genèric, fins a persones que creuen que s’ha de parlar en 

femení genèric, passant per posicions més intermèdies. 

 

El treball present recull aquesta polèmica i se centra, concretament, a analitzar 

quines formes per referir-se a grups mixtos de persones o a persones 

indeterminades s'utilitzen en l'àmbit del discurs polític. L’objectiu de la recerca, 

per tant, és comprovar si hi ha diferències en les formes utilitzades en funció de 

la ideologia, el sexe del parlant o el gènere textual. 

 

Aquest treball consta, bàsicament, de dues parts: en primer lloc, l'elaboració d'un 

corpus específic, amb materials extrets del Twitter i de discursos parlamentaris, i, 

en segon lloc, l'anàlisi d'aquests materials, és a dir, l’estudi de les formes per 

referir-se a grups mixtos o a persones indeterminades. 
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2 Objectius i hipòtesi 

 

L'objectiu general d'aquest treball és examinar quines formes s'utilitzen per 

referir-se a grups mixtos de persones o persones indeterminades en l'àmbit del 

discurs polític. Aquesta anàlisi es fa tenint en compte tres variables: la ideologia 

del parlant, el sexe del parlant i el gènere textual. 

 

Així doncs, el primer dels objectius concrets és comprovar si hi ha diferències en 

els usos entre parlants d'ideologies diferents. Per això, s'han escollit textos dels 

dos partits polítics més oposats del Parlament de Catalunya: la Candidatura 

d'Unitat Popular (CUP) i el Partit Popular de Catalunya (PP), contraris tant en 

l'eix nacional —un aposta per la independència dels Països Catalans, mentre que 

l'altre defensa la unitat d'Espanya— com en el socioeconòmic —el primer 

treballa per un país socialista i el segon és un partit liberal. Així mateix, també 

tenen diferències ideològiques respecte de la qüestió de gènere: mentre que el PP 

és un partit conservador que defensa la «plena igualtat d’oportunitats»1 entre 

homes i dones, la CUP defensa un país «deslligat de les formes de dominació 

patriarcals»2. 

 

El segon objectiu concret és comprovar si hi ha diferències en les formes 

utilitzades per homes i dones. En el plantejament d'aquest treball es va valorar 

que la variable sexe del parlant podia ser prou determinant en la tria d'unes 

formes o d'unes altres, i per això també s'ha incorporat en el corpus utilitzat: 

s'han extret textos d'un diputat i una diputada de cada partit polític. 

 

Per últim, també es vol comprovar si els usos varien en funció del gènere textual, 

a partir de dos gèneres tan diferents com el tuit i el discurs parlamentari. El 

discurs parlamentari, el gènere textual més bàsic de l’àmbit polític, és un gènere 

                                                             
1 Extret de la seva pàgina web: http://www.ppcatalunya.com/ca/propostes/ [Consulta: 3 de juny de 2015]. 

2 Extret de la seva pàgina web: http://cup.cat/qui-som [Consulta: 3 de juny de 2015]. 
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oral, molt marcadament formal, que permet fer discursos d'una llargada bastant 

extensa i desenvolupar-hi idees àmpliament. El Twitter, en canvi, és una xarxa 

social més o menys recent en què els polítics i els partits també hi han sabut 

trobar el seu lloc i construir-hi la seva identitat, com expliquen De Cock i 

Rognisky (2015) en la seva recerca. És una plataforma que permet escriure 

missatges d'un màxim de 140 caràcters i, per tant, es tracta d'un discurs escrit 

molt curt, que pot variar entre la col·loquialitat i la formalitat en funció de la 

voluntat de l'emissor.  

 

L'anàlisi plantejada parteix de la hipòtesi següent: les persones d'una ideologia 

més d'esquerres utilitzen formes que visibilitzen més les dones, és a dir, menys 

masculins genèrics i més desdoblaments, noms epicens, femenins genèrics... 

Aquesta hipòtesi es basa sobretot en el fet que el debat sobre si la llengua 

visibilitza prou les dones o s'ha de transformar s'ha donat especialment en espais 

d'esquerres i feministes. Les persones d’aquests col·lectius, moviments o espais 

polítics sovint —tot i que hi ha una gran diversitat d'opinions— han adoptat la 

idea que el masculí genèric no visibilitza prou les dones i han buscat altres 

formes a l'hora de parlar, especialment en el discurs polític. Per tant, com que la 

CUP, el grup polític d'una ideologia més d'esquerres, pertany als sectors que en 

gran part han adoptat aquestes postures, els seus diputats utilitzaran menys el 

masculí genèric.  
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3 Marc general de l'anàlisi 

 

Aquesta recerca s'emmarca en les disciplines de la pragmàtica, l'anàlisi del 

discurs i l'anàlisi crítica del discurs. 

 

Aquest treball adopta la perspectiva pragmàtica, entenent aquesta disciplina com 

«l'estudi de les condicions generals de l'ús comunicatiu del llenguatge, és a dir, 

unes condicions que no depenen ni d'una llengua en particular ni d'una cultura o 

societat en particular, i que es poden entendre com un conjunt d'estratègies i de 

principis que busquen l'èxit comunicatiu mitjançant l'ús dels recursos 

estructurals» (Payrató 2010: 31). És a dir, és l'estudi dels fenòmens lingüístics i 

comunicatius tenint-ne en compte el context sociocultural, per observar com hi 

influeix. 

 

Més concretament, però, aquest treball adopta una orientació sociopragmàtica, 

una branca de la pragmàtica té en compte trets propis de la sociolingüística. 

Payrató (2010)  explica aquesta orientació així: 

 

«De fet, la sociolingüística i la pragmàtica coincideixen, sobretot, en la 

reivindicació d'aquesta noció d'ús lingüístic, en el sentit que la llengua és 

efectivament usada. [...] La sociolingüística i la pragmàtica també han 

coincidit en una aportació que ha remarcat un tret tant de l'una com de l'altra 

respecte de la tradició de la gramàtica: la incorporació dels usuaris, dels 

parlants o subjectes discursius en l'anàlisi. [...] Tant en la recerca pragmàtica 

com en la sociolingüística esdevé fonamental l'anàlisi del que podem 

anomenar conducta lingüística, és a dir, del comportament verbal dels 

subjectes entès com la concreció d'unes tries lingüístiques que representen 

opcions i estils comunicatius, i que els parlants duen a terme en les seves 

interaccions amb altres individus.» 

(Payrató 2010: 32-33) 
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Aquest treball, però, és fonamentalment un treball d'anàlisi del discurs, ja que 

analitza un aspecte concret del discurs polític, intentant esbrinar per què es 

materialitza en unes formes i no unes altres. L'anàlisi del discurs és una disciplina 

que estudia discursos concrets tenint-ne en compte el context. Des d’aquesta 

perspectiva s’entén el discurs com a pràctica social, com una acció comunicativa 

entre persones inscrita en un context sociocultural concret, que parteix de la vida 

social i alhora és un instrument que crea vida social (Casamiglia i Tusón 2012). 

En aquest treball, doncs, s'analitzen uns usos reals i concrets de la llengua, sense 

oblidar la importància del context sociocultural d'aquests discursos i de les 

persones enunciadores. 

 

Alhora, aquest treball també recull les aportacions de l'anàlisi crítica del discurs. 

Les contribucions dels estudis crítics del discurs «parteixen de la consideració del 

discurs com una pràctica que és paral·lela o complementària respecte d'altres 

pràctiques socials que no són verbals sinó pròpiament accionals» i se centren en 

«les relacions dialèctiques entre allò lingüístic i allò social: és a dir, entre els usos 

verbals (o els d'altres signes com ara les imatges) i els contextos i les estructures 

socials que condicionen aquests usos lingüístics» (Salvador 2012: 15). Per tant, 

aquest treball incorpora aquesta perspectiva crítica no perquè estudiï com es 

reprodueixen els abusos de poder en el discurs —l'objectiu general de l'anàlisi 

crítica del discurs segons (Van Dijk 1999: 23)—, sinó perquè pretén analitzar la 

influència de la ideologia dels parlants en la seva manera de comunicar-se. 

 

Finalment, pel que fa al tema més concret de la recerca, aquest treball pren com a 

referència, entre altres, l’estudi de Neus Nogué (2013) sobre els límits en els 

criteris de visibilització de les dones en català, i el recull d’aportacions de 

professionals sobre l’ús no sexista de la llengua editat per Carme Junyent (2013). 
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4 Metodologia 

 

La metodologia que segueix aquesta recerca es basa en l’enfocament de la 

lingüística del corpus, és a dir, la branca de la lingüística que es basa en dades 

obtingudes a partir de mostres reals per a fer les investigacions. 

 

El corpus és un recull de les formes que fan referència a grups mixtos utilitzades 

en dos gèneres textuals diferents: els tuits i els discursos parlamentaris. És, per 

tant, un corpus format per dos subcorpus: el de les formes utilitzades al Twitter i 

el les formes utilitzades en discursos parlamentaris3. 

 

Pel que fa als tuits, se n'han agafat dels perfils de Twitter personals de cada 

diputat escollit (el primer home i la primera dona de cada grup parlamentari): 

David Fernàndez Ramos (@higiniaroig), Isabel Vallet Sànchez (@ivallets), 

Alícia Sánchez Camacho (@aliciascamacho) i Enric Millo Rocher 

(@enricmillo). S'han extret un total de 20 formes per cada diputat, recollint els 

tuits en què apareixien i classificant-los amb un codi específic. El criteri de la tria 

ha estat recollir els tuits que contenien referències a grups mixtos de persones, 

seleccionant els emesos fins al moment en què es comença la recopilació del 

material. Per tant, els tuits recollits comprenen un període que va des del 

novembre de 2014 fins a l’abril del 2015 (tot i que la data inicial varia en funció 

de cada diputat i el volum de tuits que emet). 

