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Pòrtic del Butlletí

B envolguts antics diputats i diputades,
Primer de tot, us vull felicitar l’any nou, aquest 2018 que ha començat 
ben fred i en què tenim dipositades moltes esperances, tot i els neguits 

i reptes que tenim.
Ja sé que aquest butlletí recull les activitats de l’Associació fins al juliol del 

2017 i que, per tant, no correspondria enviar-lo ara, quan hem encetat el 2018. 
Però, sigui per qüestions de feina, per problemes d’impressió del Parlament o, 
molt especialment, per temes polítics, ens vàrem trobar en la necessitat d’espe-
rar un millor moment per a publicar-lo.

El darrer quadrimestre del 2017 la Junta de l’Associació ens vàrem reunir 
dues vegades, al setembre i al desembre. Vàrem constatar que no s’havien fet no-
ves activitats malgrat que estaven programades i, així mateix, vàrem considerar 
que no eren moments per a organitzar excursions, visites culturals o altres esde-
veniments, que vàrem decidir que s’havien de suspendre fins que no hi hagués 
una certa normalitat social i política al país.

Parlem dels mesos de setembre a desembre del 2017, després, per tant, 
d’haver viscut a casa nostra una situació inversemblant des de l’Onze de Se-
tembre: 

—  Els fets del 20 de setembre, amb, d’una banda, les primeres detencions 
d’empresaris i altres civils a la recerca de paperetes i urnes, i, de l’al-
tra, els esdeveniments davant la seu del Departament d’Economia i les 
entrades i els registres a altres edificis públics, que van comportar les 
primeres detencions d’alts càrrecs de la Generalitat i, posteriorment, 
la querella i presó preventiva dels dos presidents de les entitats cívi-
ques més importants del país, l’Assemblea Nacional Catalana i Òm-
nium Cultural. 

—  El referèndum de l’1 d’octubre, en què més de 2 milions de catalans và-
rem anar a votar, i les seves conseqüències, amb imatges que van recór-
rer el món, algunes, les dels moments que la policia espanyola va atacar 
impunement persones que només volien votar, esfereïdores.

—  Les sessions plenàries del Parlament del 10 i el 27 d’octubre, en què 
es va proclamar la república, i tot el que es va esdevenir posteriorment 
i que ha acabat amb l’aplicació indiscriminada de l’article 155 de la 
Constitució espanyola, la destitució del Govern, el seu empresonament, 
l’exili del president i altres membres de l’executiu, les eleccions con-
vocades il·legítimament pel president espanyol, Mariano Rajoy, i els 
resultats d’aquestes eleccions després d’una campanya sense un mínim 
de garanties democràtiques.



Han passat moltes més coses, certament, que no esmentaré, però, en aquest 
escrit, perquè llavors no seria un pòrtic.

En tot cas, vull concloure que ens trobem ara a l’espera de la constitució 
d’un nou Parlament i davant la necessitat i el desig per part de Catalunya d’obrir 
un procés de diàleg amb el Govern espanyol. També desitgem que la Unió Eu-
ropea obri una finestra a l’esperança.

Els catalans mai no la perdrem i sempre estendrem la mà.

Bon any 2018. 

Gener del 2018

Núria de Gispert i Català

PÒRTIC DEL BUTLLETÍ

4

Notícies de l’Associació
Nous associats

I. Sra. Annabel Marcos i Vilar
I. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
I. Sra. Àngels Ponsa i Roca
I. Sra. Hortènsia Grau Juan
I. Sra. Gemma Lienas Massot

Defuncions
20.05.2017 I. Sr. Josep Maria Santacreu i Marginet, diputat de la II Legislatura pel 

GP Popular.
13.07.2017 H. Sr. Joaquim Molins i Amat, diputat de la III i IV Legislatures pel GP 

de CiU.
28.12.2017 I. Sr. Lluís Virgili i Farrà, diputat de la I Legislatura pel GP de CiU.
07.01.2018 H. Sr. Antoni Subirà i Claus, diputat de la I, II, III i IV Legislatures pel 

GP de CiU.
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Dinar debat 
amb Joan Amorós

