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Història de l’edifici
La seu del Parlament
El Parlament de Catalunya té la seu oficial al Palau del Parlament,
que és al parc de la Ciutadella de Barcelona.

L’arsenal
L’edifici del Palau del Parlament va ser, en un principi, l’arsenal de la
Ciutadella. La Ciutadella era el recinte que el rei Felip V va fer construir a
Barcelona després de la derrota dels catalans en la guerra de
Successió. Les obres van durar del 1716 al 1748 i les va dirigir Prosper de
Verboom, un enginyer militar flamenc al servei de Felip V. Els mateixos
barcelonins van ser obligats a treballar en la construcció de la Ciutadella,
vigilats per soldats armats.

A la Ciutadella de Barcelona hi cabia una gran quantitat de soldats
i aquell recinte, que en principi havia de servir per a defensar la
ciutat, va esdevenir en realitat un lloc de control i submissió de la
població. Des de la Ciutadella es va bombardejar diverses vegades
la ciutat i molts presoners polítics hi van ser torturats i morts. És per
això que la Ciutadella es va convertir en un lloc sinistre, odiat pels
barcelonins i catalans.
Els catalans, sempre que els era permès d’expressar-se, demanaven la
desaparició de la Ciutadella. Finalment, un any després de
la Revolució del 1868, el general Joan Prim va aconseguir que una
llei n’ordenés l’enderrocament, la conversió en parc i la cessió a la
ciutat. Hi va haver tres edificis que no es van enderrocar: el palau
del governador, l’església i l’arsenal.

D’arsenal a palau
L’any 1888, en l’espai del parc de l’antiga Ciutadella, es va celebrar
l’Exposició Universal de Barcelona. I un any després, l’any
1889, l’Ajuntament va decidir transformar l’antic arsenal en un palau
reial per a acollir-hi els reis d’Espanya quan vinguessin a Barcelona.
L’arquitecte municipal, Pere Falqués, va ser l’encarregat de transformar
l’arsenal en un palau.
El 1900 es va decidir de convertir-lo en el Museu Municipal d’Art i s’hi
van afegir dues ales laterals.

De palau a Parlament
El 1932, el president de la Generalitat, Francesc Macià, va decidir donar
una altra funció al palau reial de la Ciutadella i instal·lar-hi la seu del
Parlament de Catalunya. Així, l’antic saló del tron es va convertir en saló
de sessions.
Però ja hem vist que l’ús del palau com a Parlament va durar ben poc: amb
l’entrada a Barcelona de les tropes del general Franco el 1939, el
Palau del Parlament es va convertir en una caserna. L’any 1945, en
plena dictadura franquista, se li va donar encara una altra funció i es va
transformar en el Museu d’Art Modern.
Amb la recuperació de les llibertats democràtiques i les institucions
de Catalunya, el palau es va restaurar i readaptar per a acollir un altre
cop el Parlament. El 10 d’abril de 1980 s’hi va fer la primera sessió.

Avui de la Ciutadella només queden els 3 edificis que encerclen l’antiga plaça
d’armes del parc, El Parlament, La Capella i l’Institut Verdaguer (antic Palau el
Governador), els tres d’estil Neoclàssic francès.
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LES INSTITUCIONS DE L’AUTOGOVERN DE
CATALUNYA: LA GENERALITAT DE CATALUNYA
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE
CATALUNYA defineix les institucions
polítiques de Catalunya.
LA GENERALITAT DE CATALUNYA és
el sistema institucional en què s’organitza
políticament l’autogovern:
•El Parlament de Catalunya.

•El President de la Generalitat.
•El Consell Executiu o Govern

Origen del Parlament
Els antecedents de la institució parlamentària a Catalunya, cal buscarlos en l’edat mitjana, concretament en unes reunions anomenades
assemblees de pau i treva i en la Cort comtal del segle XI.
En origen, la pau de Déu era el dret de refugi de les persones i els béns
dins el territori protegit de trenta passes al voltant de l’església, que
s’anomenava sagrera. La treva era la suspensió de les guerres i dels
conflictes violents en uns períodes determinats.