 

Pel que fa al gènere del discurs parlamentari, també s'han recollit discursos de les 

intervencions al Parlament de cada diputat, textos d'entre 6.000 i 8.000 paraules 

de cada persona aproximadament, també classificats amb un codi, dels quals 

s’han extret les 20 primeres formes per referir-se a grups mixtos o a persones 

indeterminades de cada diputat. Pel que fa als discursos de David Fernàndez i 

Alícia Sánchez, s’han pogut extreure les 20 formes d’un sol discurs, el Debat de 

                                                             
3 El corpus complet es pot consultar en els annexos del treball. 



8 

 

Política General del setembre del 2013. En el cas d’Enric Millo, com que va 

intervenir poc en aquest debat, s’han hagut de recopilar les formes també d’un 

altre discurs, concretament del ple del Parlament del dia 29 d’octubre de 2014. 

Finalment, en el cas d’Isabel Vallet, com que no va participar en el debat de 

política general perquè encara no era diputada, la seva part del corpus s’ha hagut 

d’extreure d’altres debats, concretament dels plens del Parlament del 4 i el 19 de 

març de 2015. 

 

Per tant, com que s'han recollit 20 formes de cada diputat per cada gènere textual, 

el corpus elaborat conté un total de 160 formes. 

 

L'anàlisi del corpus s'ha fet en dues fases, que queden reflectides en l'estructura 

del treball. La primera ha estat l'anàlisi dels usos de cada diputat individualment, 

fent només algunes comparacions amb els usos similars d'altres diputats. La 

segona part ha estat l'anàlisi per variables, és a dir, la comparació entre els usos 

dels diputats de la CUP i els del PP, la comparació entre els usos de les dones i 

els homes i, per últim, la comparació entre els usos dels tuits i els dels discursos 

parlamentaris. D'aquesta manera s'ha pogut comprovar si la hipòtesi plantejada es 

complia o no. 
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5 Anàlisi del corpus 

 

En aquest apartat s’analitza i s’interpreta el corpus recollit, primer els materials 

de cada diputat i després els materials agrupats per les variables ideologia, sexe i 

gènere textual. 

 

5.1 Anàlisi dels usos de cada diputat 

 

A continuació s’exposa l’anàlisi dels textos recollits de cada diputat, per tal que, 

després, es pugui fer l’anàlisi a partir de les variables considerades. 

 

5.1.1 David Fernàndez Ramos 

 

El diputat David Fernàndez en el Twitter utilitza 17 masculins genèrics, 2 

femenins genèrics i 1 desdoblament. Els 3 casos en què no utilitza el masculí 

genèric tenen en comú el fet que són frases o lemes més o menys fixats en 

l'entorn polític de la CUP. Són els tuits següents: 

 

(1) Hi som perquè hi sou. Si ens toquen a una ens toquen a totes. 

@ciutatinvisible @m_ano_lin @ivan_sants 

https://directa.cat/actualitat /fiscalia-demana-21-mesos-de-preso-

repartir-fulletons-al-vestibul-de-lhotel-mandarin … … 

(DFR-TW-20150226)4 

(2) .@montsanto #juntespodem 

(DFR-TW-20150311-1) 

(3) Divisa. No és l'important arribar sols i els primers, sinó junts i a 

temps. Entre totes i tots, tot. 

(DFR-TW-20150321) 

 

En aquestes frases David Fernàndez no parla com a ell, sinó que està assumint 

una veu col·lectiva. Són unes frases que l'identifiquen amb la seva ideologia i el 

seu grup polític. 

                                                             
4 Els codis corresponen a les diferents parts del corpus, que es pot consultar als annexos. 
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Pel que fa als usos de David Fernàndez en el Parlament, utilitza 13 masculins 

genèrics, 4 noms epicens, 2 desdoblaments i 1 nom col·lectiu. Pel que fa als 

desdoblaments que utilitza, en el primer cas («cada ciutadà i ciutadana», DFR-

DP-2013-5) no pot utilitzar un nom col·lectiu perquè no seria correcte 

semànticament; podria utilitzar el mot persona, però no té el mateix significat 

exactament, i opta pel desdoblament, perquè es refereix a cada ciutadà de manera 

individual. El segon desdoblament, en canvi, no té cap justificació: «noves 

aturades i aturats» (DFR-DP-2013-6). En quatre ocasions utilitza la paraula 

«persones» (DFR-DP-2013-4, DFR-DP-2013-6, DFR-DP-2013-7 i DFR-DP-

2013-8) per referir-se a grups mixtos, i en un cas fa servir un nom col·lectiu: «el 

veïnat» (DFR-DP-2013-12). 

 

En definitiva, David Fernàndez utilitza el masculí genèric en la majoria dels 

casos. La característica més destacable dels seus usos és el fet que sempre que no 

utilitza el masculí genèric, sigui quina sigui la forma que faci servir, és per 

referir-se a persones que ell identifica com a membres del seu grup, persones que 

es posa al costat, persones que considera del seu in-group, en termes de 

psicologia social. 

 

 

5.1.2 Isabel Vallet Sànchez 

 

Isabel Vallet Sànchez és la diputada que utilitza menys vegades el masculí 

genèric. En el Twitter, de fet, té 11 formes en femení genèric i 9 en masculí 

genèric. Crida l'atenció aquest ús tan freqüent del femení genèric, que supera el 

masculí. Fins i tot l'utilitza en casos en què hi ha el referent explícit, com en 

aquest cas, que són tres dones i dos homes: 
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(4) Les candidates @mjlecha [Maria José Lecha] @mrovira [Maria 

Rovira] @jgarganteclosa [Josep Garganté] @simongorjeos [Óscar 

Simón] @aramateix [Eulàlia Reguant] @CapgiremBCN 

@CUPBarcelona per #capgirar Barcelona des dels barris 

(IVS-TW-20150128) 

 

Pel que fa als discursos parlamentaris també utilitza pocs masculins genèrics 

(només 8 casos). La resta de formes utilitzades són 7 noms epicens, 3 

desdoblaments (tots amb el referent treballadors), 1 pronom indefinit i 1 femení 

genèric. 

 

Isabel Vallet, igual que David Fernàndez, fa una distinció entre les persones que 

pertanyen al grup ells, sempre en masculí genèric, i les persones que pertanyen al 

grup nosaltres, a vegades en masculí genèric però moltes vegades en formes que 

visibilitzen més les dones (desdoblaments, femenins genèrics, el nom 

persones...). Això es veu molt clarament en l'ús que fa de la paraula tots: quan la 

utilitza per referir-se a seu in-group l'utilitza en femení; en canvi, en el cas en què 

es refereix a la resta de diputats del Parlament la utilitza en masculí: 

 

(5) Tornant d'el Pla @cup_elpla un molt bon equip per les municipals 

@cupvalls entre totes tot! #Municipals2015 

(IVS-TW-20150327) 

(6) Per saber més sobre els 2 projectes privatitzadors via Consorcis 

seguiu @TancadaClinic @CUPEbre Totes contra la privatització de 

la sanitat! 

(IVS-TW-20150417) 

(7) Un cop més guanya la mobilització i la constància de les lluites en 

defensa de la sanitat,felicitats @MareaBlancaLl entre totes 

l'aturarem! 

(IVS-TW-20150425) 

(8) gràcies als impostos de totes. 

(IVS-DP-20150304-7) 

 

En oposició a: 
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(9) Tots [la resta de diputats del Parlament] li han vingut a dir que [...] 

 

(IVS-DP-20150319-4) 

 

 

5.1.3 Alícia Sánchez Camacho 

 

Alícia Sánchez Camacho utilitza sempre el masculí genèric en el Twitter, no hi 

ha cap cas en què utilitzi una forma diferent. 

 

Pel que fa al discurs parlamentari, 17 de les formes recollides també són 

masculins genèrics. La resta són aquests 3 casos, 2 desdoblaments i 1 nom epicè: 

 

(10) Molt honorable president, consellers, diputades i diputats... 
 

(ASC-DP-2013-1) 

(11) Vivim, senyores i senyors diputats, un moment històric 

 

(ASC-DP-2013-3) 

(12) L’atur afecta en aquests moments més de 873.000 persones 

 

(ASC-DP-2013-7) 

 

L'exemple (10) és interessant perquè el nom consellers el fa en masculí genèric, i 

en canvi desdobla diputats i diputades, encara que de consellers també n'hi ha 

que són dones. Sembla, però, que la forma desdoblada per referir-se als diputats 

del Parlament està bastant fixada com a salutació al principi dels discursos (els 

dos casos en què Alícia Sánchez ho diu són al començament del seu discurs). 

 

Finalment, també utilitza un nom epicè, persones, per referir-se a les persones 

aturades (12). Aquest nom epicè l'utilitza perquè la construcció de la frase l’hi 

obliga: no pot dir «més de 873.000 aturats» o «més de 873.000 aturats i 

aturades» perquè quedaria una frase repetitiva (ja ha dit «atur» al començament 

de l’oració) i tampoc pot utilitzar el nom homes perquè es podria interpretar 

referit només al sexe masculí. 
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5.1.4 Enric Millo Rocher 

 

Enric Millo té uns usos exactament iguals que els d’Alícia Sánchez: utilitza el 

masculí genèric en tots els tuits i en pràcticament tots els casos del discurs 

parlamentari. Els únics que no són en masculí genèric són els següents: 

 

(13) Molt honorable president, senyors consellers, senyores i senyors 

diputats. 

