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1 AMG: bé\ 
2 bon dia a totho:m_ 
3 (... 2.32) ja sabeu que l’objecte:_ 
4 (.. 0.76) d’aquesta::_ 
5 (.. 0.58) (s’escura la gola) 
6 (... 1.41) convocatòria_ 
7 (.. 0.90) és de poder-vos explica:r_ 
8 resumir\ 
9 vaja\ 
10 més que explica:r_ 
11 (... 2.04) el que ha estat l’acció de govern_ 
12 durant_ 
13 els nostres primers cent dies:\ 
14 (.. 0.45) el govern es va constituir_ 
15 a finals del mes de novembre_ 
16 (... 1.16) de fet el darrer dia:_ 
17 (.. 0.85) i: e:_ 
18 tot just ara fa alguns dies:_ 
19 (.. 0.55) va finalitzar aquest termini_ 
20 aquest periode de {(F) gràcia_} 
21 per dir-ho així_ 
22 (.. 0.54) que se li dóna a tot gove:rn_ 
23 d’aquests primers cent dies:_ 
24 (.. 0.77) que {(F) nosal}tres_ 
25 des del govern de la Generalitat_ 
26 he de dir {(DC) que no hem desaprofitat\} 
27 (.. 0.36) hem aprofitat a {(F) fo:ns_} 
28 (.. 0.74) aquests primers {(F) cent} dies de govern_ 
29 com ara explicaré_ 
30 (... 1.62) que són cent dies que:_ 
31 podríem e::_ 
32 (... 1.50) catalogar_ 
33 (.. 0.51) {(DC) de compromí:s_} 
34 de {(F) molt} compromís_ 
35 amb la pròpia_ 
36 societat_ 
37 {(F) catalana\} 
38 a través de la nostra pròpia_ 
39 acció_ 
40 de govern\ 
41 (.... 3.04) en aquest sentit m’agradaria:_ 
42 desta{car_ (F)} 
43 (. 0.22) alguns punts_ 
44 que per altra part estan resumits en aquesta:_ 
45 documentació_ 
46 (.. 0.61) que em semblen els més_ 
47 diguem-ne:_ 
48 (.. 0.66) els més impor{tants_ (F)} 
49 des del punt de vista d’aquesta:_ 
50 acció de govern\ 
51 (... 1.21) e:n primer lloc_ 
52 m’agradaria resumir una mica_ 
53 {(F) aco:rds:_} 
54 (.. 0.46) des de l’inici d’aquesta sisena legislatura no/ 
55 (.. 0.87) i en aquest sentit_ 
56 doncs e:_ 
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57 {(AC) com a principals acords_ 
58 com a principals actuacio:ns_} 
59 (. 0.22) jo destacaria_ 
60 (.. 0.51) tot el que fa referència a l’aplicació_ 
61 de la nova llei d’estrangeria_ 
62 (.. 0.66) sabeu que nosaltres_ 
63 des del govern de Catalunya_ 
64 (.. 0.36) {(DC) hem volgut ser_} 
65 {(F) capdavanters:_} 
66 (. 0.25) a tot l’estat\ 
67 (.. 0.41) en quant a l’aplicació_ 
68 de la llei d’estrangeria_ 
69 que es va aprovar_ 
70 (.. 0.51) a finals:_ 
71 (. 0.14) del mandat passat_ 
72 (. 0.29) a nivell de l’estat_ 
73 (.. 0.95) {(AC) i en aquest sentit hem creat_ 
74 aquesta comissió_} 
75 interdepartamental_ 
76 (.. 0.62) per: e:_ 
77 (. 0.12) garantir_ 
78 l’aplicació:_ 
79 (. 0.20) detallada_ 
80 (.. 0.32) de tots els preceptes de la llei_ 
81 d’estrangeria\ 
82 (... 1.21) un {(F) al}tre::_ 
83 acord important_ 
84 una altra iniciativa important_ 
85 ha estat tot el:_ 
86 àmbit_ 
87 (.. 0.48) {(DC) de su{port_ (F)}} 
88 (. 0.20) a la família_ 
89 de protecció a la família_ 
90 de {(F) polí}tiques_ 
91 adreçades a la família\ 
92 (INH) 
93 per això vàrem crear_ 
94 (.. 0.46) la secretaria_ 
95 (.. 0.32) general de la Família_ 
96 (.. 0.51) que tindrà:_ 
97 una sèrie de línies prioritàries d’acció:_ 
98 i entre elles en destaco tres:\ 


