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Intentem entendre el món, el nostre món, mitjançant relats. El relat científic, econòmic, social, 
educatiu, tecnològic, jurídic, artístic, etc., ja disposen d’una narrativa pròpia. També el relat polític 
compta amb una narrativa singular, que s’enriqueix en el fòrum del Parlament. Aquest espai de diàleg i 
d’intercanvi d’idees disposa d’un llenguatge específic que, de bon principi, no és fàcil d’entendre. En 
canvi, quan aconseguim endinsar-nos-hi, facilita la dinàmica del debat parlamentari.  
 
Ens expliquem per a què ens entenguin, i demanem explicacions perquè volem saber com pensen i 
què fan els altres. D’aquí la importància de consensuar la terminologia comuna i de disposar d’un 
instrument sistematitzat i exhaustiu com aquest Diccionari terminològic de l’activitat parlamentària. 
 
Si l’aigua sempre acaba trobant el camí, la participació i el compromís del Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència en aquest volum també han fluït de manera natural. 
La col·laboració prèvia amb el TERMCAT per articular el Diccionari de Relacions Internacionals (2019) 
va obrir vies a altres complicitats com la concreció d’aquest projecte a tres bandes, amb el Parlament i 
la conselleria de Cultura; que fusiona, actualitza i amplia dos glossaris: el de l’activitat parlamentària 
del Govern i el del Parlament.  
 
Amb una dedicació intensa i constant en el batec parlamentari, el nostre Departament fa de pont 
entre l’executiu i l’assemblea legislativa a través de la Direcció General de Relacions Institucionals.  En 
aquest marc, hem impulsat un Diccionari divulgatiu i pertinent, que suposa una mostra més de bon 
govern i de transparència. Perquè posar al dia i crear noves eines de treball també esdevé una de les 
funcions del Govern i, en concret, d’aquesta conselleria.   
 
La vida política té, entre les seves prioritats, el servei públic eficient a la ciutadania. Amb aquest 
objectiu, el Diccionari constitueix una eina de consulta, que ens aporta precisió i qualitat, no només als 
responsables que tot giri rodó en l’esfera parlamentària (funcionaris, càrrecs electes, periodistes, etc.) 
sinó també al públic en general, a qui fa accessible la lletra petita d’una institució que representa 
l’expressió democràtica de tots els catalans i totes les catalanes. 
 
 
 
 
BERNAT SOLÉ BARRIL 
Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
 