(EMR-DP-2013-1) 

(14) davant dels atacs que alguns poden fer o fan davant les institucions, 

els símbols i les persones que actuen democràticament 

(EMR-DP-2013-7) 

(15) Honorable conseller d’Economia, senyores i senyors diputats, 
 

(EMR-DP-20141029-1) 

 

Es pot observar que els dos casos en què fa un desdoblament són amb el mateix 

referent, els diputats del Parlament, i, com en el cas d'Alícia Sánchez, sempre és 

al principi del discurs, amb aquesta forma fixada de saludar. A més, també crida 

l'atenció el fet que tots dos només desdoblen el referent diputats, però en canvi 

consellers ho diuen en masculí genèric. 

 

Per altra banda, Enric Millo també utilitza el nom epicè persones, concretament 

com a antecedent d’una construcció de relatiu. En aquest cas l'ús no està justificat 

pel context, ja que podria utilitzar altres formes com «aquells que actuen» o «els i 

les que actuen», per exemple. 
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5.2 Anàlisi dels usos per variables i interpretació 

 

A continuació s’exposa l’anàlisi del corpus a partir de les variables ideologia, 

sexe i gènere textual. A més, es fa una interpretació de les causes que porten els 

parlants a utilitzar unes formes o unes altres. 

 

5.2.1 Usos segons la ideologia del parlant 

 

Els diputats del PP utilitzen exactament les mateixes formes per referir-se a grups 

mixtos de persones o persones indeterminades: sempre masculins genèrics en el 

Twitter, i pràcticament tot masculins per al Parlament, excepte dos 

desdoblaments per referir-se als diputats i un nom epicè: «persones». En total, en 

el corpus recollit hi ha 74 masculins genèrics de 80 casos. 

 

Els diputats de la CUP, en canvi, fan servir molt menys masculins genèrics (47 

de 80 casos, poc més de la meitat), però cal destacar que Isabel Vallet en fa servir 

bastant menys que David Fernàndez. Els diputats de la CUP fan ús d'alguns 

femenins genèrics (pràcticament sempre en el Twitter), a diferència del PP. 

Alhora, també utilitzen més desdoblaments (6) i molts més noms epicens (11) 

que els del PP (4 i 2 respectivament). 

 

En definitiva, David Fernàndez i Isabel Vallet utilitzen formes que visibilitzen 

més les dones, perquè, com plantejava la meva hipòtesi, pertanyen a un grup 

ideològic d'esquerres i feminista que sovint ha adoptat la idea que s'ha de 

transformar la llengua per visibilitzar més les dones, buscant alternatives al 

masculí genèric. En canvi, els diputats del PP, o bé aquest debat sobre la llengua 

no els ha arribat, o bé no pensen que el llenguatge és sexista i el masculí genèric 

no és prou inclusiu, o bé no es plantegen que s’hagi de visibilitzar les dones i no 

li donen prou importància per modificar la seva manera de parlar. 
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Un altre ús que diferencia les formes dels diputats del PP i la CUP és la distinció 

que els diputats independentistes fan sovint entre el masculí i les altres formes 

per referir-se a grups mixtos. En el corpus recollit es pot observar que sempre 

que no utilitzen un masculí genèric és quan es refereixen a un col·lectiu que 

pertany al seu in-group, com es pot veure en els exemples següents: 

 

(16) .@montsanto #juntespodem 

(DFR-TW-20150311-1) 

(17) 301 noves aturades i aturats cada dia 

(DFR-DP-2013-6) 

(18) Abandonem la comissió per respecte a ls companyes q porten anys 

lluitant per la sanitat pública si no retiren el consorci d lleida no 

tornem 

(IVS-TW-20150409) 

(19) les persones de les classes populars no poden pagar-se 2.500 euros 

que val la plaça a una residència. 

(IVS-DP-20150319-9) 

 

En canvi, les persones i grups a qui ells s'oposen (persones del seu out-group), 

sempre els anomenen utilitzant el masculí genèric, com es pot observar en els 

exemples del (20) al (23): 

 

(20) TC declara inconstitucional Autoritat Catalana Prevenció Tortura. A 

veure quan declara il·legal indultar torturadors. 

http://www.lavanguardia.com/ politica/20150306/54427936296/tc-

anula-competencias-sindic-greuges.html …  

(DFR-TW-20150306-1) 

(21) Podríem dir que les retallades dels pressupostos prorrogats equivalen 

[...] a l’1 per cent de la fortuna dels catalans més rics, 196.800.000 

euros 

(DFR-DP-2013-9) 

(22) Els països catalans no sols els qüestiona algun ignorant del pp del 

país valencià, diria que també molts ignorants del principat 

#RamblaBTV 

(IVS-TW-20150402) 

(23) gràcies als sistemes públics de salut ells fan negoci 

(IVS-DP-20150319-2) 
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Els diputats del PP, a diferència dels de la CUP, gairebé tots els casos en què no 

utilitzen el masculí genèric es poden justificar perquè utilitzen formes fixades 

com diputats o diputades o les seves variants —exemples (10), (11), (13) i 

(15)— o perquè a causa de l'estructura de la frase no poden utilitzar-lo (com en 

l'exemple (12) d'Alícia Sánchez), però no marquen diferències entre les persones 

del seu in-group i les del seu out-grup. 

 

A què es deu el fet que els diputats de la CUP utilitzin menys el masculí genèric? 

Hi ha diverses justificacions i totes es poden tenir en compte. Per començar hi ha 

un fet determinant, que és que el debat sobre si el llenguatge és sexista i s’ha de 

canviar ha sorgit, com ja s’ha dit, especialment entre sectors feministes i 

d’esquerres, de què la CUP forma part. Des d’aquests sectors, moltes vegades 

s’ha considerat que el masculí genèric no era prou inclusiu o no visibilitzava prou 

les dones i per tant s’havien de buscar formes alternatives (desdoblaments, 

femení genèric, noms col·lectius...). La CUP, doncs, ha format part d’aquest 

debat i en certa manera recull la idea que el masculí genèric potser s’hauria de 

modificar5. Per tant, aquest és un motiu probablement molt influent en el fet que 

els diputats de la CUP utilitzin menys el masculí genèric, a diferència dels del 

PP, que pertanyen a un sector ideològic al qual o no ha arribat aquest debat, o no 

consideren que la llengua invisibilitzi les dones i s'hagi de canviar. 

 

Per altra banda, hi ha el fet que aquesta oposició entre el femení i el masculí 

també s’ha convertit en una manera de construir el significat del discurs de la 

CUP. És a dir, la CUP sempre utilitza el masculí genèric per parlar de les 

persones a qui s’oposa ideològicament i discursivament (banquers, polítics 

corruptes, capitalistes...). En canvi, utilitzen molt menys el masculí genèric per 

                                                             
5 Evitar el masculí genèric és un fet que es dóna molt en els discursos de la CUP. Per exemple, en l’acte 

final de la campanya per les eleccions municipals de Barcelona, Maria Rovira (segona candidata de la 

llista) deia «Perquè sabem que entre totes ho podem tot. En els bons, però també en els mals moments, 

com quan la repressió ens fueteja a nosaltres o a les companyes d’Euskal Herria», utilitzant el femení 

com a genèric. 
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referir-se a les persones que pertanyen al seu in-group, les persones que 

ideològicament estan al seu costat (treballadors, companys, aturats, ciutadans...). 

 

Van Dijk (1996) explica aquesta construcció d'oposició discursiva entre el 

nosaltres i l'ells: 

 

«La distinción del grupo de pertenencia y grupo ajeno (ingroup-outgroup), 

la polarización y la diferenciación, vista a través de nuestra definición de las 

ideologías como un esquema básico sujeto-grupo de cognición social, es la 

característica central de toda ideología que se encuentra marcada en la 

estructura del discurso [...].» 

(Van Dijk 1996: 32) 

 

El mateix autor també explica com aquesta oposició discursiva pot afectar el text 

(en el cas d'aquest treball, les formes de referir-se a grups mixtos de persones): 

 

«La polarización del Nosotros y del Ellos que caracteriza las 

representaciones sociales compartidas y sus ideologías subyacentes se 

expresa y se reproduce entonces en todos los planos del texto y del habla, 

p.e. en temas contrastados, en significados locales, en metáforas e 

hipérboles, y en las formulaciones variables de los esquemas textuales, en 

formas sintácticas, en la lexicalización, las estructuras profundas y las 

imágenes.» 

(Van Dijk 1999: 7) 

 

I per què traslladen aquesta oposició ideològica a la manera de referir-se als 

grups mixtos de persones? Una explicació possible és que extrapolen l’oposició 

home-dona (entenent-la com a oposició opressor-oprimida en la societat 

patriarcal) a la resta de relacions d’opressió. És a dir, els diputats de la CUP 

traslladen la seva estructura ideològica en el discurs en forma de l'oposició ells 

(sempre en masculí genèric) – nosaltres (sovint utilitzant formes que no són 

masculí genèric). Això pot observar molt clarament en aquest tuit d'Isabel Vallet: 
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(24) #SanitatTV3 sols convida metges, i les infermeres, celadores, 

administratives? Perquè aquest biax @tv3cat? 