El Corredor Mediterrani 

H i havia expectativa per a escoltar el president de Ferrmed, l’enginyer 
Joan Amorós. El tema del Corredor Mediterrani és sempre present a la 
societat catalana. Ningú no entén com una infraestructura ferroviària vi-

tal per a les comunicacions de la península Ibèrica amb la resta d’Europa pateixi 
un retard tan considerable, una xarxa ferroviària que ha de connectar tota la cos-
ta mediterrània de l’Estat espanyol, des d’Algesires fins a la frontera amb França, 
amb la xarxa europea per a la circulació de persones i el tràfic de mercaderies. 
La meitat de la producció espanyola té lloc en aquesta àrea, i una part molt im-
portant d’aquests productes es dirigeix cap a la Unió Europea i la resta de països 
del continent, majoritàriament en camions, amb els consegüents increments de 
costos que això significa, i per tant amb pèrdua de competitivitat, i els problemes 
de trànsit que generen els milers de camions que circulen per les denses carreteres 
i autopistes catalanes. La Unió Europea col·labora en aquesta obra amb recursos 
econòmics que de moment es gasten en la construcció d’un túnel ferroviari a 
Madrid. Fa riure o plorar, com es vulgui, però per l’Administració espanyola el 
Corredor Mediterrani ha de passar, com totes les altres comunicacions ferrovià-
ries, per la capital. El centralisme continua, i la lògica perd tot sentit quan aquest 
centralisme creu que està amenaçat. Mentrestant, es continua amb una sola via 
entre Tarragona i Vandellòs i la xarxa d’alta velocitat entre Catalunya, València i 
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Alacant, de molta importància, es demora any rere any. Així, malgrat que Valèn-
cia és a la mateixa distància de Barcelona i Madrid, uns tres-cents quilòmetres, 
des d’aquesta capital avui en dia es triga 1 hora i 40 minuts per a anar a Madrid 
i prop de 3 hores i mitja, sovint amb retards, per a anar a Barcelona, mentre que 
per a anar de Barcelona a Madrid es triga 2 hores i 45 minuts, quan la distància 
és pràcticament el doble que per a anar a València.

Joan Amorós va començar la seva dissertació presentant Ferrmed, una asso-
ciació amb seu a Brussel·les constituïda el 5 d’agost de 2004. És una entitat sense 
ànim de lucre, multisectorial i creada a iniciativa del món empresarial per a con-
tribuir a la millora de la competitivitat europea, mitjançant, entre altres factors, 
la promoció dels estàndards Ferrmed, la connexió dels ports i aeroports amb els 
seus hinterlands, l’impuls del gran eix ferroviari de mercaderies Mediterrània Oc-
cidental - Roine - Rin - Escandinàvia i el compromís amb un desenvolupament 
econòmic més sostingut que comporti una significativa reducció de la pol·lució 
i de les emissions de gasos que afavoreixen el canvi climàtic.

En el Comitè de Direcció de Ferrmed, presidit pel senyor Amorós, hi ha 
representants d’empreses ferroviàries, com Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya, d’entitats portuàries de diversos països, entre les quals destaquen les de 
Barcelona, València, Tarragona, Cartagena, Rotterdam o Marsella, i d’empreses 
com SEAT o Ford. El Consell Assessor, amb vint-i-quatre membres, experts de 
diverses universitats europees i consultors especialitzats, dona suport als treballs 
i projectes de l’associació.

Després de presentar l’associació, el conferenciant va continuar la dissertació 
remarcant la importància del ferrocarril per al transport de mercaderies, ja que 
els costos logístics arriben al 22 o el 23 per cent del cost final, i per tant afecten 
la competitivitat de la nostra economia, un fet cabdal si es té en compte que la 
meitat de la producció espanyola es concentra a l’àrea mediterrània. 

Tot seguit, va explicar que, a part de la construcció de les infraestructures 
ferroviàries necessàries relatives al Corredor Mediterrani i els seus enllaços amb 
la xarxa continental, també és imprescindible que s’aprovin a escala europea i 
mundial els estàndards Ferrmed amb relació als vagons, la llargada dels combois, 
els mecanismes de connexió dels vagons, etc. (Vegeu la diapositiva annexa.) 

