Política | Redacció | Actualitzat el 14/05/2018 a les 11:56

DOCUMENT Discurs íntegre de
Quim Torra a la segona sessió
d'investidura
El candidat a la presidència de la Generalitat revertirà la privatització d'Aigües Ter
Llobregat a través de la creació d'una nova empresa pública i no concreta si
desplegarà la Hisenda pròpia

Quim Torra, durant el debat d'investidura, al Parlament de Catalunya. | Adrià Costa

Quim Torra, candidat a la presidència de la Generalitat, ha avançat aquest dilluns, en la segona
part del debat d'investidura
(https://www.naciodigital.cat/noticia/154874/torra/es/compromet/recuperar/totes/lleis/suspeses/con
stitucional) , que impulsarà que el Parlament torni a aprovar les setze lleis que el Tribunal
Constitucional (TC) va suspendre durant la legislatura passada. "Algú creu que la lluita contra el
canvi climàtic només servia per als independentistes. Llei contra la pobresa energètica o llei
d'igualtat? Amb la República tothom hi guanyarà drets i ningú en perdrà. La República catalana
és cohesió i progrés social", ha apuntat. En un discurs de 45 minuts, Torra s'ha compromès a
revertir la privatització d'Aigües Ter Llobregat, no ha concretat com s'ha de deslegar la Hisenda
catalana i ha instat l'independentisme a fer autocrítica de la tardor del 2017 sempre recordant que
l'Estat vol "condemnar" Catalunya a la residualització.
Torra, cap al final de la intervenció, ha volgut reivindicar la seva experiència en l'empresa privada,
que el va dur a viure a Suïssa durant dos anys com a responsable d'una empresa
d'assegurances. "La fase més important de totes és l'última, quan entrem en les lliçons
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apreses", ha recordat Torra. "És hora que avaluem conjuntament les lliçons apreses en els últims
mesos. Cal que tinguem el punt d'autocrítica necessària, amb els errors i encerts. I el primer en ferho he de ser jo", ha destacat, tot recordant les disculpes per unes piulades considerades
ofensives per l'oposició.
Llegeix, tot seguit, el discurs íntegre que ha pronunciat Torra des de l'hemicicle del
Parlament.
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(https://www.scribd.com/document/379165292/Discurs-segona-sessio-debat-investidura-QuimTorra#from_embed) by naciodigital
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