(IVS-TW-20150305-2) 

 

En aquest tuit Isabel Vallet reivindica el fet que en un debat sobre la sanitat 

pública a la Televisió de Catalunya només s'hi convidessin metges i ningú de la 

resta del personal sanitari. Isabel Vallet vol reivindicar la importància dels 

infermers, els zeladors, els administratius i la resta de personal sanitari, que —des 

de la seva perspectiva— es troben en una situació d'opressió en l'hospital, ja que 

els metges tenen més poder. L'estructura ideològica de la CUP fa que la diputada 

consideri que les persones oprimides formen part del seu nosaltres i això ho 

reflecteix en el seu discurs, construint l'oposició nosaltres – ells a partir de la 

forma amb què es refereix als diferents grups: «metges» en masculí genèric i «les 

infermeres», «celadores» i «administratives» en femení genèric. 

 

Per tant, es pot considerar que els diputats de la CUP utilitzen poc el masculí 

genèric perquè (1) consideren que visibilitza poc les dones; (2) poden visibilitzar 

els grups de què parlen com a oprimits (fent el paral·lelisme amb les dones), i (3) 

és una manera d'apoderar els grups oprimits, de la mateixa manera que 

consideren que parlar en femení és una manera de visibilitzar les dones i que 

s’apoderin. Alhora, aquest usos els permeten construir l’oposició entre ells 

(masculí) - nosaltres (no masculí) per reforçar el significat del seu discurs. 

 

Evidentment, però, no poden evitar sempre el masculí genèric i moltes vegades 

acaba sortint, com es pot comprovar en el corpus recollit A més, cal destacar que 

aquest comportament és molt més accentuat en el discurs de la Isabel Vallet que 

no en el del David Fernàndez. De fet, sembla que la variable sexe no influeix en 

absolut entre les persones del PP, però en canvi sí que es poden observar 

diferències substancials entre David Fernàndez i Isabel Vallet, una qüestió que es 

desenvolupa en l'apartat següent. 
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5.2.2 Usos segons el sexe del parlant 

 

No es poden establir similituds ni entre les dues dones ni entre els dos homes. Els 

diputats de la CUP utilitzen moltes formes alternatives al masculí genèric i els 

diputats del PP no, tant homes com dones. 

 

Tot i això, és veritat que Isabel Vallet, la dona de la CUP, utilitza moltes més 

formes que visibilitzen més les dones que David Fernàndez (Isabel Vallet utilitza 

només 17 masculins genèrics de 40 casos, mentre que David Fernàndez n’utilitza 

en 30 casos). Especialment és destacable l'ús del femení genèric que fa la 

diputada, molt elevat, que en el Twitter supera l’ús masculí genèric (11 femenins 

genèrics i 9 masculins genèrics). 

 

Per tant, es pot observar que la variable sexe sembla que també és influent en la 

tria d'una o altres formes, però tan sols en les persones d'una ideologia 

d'esquerres (les formes que utilitzen Alícia Sànchez i Enric Millo són exactament 

iguals). 

 

La variable sexe no afecta els diputats del PP perquè, com s'ha explicat en 

l'apartat anterior, sembla que aquest grup ideològic no posa en dubte que el 

masculí genèric no sigui prou inclusiu i no visibilitzi les dones, i per això, tant 

homes com dones utilitzen per defecte el masculí genèric. 

 

En el cas de la CUP, però, sí que hi ha diferències entre homes i dones. Això es 

deu probablement al fet que en aquests sectors que han acceptat la teoria que s'ha 

de modificar la llengua per fer-la més inclusiva, les dones són les que en són més 

conscients, ja que són el subjecte oprimit i són les que volen visibilitzar-se i 

apoderar-se, i per tant són elles les que porten més a la pràctica aquesta idea. Per 

això Isabel Vallet és la persona que menys masculins genèrics utilitza. 
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5.2.3 Usos segons el gènere textual 

 

Tots els diputats, tant els del PP com els de la CUP utilitzen més masculins 

genèrics en el Twitter que en el Parlament. En total, en els tuits recollits hi ha 66 

masculins, mentre que en els discursos parlamentaris n'hi ha 55. 

 

Probablement això es deu al fet que els tuits tenen una llargada limitada, 140 

caràcters, i per tant no hi ha espai per desdoblar o utilitzar construccions més 

complexes com noms epicens seguits d'un adjectiu (ex: «persones aturades» per 

«aturats»), que ocupen més caràcters. El Twitter obliga a expressar-se amb la 

forma més breu possible per poder incloure la màxima quantitat d'informació i 

això té com a conseqüència que obliga a utilitzar el masculí genèric. 

 

Això ho corrobora el fet que la segona forma més utilitzada al Twitter és el 

femení genèric, una forma que permet evitar el masculí genèric i visibilitzar les 

dones, alhora que no ocupa tants caràcters com dels desdoblaments o les 

construccions amb noms epicens, per exemple. 

 

Totes aquestes formes alternatives al masculí i al femení genèrics surten en el 

discurs parlamentari, especialment desdoblaments —cal destacar la forma fixada 

de senyores i senyors diputats i les seves variants entre els diputats del PP— i 

construccions amb el nom epicè persones. En el discurs parlamentari hi ha 

restriccions de temps, però hi ha un marge molt més gran que en el Twitter i per 

tant es poden utilitzar formes més llargues. Els exemples (25) i (26) demostren 

com Isabel Vallet en el Twitter parla de treballadors en masculí genèric, mentre 

que en el discurs parlamentari desdobla el substantiu: 

 

(25) Col.labora amb la caixa de resistència de la vaga de treballadors de 

telefònica #huelgamovistar @telefonica 

(IVS-TW-20150416-2) 
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(26) a. Que s’han precaritzat les condicions de treball de les 

treballadores i els treballadors? És cert. 

(IVS-DP-20150319-1) 

 b. s’han executat 21.548 expedients de regulació d’ocupació i 

molts treballadors i treballadores se n’han anat al carrer 

(IVS-DP-20150304-1) 

 c. És més, se’ls envia aquesta nota als treballadors i 

treballadores del Clínic el 2013 

(IVS-DP-20150304-6) 
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6 Conclusions 

 

Com a conclusions podem extreure que, en primer lloc, en l'àmbit del discurs 

polític la forma més utilitzada per referir-se a grups mixtos de persones o a 

persones indeterminades és el masculí genèric, fet que es pot comprovar en les 

dades globals: de 160 formes recollides, 121 són en masculí. 

 

Pel que fa als objectius que es plantejava aquesta recerca, s'ha pogut comprovar 

que la ideologia és un factor determinant en la tria d'unes o altres formes i que, 

per tant, la hipòtesi plantejada es compleix. Els diputats amb una ideologia 

d'esquerres utilitzen més formes que consideren que visibilizen més les dones, 

perquè pertanyen a un sector que en general ha adoptat la idea que la llengua és 

sexista i que s'ha de modificar per fer-la més inclusiva. Alhora, però, aquesta 

manera de parlar utilitzant menys el masculí genèric s'ha convertit en un recurs 

per construir el seu discurs, a partir de l'oposició ideològica entre el nosaltres (les 

persones que pertanyen a l'in-group dels diputats de la CUP, que sovint els 

anomenen evitant el masculí genèric) i l'ells (les persones del seu out-group, 

sempre en masculí). Tot i aquesta conclusió, aquest és un tema que s’haurà de 

seguir investigant, amb un corpus específic més extens, per poder comprovar si 

aquest fet es dóna també en altres gèneres textuals, per exemple. 

 

Quant a la variable sexe, amb l'anàlisi del corpus es veu que només afecta les 

persones d'una ideologia d'esquerres, ja que els diputats del PP utilitzen 

exactament les mateixes formes. Una possible explicació és que des de la 

concepció que el masculí genèric no és inclusiu, les dones són les més 

perjudicades, i per tant les que més assumeixen el discurs que cal canviar la 

llengua. És per això que Isabel Vallet utilitza molts menys masculins genèrics 

que David Fernàndez. 

 

Per últim, la variable gènere textual també té importància en la tria d'unes formes 

o unes altres. El Twitter, per les característiques de la plataforma (els missatges 
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han de tenir 140 caràcters com a màxim), obliga a utilitzar les formes més curtes, 

és a dir, el masculí genèric, principalment, i el femení genèric, que, efectivament, 

són les formes més recurrents en els tuits del corpus recollit. El discurs 

parlamentari, en canvi, com que no té un límit tan estret, permet utilitzar altres 

formes per visibilitzar més les dones, com desdoblaments, estructures amb noms 

epicens, etc. 

 

En definitiva, amb aquesta anàlisi s'ha pogut comprovar que la variable que més 

influeix en la tria d'una forma o d'altres és la ideologia, ja que les persones 

d'esquerres utilitzen molt menys el masculí genèric i una diversitat de formes 

alternatives molt més gran. La segona variable que afecta més és la del gènere 

textual, que afecta tots els diputats, tant els del PP com els de la CUP. Per últim, 

hi ha el sexe de la persona, que només influeix en les persones d'una ideologia 

d'esquerra i feministes, i, concretament, en les dones, que utilitzen més formes 

que les visibilitzen. 
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Annex I: corpus de tuits 

 

David Fernàndez Ramos 

 

CODI: DFR-TW-20150207 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 07/02/2015 

TEXT: Siguem seriosos. Riguem. 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150220 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 20/02/2015 

TEXT: Pam. Generalitat rescata autovia C17: 275M€ a FCC-ComsaEmte. 