A continuació, va exposar el projecte Euler, amb els tres grans vectors ferro-
viaris (l’europeu, nord-sud; l’euroasiàtic, est-oest, i el de la Mediterrània – orient 
asiàtic) i les megaregions i la seva connexió ferroviària selectiva interna i externa. 

Després es va referir al tema que més interès suscitava entre els assistents: el 
Corredor Mediterrani. En aquest punt va esmentar l’interès de l’Administració 
central de fer passar un ramal del corredor per Madrid, on s’hi inverteixen molts 
recursos econòmics, i fer-lo arribar a Saragossa, Barcelona i la frontera amb Fran-
ça. Aquest ramal es trobaria a Barcelona amb l’altre provinent de l’arc mediterrani 
(Algesires - Almeria - Múrcia - València - Tarragona) i continuaria cap a la fronte-
ra. El més sorprenent és que el ramal mediterrani, el veritablement important, ja 
que en aquesta àrea hi viu el 47 per cent de la població i s’hi produeix la meitat 
del producte interior brut de l’economia espanyola, aquest ramal que connecta 
el grans ports de Barcelona, Tarragona i València, no té preferència respecte a l’al-
tre. Així, a part del retard en la construcció de la doble via d’alta velocitat entre 
Tarragona i Vandellòs, molts altres trams són en fase d’estudi. En aquest punt, el 
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conferenciant va explicar què s’ha fet fins ara, què queda per fer i què es pretén 
fer realment, i també què es demana que el Govern espanyol tiri endavant a curt 
termini. Així mateix, va recordar les trobades del món empresarial del País Va-
lencià i Catalunya per a demanar que s’acceleri la construcció del corredor prò-
piament mediterrani amb quatre vies, en interès del moviment de mercaderies 
i persones. (Trobareu adjuntes diverses diapositives projectades durant la sessió.)

En el torn de preguntes, alguns dels presents es van interessar pels contactes 
entre Ferrmed i el Ministerio i diverses administracions europees i pel seu po-
sicionament pel que fa a les prioritats constructives. 

El conferenciant també va ser preguntat sobre l’actitud del Govern francès, 
sempre reticent a les connexions entre tots dos estats, tant ferroviàries com de 
carreteres i autopistes. 

A la pregunta de si la iniciativa privada podia tirar endavant el projecte, la 
resposta va ser molt clara en el sentit que els estats no ho permetrien.

Els assistents van quedar molt satisfets de la magnifica exposició del senyor 
Amorós, que va ser molt aplaudida. 

La presidenta li va agrair la seva total disposició a participar com a confe-
renciant en aquest dinar debat de gran interès per a l’Associació d’Antics Dipu-
tats del Parlament. 

Barcelona, 5 de maig de 2017.

Esteve Tomàs i Torrens

6© FERRMED asbl (J. Amorós)

FERRMED STANDARDS

I. SUMMARY of the Global Study

― EU Reticular and polycentric network with great socio-economic 
and intermodal impact, with two parallel rail lines (double track each) in each main 
corridor :

― one for conventional trains (freight and passengers).

― another available for passengers and light freight (high speed trains). 

― Loading gauge UIC-C, width of the tracks UIC (1435mm), ERTMS. Electrified lines. 

Maximum slope 12‰. Axle load: 22,5÷25 tonnes. Huge Cities by-passes.

― Trains length 1500 m. and 3600÷5000 tonnes. 

― Freight locomotive and wagon new concept.

― Availability of a network of intermodal polyvalent and flexible  terminals.

― Unified labour, management and operational systems, coordinated at EU level

― Free Competition, giving all companies access to tracks in non-discriminatory way

― Unified coordination at EU level of homologation processes, common standards 

implementation and economic funds allocation in Railway Core Network.