Les Corts Generals de Catalunya
Durant el regnat de Jaume I el Conqueridor (segle XIII), la Cort comtal
es va convertir en Corts Generals de Catalunya.
Les Corts catalanes es componien de tres estaments o braços: el
braç militar, que reunia els representants de la noblesa; el braç
eclesiàstic, amb els representants de la jerarquia religiosa, i el braç
reial, amb els representants de les ciutats i viles del domini del monarca.
Les Corts van constituir la Diputació del General o Generalitat, que
durant els segles XVI i XVII va anar afegint a les competències
derivades de la recaptació, gestió dels tributs funciona administrativs i
judicials, de manera que va passar a actuar com a govern de Catalunya

La pèrdua de l’autogovern
Al segle XVIII la dinastia dels Àustria es va quedar sense successor
i calia trobar-ne un. Va començar una guerra, que es va dir Guerra
de Successió (1702-1714), en la qual es van formar dos bàndols: els
partidaris de Felip V, que pertanyia a la dinastia dels Borbó, i els partidaris
de l’arxiduc Carles, de la dinastia dels Àustria.
Catalunya es va decantar a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria. Les
tropes de Felip V, mercenaris dels reialmes de França i d’Espanya, van
lluitar contra les tropes de la Generalitat i les van vèncer. La ciutat de
Barcelona fou sotmesa l’11 de setembre de 1714, després de molts
mesos de setge. Els guanyadors van castigar els vençuts i el 1716 el
rei va abolir el dret i les institucions de Catalunya amb els decrets de
Nova Planta.

La
Ciutadella

Entre els anys 1914 i 1925 va reeixir el primer intent de recuperar
l’autogovern de Catalunya, amb una institució de caràcter administratiu que
es va anomenar Mancomunitat de Catalunya. Va tenir gran importància
política, perquè representava el primer reconeixement de l’estat espanyol de la
personalitat i unitat territorial de Catalunya des de 1714. Malgrat l’èxit
polític i de gestió que va tenir, la Mancomunitat va ser abolida pel dictador
Primo de Rivera.

El Parlament de la Segona República
Després de la dictadura, i havent triomfat a les grans ciutats les candidatures
republicanes en les eleccions locals de l’any 1931, es va proclamar la Segona
República espanyola i el rei va abandonar el país.
En aquest context polític nou, Catalunya va recobrar provisionalment
un govern propi, que es va anomenar, recuperant-ne la denominació
històrica, Generalitat de Catalunya (1931). La Generalitat va elaborar un
Estatut d’autonomia.
El 20 de novembre de 1932 van tenir lloc les eleccions. Lluís Companys va ser
el primer president del Parlament i Francesc Macià fou escollit president de
la Generalitat. En morir el president Macià el dia de Nadal del 1933, Lluís
Companys fou elegit president de la Generalitat.

Bienni Negre
(1934-1936)

El 6 d’octubre de 1934,
Lluís Companys va
proclamar l’Estat català
dins la República federal
espanyola.
I es va produir l’anul·lació
de la Generalitat i el
Parlament per part del
Govern espanyol.

Però després la tasca parlamentària es va mantenir fins que el 1936 una
rebel·lió militar i la Guerra civil la van fer impossible.

El franquisme
El 18 de juliol de 1936 el general Francisco Franco es va rebel·lar
contra el govern legítim de la República espanyola i va provocar l’inici
de la Guerra Civil, que va durar tres anys (1936-1939). Catalunya i el
Govern de la Generalitat es van mantenir fidels a la República. Al gener del
1939 les tropes franquistes van entrar a Barcelona i el general Franco va
derogar l’Estatut i totes les institucions que n’emanaven.
El Parlament va ser tancat i convertit provisionalment en caserna. La
dictadura franquista va durar del 1939 al 1975, any de la mort de
Franco.
Va ser una època d’exili i molt dura per moltes persones.