Pressupost pirmi: 173 M€ #capitalismedamiguets#vellpaís  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150222 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 22/02/2015 

TEXT: Guatemala, camperols contra multinacionals. http://elpais.com/elpais/ 

2015/02/09/planeta_futuro/1423501551_654286.html …  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150225 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 25/02/2015 

TEXT: I qui inconstitucionalitzi el constitucional bon inconstitucional serà. 

#insubordinats 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150226 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 26/02/2015 

TEXT: Hi som perquè hi sou. Si ens toquen a una ens toquen a totes. 

@ciutatinvisible@m_ano_lin@ivan_santshttps://directa.cat/actualitat/fiscalia-

demana-21-mesos-de-preso-repartir-fulletons-al-vestibul-de-lhotel-

mandarin …… 

OBSERVACIONS: 
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CODI: DFR-TW-20150302 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 02/03/2015 

TEXT: #JPF És el capitalisme, estúpids, by @andreubarnils Per emmarcar: 

http://www.vilaweb.cat/mailobert/4233869/jpf.html …  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150306-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 06/03/2015 

TEXT: TC declara inconstitucional Autoritat Catalana Prevenció Tortura. A 

veure quan declara il·legal indultar torturadors. http://www.lavanguardia.com/ 

politica/20150306/54427936296/tc-anula-competencias-sindic-greuges.html …  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150306-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 06/03/2015 

TEXT: @elSingular @cupnacional Doncs res, la maledicció dels Fernandez. :-) 

http://www.naciodigital.cat/opinio/7067/malediccio/fernandez/vara … 

@Nmartinblanco  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150311-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/03/2015 

TEXT: .@montsanto#juntespodem 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150311-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/03/2015 

TEXT: Avui toca demostrar que tenim memòria, que no permetrem que el passat 

torni i que tots som iguals@UnitatvsRacisme  

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilaweb.cat/mailobert/4233869/jpf.html
http://www.naciodigital.cat/opinio/7067/malediccio/fernandez/vara
https://twitter.com/montsanto
https://twitter.com/montsanto
https://twitter.com/hashtag/juntespodem?src=hash
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CODI: DFR-TW-20150311-3 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/03/2015 

TEXT: Crida ètica, social i veïnal. Avui demostrem-los que els únics que sobren 

són ells. Mai més enlloc contra ningú.  http://www.vilaweb.cat/noticia/4235088/ 

20150310/encerclem-pegida-crida-presencia-feixista-lhospitalet.html …  

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150315 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 15/03/2015 

TEXT: No volem polítics que han vingut a robar, a delinquir, a repartir sobres, a 

prohibir urnes i a fer-nos la vida impossible. 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: DFR-TW-20150316 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 16/03/2015 

TEXT: ...tots els partits del @parlament_cat renoven el compromís del Mai Més 

dels deportats a camps nazis. TOTS NO: el PP no signa. No ho oblideu. 

OBSERVACIONS:  

 

 

CODI: DFR-TW-20150317 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 17/03/2015 

TEXT: .@lanitarac1i els 120 ciutadans ferits—que sí que van acabar a 

l'hospital— l'únic que han tastat és la més absoluta impunitat.  

OBSERVACIONS:  

 

 

CODI: DFR-TW-20150318 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 18/03/2015 

TEXT: .@NanaKlapaciusper part meva mai, tinc massa amics. enfronto un estat, 

no cap cultura ni cap poble. Rebatejo a #masclealfa 

OBSERVACIONS:  

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NanaKlapacius
https://twitter.com/hashtag/masclealfa?src=hash
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CODI: DFR-TW-20150320-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 20/03/2015 

TEXT: Vam guanyar: els anarquistes van ser exculpats. Vam perdre: cap dels 

veritables culpables no ha estat condemnat mai. http://t.naciodigital.cat/catorze/ 

index.php?id=820 … 

OBSERVACIONS:  

 

 

CODI: DFR-TW-20150320-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 20/03/2015 

TEXT: .@HerrandoCarlosNo. A quién os jode de verdad y a fondo es a 

vosotros. #freud#lacan 

OBSERVACIONS: Contestant a la piulada d'@HerrandoCarlos: «Al pechotordo 

este de la CUP q ayer se fue indignadisimo del "parlament"le tiene q joder 

sobremanera llamarse David Fernández no creéis??» 

 

 

CODI: DFR-TW-20150321 

DATA D'OBTENCIÓ: 25/03/2015 DATA D'EMISSIÓ: 21/03/2015 

TEXT: Divisa. No és l'important arribar sols i els primers, sinó junts i a temps. 

Entre totes i tots, tot. 

OBSERVACIONS:  

 

 

 

Isabel Vallet Sànchez 

 

CODI: IVS-TW-20150128 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 28/02/2015 

TEXT: Les candidates @mjlecha @mrovira @jgarganteclosa @simongorjeos 

@aramateix @CapgiremBCN @CUPBarcelona per #capgirarBarcelona des dels 

barris 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

 

http://t.naciodigital.cat/catorze/
https://twitter.com/HerrandoCarlos
https://twitter.com/hashtag/freud?src=hash
https://twitter.com/hashtag/freud?src=hash
https://twitter.com/MJLecha
https://twitter.com/mrovira
https://twitter.com/jgarganteclosa
https://twitter.com/simongorjeos
https://twitter.com/aramateix
https://twitter.com/CapgiremBCN
https://twitter.com/CUPBarcelona
https://twitter.com/hashtag/capgirar?src=hash
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CODI: IVS-TW-20150129 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 29/01/2015 

TEXT: Els que celebren la victòria del projecte visc+, saben dir-me quins 

centres de recerca catalans són públics? 

http://catacctsiac.cat/principal5.php?m=1f7650d12288f 

6e4a44073eb22ee2edb&i=17410 … 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150211 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/02/2015 

TEXT: Companyes han rebut sancions i denúncies x les protestes contra la 

pujada del preu dels transports,avui a les 19h.Pl.Catalunya @stoppujades 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150302 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 02/03/2015 

TEXT: Oriol pujol:petit Nicolàs!Jordi PF:CD camarga! Marta Pujol:llistat 

arquitectes afavorits pel tripartit!Però no hi ha cap pacte de silenci eh 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150305-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 05/03/2015 

TEXT: Avui les companyes @StopPujadesestan sent jutjades per protestar 

contra la pujada dels preus del transport!tota la nostra solidaritat!! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150305-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 05/03/2015 

TEXT: #SanitatTV3sols convida metges, i les infermeres, celadores, 

administratives? Perquè aquest biax @tv3cat? 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

http://t.co/PauYFPId4q
http://t.co/PauYFPId4q
https://twitter.com/StopPujades
https://twitter.com/StopPujades
https://twitter.com/hashtag/SanitatTV3?src=hash
https://twitter.com/tv3cat
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CODI: IVS-TW-20150311 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/03/2015 

TEXT: Si no les coneixes, encapçalen la llista de la @cuptarragona: 

@EstradaLaia@jordimartifont_@ConchideTera! Que tremoli la màfia sanitària! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150317 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 17/03/2015 

TEXT: Vergonya, indignació i molta ràbia davant la sentència del Suprem. 

Justícia de classe, cega i al servei dels interessos dels que manen 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150327 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 27/03/2015 

TEXT: Tornant d'el Pla @cup_elpla un molt bon equip per les municipals 

@cupvalls entre totes tot! #Municipals2015 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150402 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 02/04/2015 

TEXT: Els països catalans no sols els qüestiona algun ignorant del pp del país 

valencià, diria que també molts ignorants del principat #RamblaBTV 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150409 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 09/04/2015 

TEXT: .Abandonem la comissió per respecte a ls companyes q porten anys 

lluitant per la sanitat pública si no retiren el consorci d lleida no tornem 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150416-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 16/04/2015 

TEXT: .Igual treball=igual salari, falsos autònoms i subcontractes a sous 

miserables i plena disponibilitat @Telefonicaexplota! #HuelgaMovistar 

OBSERVACIONS: 

https://twitter.com/cuptarragona
https://twitter.com/EstradaLaia
https://twitter.com/EstradaLaia
https://twitter.com/ConchideTera
https://twitter.com/cup_elpla
https://twitter.com/cupvalls
https://twitter.com/hashtag/Municipals2015?src=hash
https://twitter.com/hashtag/RamblaBTV?src=hash
https://twitter.com/Telefonica
https://twitter.com/hashtag/HuelgaMovistar?src=hash
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CODI: IVS-TW-20150416-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 16/04/2015 

TEXT: Col.labora amb la caixa de resistència de la vaga de treballadors de 

telefònica #huelgamovistar@telefonica 

OBSERVACIONS: Va acompanyat d'una foto. 

 

 

CODI: IVS-TW-20150416-3 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 16/04/2015 

TEXT: Miren Etzexarreta als companys que fan vaga: "juntes en la lluita per un 

poder popular"#HuelgaMovistar 

OBSERVACIONS: Va acompanyat d'una foto. 

