
NOTA DE PREMSA: El col·lectiu “Silenci...plantem cara”, que fa mesos va irrompre a l’hemicicle 

del Parlament, ara demana als diputats que cessin al President de la Generalitat, per incapaç. 
 

El Molt Honorable President de la Generalitat Pere Aragonès, el passat 28/09/2022, en ocasió del 

cessament del vicepresident Jordi Puigneró, es disculpava davant la ciutadania i considerava la 

necessitat d’un govern estable, cohesionat, que donés seguretat als ciutadans i els oferís la 

necessària confiança. Reconeixia la desestabilització que allunyava al govern de la ciutadania, la seva 

responsabilitat a l’hora de pensar en el bé comú i la necessitat d’unes institucions que estiguessin 

el 100% al servei del Poble. 

El Col·lectiu “Silenci... Plantem cara” creu que la situació viscuda aquest últim any i mig, en la qual 

el president Aragonès ha fet palesa la seva incapacitat permanent per governar, ha provocat en la 

ciutadania una important, progressiva i total pèrdua de confiança.  

L’intent de fer creure als ciutadans que el conflicte amb l’Estat es resoldria amb una “falsa” taula de 

diàleg, en què no es permetia parlar de la seva pròpia raó de ser, l’amnistia i l’autodeterminació, 

demostra la incapacitat d’un president que és capaç, això sí, d’enganyar al poble amb un farsa com 

aquesta  

També, incapacitat i mala fe del president Aragonès, al pactar uns indults per a nou persones 

represaliades, mentre ell, el Govern i les mateixes persones indultades deixen a  l’estacada a milers 

de represaliats, davant del perill de ser multats, inhabilitats o empresonats. 

Un president que es mostra clarament incapaç de ser fidel al Poble i donar compliment al mandat 

de l’1-O entenem que no és digne d’exercir aquest càrrec ni de representar-nos.  

Per tot l’exposat, per la incapacitat sobradament demostrada pel president, davant la situació 

generada i la pèrdua de confiança de la ciutadania envers ell i el seu Govern, el col·lectiu “Silenci... 

plantem cara” demana als 135 diputats que conformen el Parlament de Catalunya, que iniciïn els 

tràmits necessaris per al cessament del Molt Honorable Pere Aragonès i Garcia, com a president de 

la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art. 7.1 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern, segons el qual:  

1. El president o presidenta de la Generalitat cessa en el càrrec per les causes següents:  

... d) Per incapacitat permanent, física o mental, que l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec, la qual ha 

d'ésser sol·licitada per la majoria absoluta dels diputats i reconeguda per una majoria de dos terços. 

No cal dir que el cessament del president de la Generalitat de Catalunya, que segons l’art. 18 

comporta el cessament del Govern, és un pas que a la ciutadania ens dol, però que creiem del tot 

necessari per al bé del país, així com per assolir definitivament el mandat de l’1-O. Per tot el que us 

hem dit us demanem un acte de responsabilitat vers el poble, sumant-vos a aquesta iniciativa i que 

inicieu els tràmits necessaris per fer efectiu el seu cessament d’acord amb la llei i a la major brevetat.  
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