El Parlament recuperat
Catalunya va recuperar provisionalment la Generalitat arran del restabliment
de la democràcia a l’Estat espanyol després de la mort del
dictador Franco. L’any 1978 es va aprovar la Constitució espanyola
i l’any 1979, l’Estatut d’autonomia. D’aquesta manera es restablia
definitivament l’autogovern de Catalunya, és a dir, la Generalitat i les
institucions que la formen. Des de llavors tenim Estatut, Parlament
i Govern.
Les eleccions per a elegir els diputats del Parlament, representants
del poble català, es van fer el 20 de març de 1980, i el 10 d’abril el
Parlament restablert va celebrar la primera sessió.
Des de llavors s’han fet eleccions de diputats nou vegades. Cada període de
temps entre unes eleccions i les següents s’anomena legislatura.
Ara som a la XII legislatura. Fins ara, els presidents del Parlament han
estat els següents: Heribert Barrera i Costa (1980-1984), Miquel Coll
i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy i Bassegoda (1988-1995), Joan
Reventós i Carner (1995-1999) Joan Rigol i Roig (1999-2003), Ernest
Benach i Pascual (2003-2010), Núria de Gispert i Català (2010-2015), Carme
Forcadell i Lluís (2015-2017) i en la legislatura actual el president del
Parlament és Roger Torrent i Ramió.

El Parlament, avui
La ciutadania de Catalunya major d’edat (és a dir, major de 18 anys) poden
anar a votar i escollir, per mitjà de les eleccions, les
persones que volen que els representin al Parlament. Les eleccions
són democràtiques i representatives, cosa que comporta que el vot
sigui lliure, universal, directe, igual i secret.
El sistema electoral que imposa l’Estatut és proporcional: els escons
del Parlament es reparteixen entre les llistes electorals en proporció
als vots que cadascuna ha obtingut.
El Parlament ha de ser renovat obligatòriament cada quatre anys,
per precepte de l’Estatut, però es pot renovar abans si el president o
presidenta de la Generalitat el dissol.
Actualment el Parlament de Catalunya està format per 135 diputats:
85 elegits a la circumscripció de Barcelona, 17 a la de Girona, 15 a la
de Lleida i 18 a la de Tarragona.

Els partits polítics
Els diputats del Parlament s’han de presentar a les eleccions en
llistes formades per partits polítics o per coalicions de partits. Els
ciutadans constitueixen partits polítics per defensar les seves idees
sobre l’economia, la societat, la cultura, el medi ambient, etc. Cada
partit o coalició té maneres diferents de percebre la realitat i també
maneres diferents de voler resoldre els assumptes que afecten la
vida pública.

Els diputats i les diputades
Els candidats i candidates dels partits polítics es presenten a les eleccions
agrupats en llistes electorals. Una vegada elegits, els membres del
Parlament representen tot el poble de Catalunya, i no solament les persones
que els han votat.

Els grups i subgrups parlamentaris
El grup parlamentari és la traducció parlamentària del partit polític o de la
coalició electoral i té la funció de convertir el programa polític d’aquests en
iniciatives parlamentàries i en programa de govern.
En el Parlament de Catalunya, per a formar un grup parlamentari cal un
mínim de cinc membres; només es pot constituir un grup parlamentari per
coalició o partit. Si es dóna el cas, els diputats que queden sense integrar-se en
cap grup de partit o coalició electoral, o bé que se’n separen en un moment
donat, es poden aplegar en el Grup Mixt.
Actualment, en la XII legislatura, hi ha els grups parlamentaris amb el
nombre de diputats següents:

Les funcions del Parlament
El Parlament representa el poble de Catalunya i té diverses funcions,
com ara la legislativa, la pressupostària, la d’impulsar l’acció política
i controlar el Govern i la d’iniciativa legislativa en l’àmbit de l’Estat.

La Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament està formada per la presidenta, dos vicepresidents i quatre
secretaris.
La presidenta del Parlament representa tota la cambra, dirigeix i ordena els debats i les
votacions i vetlla per mantenir la dignitat de la cambra.

La Junta de Portaveus
Cada grup parlamentari té un portaveu o una portaveu que el representa.

Les comissions
Les comissions són grups reduïts
de diputats-ades que
reprodueixen proporcionalment la
distribució de grups
parlamentaris del Ple i
s’especialitzen en alguna de les
matèries de què tracta la cambra.

https://www.parlament.cat