 

 

CODI: IVS-TW-20150417 

DATA D'OBTENCIÓ: 21/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 17/04/2015 

TEXT: Per saber més sobre els 2 projectes privatitzadors via Consorcis seguiu 

@TancadaClinic@CUPEbre Totes contra la privatització de la sanitat! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: IVS-TW-20150425 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 25/04/2015 

TEXT: Un cop més guanya la mobilització i la constància de les lluites en 

defensa de la sanitat,felicitats @MareaBlancaLl entre totes l'aturarem! 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

Alícia Sánchez Camacho 

 

CODI: ASC-TW-20141114 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 14/11/2014 

TEXT: Queremos ser el referente de los más de 4 millones de catalanes que no 

participaron en la farsa del 9N http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-

el-ppc-quiere-ser-el-referente-de-los-mas-de-4-millones-de-catalanes-que-no-

participaron-en-la-farsa-del-9n/ …#GentLegal 

OBSERVACIONS: 

 

https://twitter.com/hashtag/huelgamovistar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/huelgamovistar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/HuelgaMovistar?src=hash
https://twitter.com/TancadaClinic
https://twitter.com/TancadaClinic
https://twitter.com/MareaBlancaLl
https://twitter.com/hashtag/GentLegal?src=hash
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CODI: ASC-TW-20141119 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 19/11/2014 

TEXT: Defendemos la Cataluña plural de los 7,5 millones de catalanes, no la de 

los independentistas de Mas http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-el-

partido-popular-defiende-la-catalunya-plural-de-los-75-millones-de-catalanes-

no-la-de-los-independentistas-de-mas/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20141129 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 29/11/2014 

TEXT: El presidente del Gobierno @MarianoRajoy reafirma hoy su 

compromiso con los catalanes, con la unidad y la convivencia. 

#RajoyConCatalunya 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20141212-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 12/12/2014 

TEXT: Con los que trabajan cada día para levantar la economía catalana. Hoy en 

una cava en Sant Sadurní. 

OBSERVACIONS: Va acompanyat d’una foto. 

 

 

CODI: ASC-TW-20141212-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 12/12/2014 

TEXT: No permitiremos que Mas siga perjudicando a los que trabajan cada día 

para levantar la economía catalana http://www.ppcatalunya.com/sanchez-

camacho-no-permitiremos-que-mas-siga-perjudicando-a-los-que-trabajan-cada-

dia-para-levantar-la-economia-catalana/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20141215 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 15/12/2014 

TEXT: Con los voluntarios del comedor social Joventut i Vida del barrio de 

Bonavista de Tarragona. Una labor admirable! 

OBSERVACIONS: Va acompanyat d’una foto que els «voluntarios» són homes 

i dones. 

 

https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/hashtag/RajoyConCatalunya?src=hash
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CODI: ASC-TW-20141224 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 24/12/2014 

TEXT: Son días especiales para disfrutar con la familia y amigos. Os deseo una 

muy feliz Navidad en compañía de los vuestros! Alícia 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150107 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 07/01/2015 

TEXT: Mi condena más absoluta al atentado contra la libertad en Francia y mi 

solidaridad a los compañeros y familiares de las víctimas. Alícia 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150114 

DATA D'OBTENCIÓ: 22/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 14/01/2015 

TEXT: Mas ha situado a Cataluña en la inestabilidad. Las elecciones anticipadas 

perjudican a los catalanes y a la recuperación económica. Alícia 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150115 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 15/01/2015 

TEXT: Los catalanes no merecemos ser rehenes de la estrategia independentista 

de Artur Mas http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-los-catalanes-no-

merecemos-ser-rehenes-de-la-estrategia-independentista-de-artur-

mas/ …#27S2015 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150116 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 16/01/2015 

TEXT: Con el pacto de Mas y Junqueras quien pierde son los catalanes 

http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-con-el-pacto-de-mas-y-

junqueras-quien-pierde-son-los-catalanes/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/27S2015?src=hash
http://t.co/E6Eay5B7WQ
http://t.co/E6Eay5B7WQ
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CODI: ASC-TW-20150124 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/042015 DATA D'EMISSIÓ: 24/01/2015 

TEXT: Esta tarde, con el presidente del Gobierno @MarianoRajoy y 

@josepramonbosch de @Societatcc. #JuntosxUnGranPaís 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150208 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 08/02/2015 

TEXT: Con @manureyeslopez, el mejor alcalde que ha tenido nunca 

#Castelldefels. #nosotroshacemos #manualcalde2015 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150304 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 04/03/2015 

TEXT: Mas debería ponerse de una vez por todas al servicio de todos los 

catalanes, no del delirio separatista http://www.ppcatalunya.com/sanchez-

camacho-a-mas-recapacite-y-pongase-al-servicio-de-todos-los-catalanes-no-del-

delirio-separatista/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150314 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 14/03/2015 

TEXT: Para poner Barcelona al servicio de los barceloneses hace falta un 

alcalde como @albertofdezxbcn#LaMejorBarcelona 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: ASC-TW-20150324 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 24/03/2015 

TEXT: Impactada y muy triste por la tragedia aérea en los Alpes. Todo mi apoyo 

y cariño a los familiares de las víctimas. Alícia. 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/josepramonbosch
https://twitter.com/Societatcc
https://twitter.com/hashtag/JuntosxUnGranPaís?src=hash
https://twitter.com/manureyeslopez
https://twitter.com/hashtag/Castelldefels?src=hash
https://twitter.com/hashtag/nosotroshacemos?src=hash
https://twitter.com/hashtag/manualcalde2015?src=hash
http://t.co/x6kM4pAeHD
http://t.co/x6kM4pAeHD
http://t.co/x6kM4pAeHD
https://twitter.com/albertofdezxbcn
https://twitter.com/albertofdezxbcn
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CODI: ASC-TW-20150428 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 28/03/2015 

TEXT: Esta mañana con @NNGGcat. Mucha ilusión, energía y fuerza de unos 

jóvenes valientes! 

OBSERVACIONS: La foto que acompanya la piulada demostra que es refereix 

a un grup d’homes i dones. 

 

 

CODI: ASC-TW-20150330 

DATA D'OBTENCIÓ: 29/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 30/03/2015 

TEXT: Seguir engañando a los catalanes, ese es el objetivo de Mas y Junqueras. 

http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-califica-de-papel-mojado-el-

preacuerdo-de-hoja-de-ruta-independentista/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

Enric Millo Rocher 

 

CODI: EMR-TW-20141119-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 19/11/2014 

TEXT: Reunits tots els portaveus parlamentaris populars de les CCAA 

manifesten el seu afecte a la Catalunya plural 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20141119-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 19/11/2014 

TEXT: Enhorabona a @Societatcc Societat Civil Catalana per guanyar el premi 

al Ciutadà Europeu 2014, a proposta dels eurodiputats del Parlament !! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20141123 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 23/11/2014 

TEXT: Ánimo @elisabet_ortega ! Somos muchísimos los demócratas 

defendiendo la libertad y estamos todos contigo, contra la intransigencia 

@abc_es ! 

OBSERVACIONS: 

https://twitter.com/NNGGcat
http://t.co/QTV5UTDU0z
http://t.co/QTV5UTDU0z
https://twitter.com/Societatcc
https://twitter.com/elisabet_ortega
https://twitter.com/abc_es
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CODI: EMR-TW-20141126 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 26/11/2014 

TEXT: 2/3 @8aldia 1a) Per què creu Artur Mas que el "Si-Si" que ell representa 

va obtenir el 9N tan sols un 29% de suport dels catalans convocats? 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20141212 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 12/12/2014 

TEXT: Cal ajudar als que impulsen l'economia i la sortida de la crisi, i a l'hora 

aturar als que la paralitzen http://www.ppcatalunya.com/sanchez-camacho-no-

permitiremos-que-mas-siga-perjudicando-a-los-que-trabajan-cada-dia-para-

levantar-la-economia-catalana/ … 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150111-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/01/2015 

TEXT: Impressionant : CiU vol imposar a ERC la seva llista prohibint que 

inclogui candidats independents.! Visca la democràcia i la llibertat !! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150111-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 11/01/2015 

TEXT: Avui Paris és la Capital antiterrorista del mon : defensem la Democràcia, 

la llibertat, la igualtat i els drets humans. Tots junts i a una ! 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150205 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 05/02/2015 

TEXT: #DiaMundialcontraelCancer tots junts en la lluita contra el càncer per 

derrotar-lo i salvar la vida dels afectats @PPCatalunya @PPopular 

OBSERVACIONS: 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/8aldia
http://t.co/Jwe0oiHcNJ
http://t.co/Jwe0oiHcNJ
http://t.co/Jwe0oiHcNJ
http://t.co/Jwe0oiHcNJ
https://twitter.com/hashtag/DiaMundialcontraelCancer?src=hash
https://twitter.com/PPCatalunya
https://twitter.com/PPopular


39 

 

CODI: EMR-TW-20150218 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 18/02/2015 

TEXT: .@bomberscat El @PPCatalunya demana el cessament del Director 

General per l'abandonament dels parcs i del cos de Bombers voluntaris 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150220 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 20/02/2015 

TEXT: Mientras unos quieren la desconexión para quedar fuera de España 

@MarianoRajoy y el Gobierno del PP nos conectan con Europa #MAT" 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150223 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 23/02/2015 

TEXT: Els catalans tenim el #dretasaber tot el que va fer la família #Pujol 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150323 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 23/03/2015 

TEXT: Que @PPCatalunya hagi aconseguit aturar el procés independentista fa 

que tots els catalans hi guanyem 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150324-1 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 24/03/2015 

TEXT: Terriblement colpit per l'accident aèri dels Alps. El meu sentit condol als 

familiars de les víctimes 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150324-2 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 24/03/2015 

TEXT: Terriblemente consternado por el trágico accidente aéreo de los Alpes. 

Mi mas sentido pésame a los familiares de las víctimas 

OBSERVACIONS: 

 

https://twitter.com/bomberscat
https://twitter.com/PPCatalunya
https://twitter.com/marianorajoy
https://twitter.com/hashtag/MAT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/dretasaber?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Pujol?src=hash
https://twitter.com/PPCatalunya
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CODI: EMR-TW-20150406 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 06/04/2015 

TEXT: Mi mas sentido pésame a los familiares y amigos de los dos montañeros 

españoles fallecidos en Marruecos. DEP 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150408 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 08/04/2015 

TEXT: La Generalitat de Catalunya condena a los catalanes a pagar impuestos 

de Suecia y recibir los servicios de Grecia #parlament 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150409 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 09/04/2015 

TEXT: Aquest mati amb @albertofdezxbcn a primeraplan@ , l'Alcalde que el 

Barcelonins necessiten 

OBSERVACIONS: 

 

 

CODI: EMR-TW-20150420 

DATA D'OBTENCIÓ: 30/04/2015 DATA D'EMISSIÓ: 20/04/2015 

TEXT: Sentit condol als familiars i amics del professor mort avui a l'Institut 

Joan Fuster de bcn. Tot el suport a pares, alumnes i professors 

OBSERVACIONS: 

 

 

https://twitter.com/hashtag/parlament?src=hash
https://twitter.com/albertofdezxbcn
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Annex II: corpus de discursos parlamentaris6 

 

David Fernàndez Ramos 

 

DFR-DP-2013-1 

Això ho diuen reconeguts economistes no necessàriament ubicats en la nostra 

corda ideològica.          

 

 

DFR-DP-2013-2 

Però sí que és veritat que al nostre parer mai tan pocs havien robat tant a tants 

en tan poc de temps. Serveixi la frase per al món, per a Europa, per als Països 

Catalans.      

 

 

DFR-DP-2013-3 

Però la crisi no és conseqüència d’un efecte climatològic, sinó que és una 

conseqüència directa de la política i respon directament a criteris polítics i 

ideològics d’aquells que han fet sucumbir la política a la força del diner, a la 

força dels mercats financers.               

 

 

DFR-DP-2013-4 

Ahir va presentar algunes dades, i nosaltres presentem altres dades, dades de la 

tossuda realitat socioeconòmica dels Països Catalans: 3 milions de pobres, 1,9 

milions de persones a l’atur, 150.000 desnonats en els darrers cinc anys.       

 

 

DFR-DP-2013-5 

Podríem dir moltes més dades: que el frau fiscal són 16.000 milions a 

Catalunya, que això a cada ciutadà i ciutadana li costa 876 euros.          

 

 

 

 

 

                                                             
6 No s’annexen els discursos complets, ja que suposarien un gran volum de text. Només es transcriuen els 

fragments en què hi ha referències a un grup mixt o a persones indeterminades (marcades en negreta). 
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DFR-DP-2013-6 

El resum del 2012, el resum dràstic, és: 72 desnonats diaris, 301 noves 

aturades i aturats cada dia, 87 acomiadats, 16 ERO quotidians i una mitjana 

de 493 persones que enfilaven cap a les diferents fesomies, plurals i 

multidimensionals, de l’exclusió, la marginació i la segregació social.       

 

 

DFR-DP-2013-7 

Finalment, Càritas, en aquest primer semestre, ha augmentat un 9 per cent 

l’atenció a les persones.       

 

 

DFR-DP-2013-8 

I, finalment, també, ja que parlem tant d’Alemanya, un 13 per cent de la 

pobresa a casa nostra es refereix a persones assalariades i que tenen feina.         

 

 

DFR-DP-2013-9 

Podríem dir que les retallades dels pressupostos prorrogats equivalen al 50 per 

cent dels interessos del deute abonats entre l’any passat i aquest; que equivalen 

a l’1 per cent de la fortuna dels catalans més rics, 196.800.000 euros [...].         

 

 

DFR-DP-2013-10 

Va haver-hi acomiadaments massius, va incrementar l’atur, va haver-hi pujada 

de preus, va haver-hi desnonaments, en aquella època, i, finalment, la sortida 

només va ser una sortida intensiva de treballadors cap a l’emigració, de la 

remesa de divises i de la inclusió del turisme.     

 

 

DFR-DP-2013-11 

Candel criticava els que tot ho tenien.    

 

 

DFR-DP-2013-12 

L’ha ocupat el veïnat de Ciutat Meridiana, Villa Deshaucio, per fer-hi un banc 

d’aliments.        
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DFR-DP-2013-13 

Els dirigents de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que van ficar la mà 

a la caixa han tingut un tracte d’escàndol. Núñez i Navarro, per dir algunes 

coses, encara no està empresonat, i està condemnat a dotze anys de presó.         

 

 

DFR-DP-2013-14 

És veritat també que els cinquanta-dos directius de Caixa Catalunya han estat 

imputats per la fiscalia, entre ells Narcís Serra i Adolf Todó; és veritat que 

aquells dos senyors van cobrar un sou d’escàndol i una pensió milionària 

aprovada per bona part dels partits d’aquesta cambra; la responsabilitat està 

aquí.          

 

 

DFR-DP-2013-15 

És veritat que hi ha hagut mossos indultats, i al mateix temps és veritat que la 

impunitat també continua quan Ester Quintana encara avui no hem pogut 

esclarir..., hi ha cinc versions oficials sobre què li va passar.         

 

 

 

 

Isabel Vallet Sànchez 

 

IVS-DP-20150304-1 

Home, jo crec que les xifres són bastant objectives, vénen a indicar-nos una 

cosa [...], una cosa que no es pot negar, que són els índexs de pobresa, que són 

els índexs d’atur, un 19 i un 20 per cent respectivament; que és que el poder 

adquisitiu de les famílies ha baixat un 17 per cent; que és que el 40 per cent 

dels aturats no cobra cap prestació; que és que s’han executat 21.548 

expedients de regulació d’ocupació i molts treballadors i treballadores se 

n’han anat al carrer [...].    

 

 

 

 

 

 

IVS-DP-20150304-2 
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El que van aprovant és respecte a aquesta munió de taxes, taxes, d’altra banda, 

les noves, que no ens hi fiquem, sobre els tràmits administratius del sector 

ramader, farmacèutic, etcètera, però sí que mantenen, des del nostre punt de 

vista de manera absolutament inadmissible, taxes que graven les classes 

populars, taxes que no recapten de manera progressiva, perquè recapten a 

tothom per igual.          

 

 

IVS-DP-20150304-3 

I tot i que vostès mateixos en un informe ja diuen, doncs, que el 2014 havien 

tingut problemes, dificultats a l’hora de plantejar, no?        

 

 

IVS-DP-20150304-4 

És a dir, no acaben concretant cap dret subjectiu sobre els serveis bàsics a les 

persones i a les famílies que no els poden pagar.        

 

 

IVS-DP-20150304-5 

On podem trobar en aquesta llei el servei bàsic de distribució d’aliments perquè 

no hi hagi persones que passin gana en aquest país?     

 

 

IVS-DP-20150304-6 

És més, se’ls envia aquesta nota als treballadors i treballadores del Clínic el 

2013: «La reordenació de l’activitat assistencial de baixa complexitat fora de 

l’àrea assignada a l’Hospital Clínic, d’acord amb les directrius del Pla de 

reordenació assistencial territorial, la RAT, pot suportar-se principalment amb 

l’aliança estratègica amb l’Hospital Sagrat Cor».       

 

 

IVS-DP-20150304-7 

Doncs, que el Grup IDC Salut, és a dir, l’amo de l’Hospital Sagrat Cor, ha 

passat de 71 milions d’euros d’ingressos el 2010 a 126,9 milions d’euros, això 

només el 2013, un 78 per cent d’increment gràcies als impostos de totes.     

 

 

 

 

IVS-DP-20150319-1 
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Que s’han precaritzat les condicions de treball de les treballadores i els 

treballadors?     

 

 

IVS-DP-20150319-2 

I el que està passant ho sabem per la patronal privada, que la setmana passada 

publicava un informe en el qual ens deia no només que estan molt bé de salut, 

sinó que estan creixent en beneficis; que la destrucció de tot allò públic els ha 

beneficiat en percentatges alts, i que gràcies als sistemes públics de salut ells 

fan negoci.     

 

 

IVS-DP-20150319-3 

[...] dos anys avalant unes polítiques que nosaltres considerem que estaven fetes 

contra les classes populars, dos anys avalant retallades sense sentit i que han 

empitjorat, des del nostre punt de vista, la situació de les persones més febles, 

després d’això esperàvem, no? —ho esperem—, que els acords als quals 

arriben amb Convergència i Unió siguin una mica més ambiciosos no, molt més 

ambiciosos que l’acord que aquesta moció té, perquè, si no, no s’explica.     

 

 

IVS-DP-20150319-4 

Jo crec que bàsicament tots li han vingut a dir que no entenem com en aquests 

dos anys han votat de manera reiterada contra opcions que d’alguna manera no 

solucionaven però sí que milloraven la situació de dependència i, doncs, no s’hi 

ha trobat Esquerra.      

 

 

IVS-DP-20150319-5 

Ho deuen saber perquè la mateixa xifra, passar de 1.100, que era la petició que 

Esquerra feia, a 400 places d’acolliment residencial..., bé, no només saben que 

és insuficient, saben que és..., jo diria que irrisòriament insuficient, 

marcadament insuficient, exageradament insuficient davant la sol·licitud dels 

17.000 sol·licitants, bàsicament, que és el que ara mateix tenim.     

 

 

 

 

 

IVS-DP-20150319-6 
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Clar, com volen garantir un dret subjectiu, com ho hauria de ser el dret que les 

persones puguin viure dignament encara que es trobin en una situació de 

dependència, amb aquestes xifres?     

 

 

IVS-DP-20150319-7 

[...] i que fins i tot feien que el síndic es pronunciés, no?, i que arribés a dir que 

les modificacions introduïdes comportaven, en definitiva, un empitjorament de 

les mesures de suport previstes inicialment per a les persones dependents i per 

als seus cuidadors.      

 

 

IVS-DP-20150319-8 

El mercat només assigna drets a aquells que se’ls poden pagar.    

 

IVS-DP-20150319-9 

I, en aquest sentit, entenem que totes les actuacions que es facen en matèria de 

dependència han d’anar a intentar equilibrar aquesta situació de desigualtat que 

es dóna pel fet que les persones de les classes populars no poden pagar-se 

2.500 euros que val la plaça a una residència.    

 

 

IVS-DP-20150319-10 

Per tant, una bossa de població queda exclosa de facto de la possibilitat que les 

seues persones dependents visquin de manera digna     

 

 

IVS-DP-20150319-11 

La primera és: cap anàlisi sobre la situació de les dones, que bàsicament són les 

que més estan patint aquesta laminació de la Llei de la dependència i les que 

estan patint també en el retorn a la llar i el treball de cures, doncs, el que 

significa no tenir cap ajut per a cuidar un familiar que es troba en aquesta 

situació; que els drets subjectius, com hem dit, no poden administrar-se 

mitjançant el mercat i que, per tant, qualsevol passa que vulgui intentar 

equilibrar estes situacions necessàriament passa per la construcció d’una xarxa 

pública, de propietat pública, doncs, de residències o de centres d’acollida [...].    

 

 

 

Alícia Sánchez Camacho 
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ASC-DP-2013-1 

Molt honorable president, consellers, diputades i diputats..., catalans, els que 

hi són i els que no hi són, va per tots, ara fa un any que el president de la 

Generalitat va utilitzar el debat de política general per convocar unes eleccions.     

 

 

ASC-DP-2013-2 

Un any després, en canvi, el president de la Generalitat segueix capficat en el 

trencament amb Espanya, en la divisió dels catalans i en la paràlisi política i 

econòmica.        

 

 

ASC-DP-2013-3 

Vivim, senyores i senyors diputats, un moment històric, un moment de grans 

incerteses per molts catalans, de moltes preocupacions per molts catalans, no 

solament econòmiques, sinó també del futur de la nostra convivència, i crec que 

aquest Govern de la Generalitat no ha sabut estar a l’alçada de les 

circumstàncies.            

 

 

ASC-DP-2013-4 

Vostè, senyor president, ha deixat orfes molts catalans; orfes no solament 

perquè ha pres partit per aquells que legítimament —i jo ho respecto— volen 

que hi hagi un estat propi i una Catalunya independent, sinó que també ha 

deixat orfes milions de catalans perquè ha estat durant un any sense governar.         

 

 

ASC-DP-2013-5 

A Catalunya, senyor president, som 7 milions i mig de catalans —7 milions i 

mig de catalans—, amb els seus valors, amb els seus sentiments, amb els seus 

interessos, una societat plural, rica i complexa. I, per tant, m’agradaria que 

vostè hagués estat el president de tots els catalans.            

 

 

ASC-DP-2013-6 

Perd les eleccions, perd dotze diputats, però guanya.       

 

 

ASC-DP-2013-7 
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L’atur afecta en aquests moments més de 873.000 persones, 200.000 de les 

quals són joves.           

 

 

ASC-DP-2013-8 

I vostè, ahir, no va donar cap resposta a aquests joves, ni als joves, ni a l’atur 

juvenil de més del 53 per cent, ni tampoc als aturats de llarga durada.         

 

 

 

 

Enric Millo Rocher 

 

EMR-DP-2013-1 

Molt honorable president, senyors consellers, senyores i senyors diputats.       

 

 

EMR-DP-2013-2 

El Grup Parlamentari del Partit Popular català, la legítima oposició d’aquest 

Parlament, ha fet un esforç en la presentació d’aquestes vint propostes de 

resolució per fer allò que al nostre entendre és un debat de política general, que 

és centrar-se en el que són les necessitats autèntiques dels catalans. Això és el 

que hem fet.     

 

 

EMR-DP-2013-3 

I crec sincerament, i ho crec modestament també, que sintonitza molt 

directament amb allò que són les aspiracions legítimes de, sí, la gran majoria 

dels catalans; la gran majoria dels catalans el que volen és tenir oportunitats 

de futur, el que volen és tenir realment feina, tenir oportunitats per tenir millor 

benestar.       

 

 

 

 

 

 

EMR-DP-2013-4 

Per això hem presentat una proposta que anomenem «prioritats del Govern» en 
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la qual centrem la nostra atenció precisament en això, en un pla de xoc per 

sortir de la crisi econòmica i per treballar junts per crear ocupació; regenerar la 

situació econòmica, el teixit industrial; generar riquesa i distribuir-la més 

justament [...].      

 

 

EMR-DP-2013-5 

Per això la política industrial, la formació, el finançament dels autònoms, les 

petites i mitjanes empreses, els emprenedors, el servei públic d’ocupació, la 

simplificació de l’Administració són els autèntics eixos que haurien de guiar 

l’activitat del Govern.         

 

 

EMR-DP-2013-6 

Aquesta cambra, volem que durant el primer trimestre del 2014 presenti un pla 

de regeneració democràtica que contempli una sèrie d’aspectes relacionats amb 

tres elements al nostre entendre fonamentals: un, la transparència dels partits 

polítics; dos, també el control de la gestió dels càrrecs públics de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i tres, la lluita contra la 

corrupció. Aquests també són elements en els quals trobarem la identificació 

plena amb els interessos dels ciutadans.         

 

 

EMR-DP-2013-7 

I una altra en què també volem deixar clara constància del rebuig, de la 

condemna enèrgica que al nostre entendre tots hem de fer davant dels atacs que 

alguns poden fer o fan davant les institucions, els símbols i les persones que 

actuen democràticament, sigui quin sigui el signe polític del totalitarisme i 

l’extremisme que els defensi; hi estem enèrgicament en contra i els condemnen 

tots.      

 

 

EMR-DP-2013-8 

Aquest és el marc, el marc jurídic; no fora del marc jurídic, no portant 

Catalunya i els catalans a un carreró sense sortida, no alimentant expectatives 

falses sobre coses que nosaltres des d’aquí no podem fer.        

 

 

EMR-DP-2013-9 

«Fer-ho bé» vol dir que, si presenten les seves aspiracions en el Congrés dels 



50 

 

Diputats, han d’acceptar les majories allà, de la mateixa manera que altres les 

acceptem aquí. A cada lloc les majories que hi han són les legítimes majories 

que uns i altres han de respectar.       

 

 

EMR-DP-2013-10 

[...] i aquí —fa pocs anys, no fa ni tan sols encara dos anys, semblava que era 

l’aspiració de tots— també hi ha la negociació d’un nou model de finançament, 

que Catalunya necessita, que el necessitem i que el podem aconseguir, un nou 

de model de fiançament en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera, 

dins de la LOFCA, però un model singular per a Catalunya, més just, més 

equilibrat.          

 

 

EMR-DP-2013-11 

I no vull acabar la meva intervenció sense dir una cosa, i és que, de la mateixa 

manera que ahir alguns grups parlamentaris van rebre felicitacions i agraïments 

per la feina que havien fet i avui inclús els hem tornat a sentir, doncs, jo no vull 

ser menys i no vull acabar aquesta intervenció sense felicitar, agrair i felicitar la 

feina que fan tots els diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular català, 

no només per la feina que fan i per l’esforç i pel treball que fan cada dia, sinó 

per continuar amb convicció i amb fermesa treballant per un futur millor per a 

tots els catalans, en convivència, junts, amb la resta dels espanyols.         

 

 

EMR-DP-20141029-1 

Honorable conseller d’Economia, senyores i senyors diputats, el nostre grup 

parlamentari presenta avui aquesta interpel·lació també en la línia del que hem 

escoltat en aquestes últimes dues interpel·lacions, per conèixer quin és el 

capteniment del Govern amb relació als pressupostos del 2015.          

 

 

EMR-DP-20141029-2 

Però els catalans necessiten pressupostos de la Generalitat, els necessiten, i 

vostè no pot fugir d’estudi.        

 

 

 

EMR-DP-20141029-3 

S’han passat l’any amb intrigues, intrigues de palau, com li deia fa un moment, 
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amb els antisistema, reunits per buscar solucions, com enganyar l’Estat, com 

fer trampes, etcètera, i han oblidat segurament que són govern —que són 

govern— i que han de governar, i que han de presentar pressupostos, i que 

aquesta és la seva obligació.        

 

 

EMR-DP-20141029-4 

Afrontar el pagament del deute públic..., vostè sap que és molt alt: en aquests 

moments la Generalitat és l’Administració autonòmica més endeutada de 

l’Estat. I pagar el salari dels funcionaris.        

 