(SIMPLIFIED VERSION)
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13© FERRMED asbl (J. Amorós)

EU  MEGA-REGIONS

ECONOMIC 
ACTIVITY 
GENERATION IN 
THE GREAT 
EUROPEAN 
MEGA-REGIONS   
based in spatial 
techniques and 
statistics as well 
as in light 
emission (LRP) 
(according to 
Richard Florida)

The figure in each 
Mega-Region is 
the ordinal score 
world wide

9© FERRMED asbl (J. Amorós)

The EU and neighbouring countries are going to a new 
socio-economic dimension following the three emerging 
growth vectors:

― Western North-South Vector (EULER)
― Eurasian East-West Vector
― Far East – Mediterranean Vector 

The increase of competitiveness is mainly oriented 
towards this three emerging vectors. Investments have 
to be made accordingly

INTERCONTINENTAL TRENDS (I)

EUROPEAN MAIN SOCIO-ECONOMIC GROWTH VECTORS
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21© FERRMED asbl (J. Amorós) I. SUMMARY of the Global Study

XARXA FERROVIÀRIA MEDITERRÀNIA 
FRANCOESPANYOLA (I)

22© FERRMED asbl (J. Amorós)

XARXA FERROVIÀRIA MEDITERRÀNIA 
FRANCOESPANYOLA (II)
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26© FERRMED asbl (J. Amorós)

QUÈ S’HA FET FINS ARA? (II)

En allò que correspon a les línies convencionals:

― Ample internacional en una de les vies mitjançant un tercer 
carril en el tram Vilamalla – Girona (en servei)

― Ample internacional en totes dues vies, mitjançant un tercer 
carril, en el tram Mollet – port de Barcelona (en servei)

― Connexió Camp de Tarragona – Vandellós en doble via (en 
construcció des de fa més de 20 anys)

― Ample internacional en una de les vies, mitjançant un tercer 
carril, en el tram Castelló – València (en construcció)

― Transformació a ample internacional de la línia Xàtiva – la 
Font de la Figuera per a passar-la a alta velocitat (trànsit mixt) 
(en construcció)

― Remodelació de l’antiga línia Xàtiva – la Font de la Figuera 
per a tràfic de mercaderies (en construcció)

25© FERRMED asbl (J. Amorós)

QUÈ S’HA FET FINS ARA? (I)

Línies d’alta velocitat per connectar les capitals mediterrànies 
amb Madrid:

— Frontera francesa - Camp de Tarragona (en servei)

— València - Xàtiva (en construcció)

— La Font de la Figuera - Alacant (en servei)

— Montfort - Almería (en construcció)

— Múrcia - Almeria (en construcció)

— Granada - Antequera (en construcció)
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27© FERRMED asbl (J. Amorós)

QUÈ QUEDA PER FER? (I)
(a més del que està en construcció)

― Convertir a ample internacional la línia convencional 
Portbou – Barcelona (amb un tercer carril on calgui)

― Acabar l’estació de la Sagrera!

― Connectar els aeroports de Barcelona, Girona i Reus a l’alta 
velocitat

― Refer i ampliar la xarxa de rodalia de Barcelona, inclosa la 
nova connexió amb l’aeroport i la segregació respecte a les 
línies convencionals de mitjana i llarga distància

― Refer el nus de Castellbisbal i ample internacional amb un 
tercer carril (a totes dues vies) fins a Tarragona i bypass de 
Martorell

― Refer la línia Roda de Berà – Reus amb ample internacional

28© FERRMED asbl (J. Amorós)

― Passar a ample internacional la línia convencional 
Tarragona - Castelló (tercer carril) a una de les vies i ample 
internacional únicament a l’altra

― Posar l’ample internacional amb un tercer carril a l’altra via 
del tram Castelló - València

― Túnel del parc Central de València i remodelació de 
l’estació del Nord

― Nova línia d’alta velocitat Tarragona - València

― Passar a ample internacional la línia convencional la Font 
de la Figuera - Alacant (tercer carril)

― Nova línia de mercaderies Montfort - Múrcia (doble ample)

QUÈ QUEDA PER FER? (II)
(a més del que està en construcció)
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30© FERRMED asbl (J. Amorós)

QUÈ ES PRETÉN FER REALMENT? (I)

ACTUACIONS “PRIORITÀRIES” A TOTES DUES BRANQUES 
DEL CORREDOR MEDITERRANI, SEGONS EL GOVERN ESPANYOL

29© FERRMED asbl (J. Amorós)

― Passar a ample internacional la línia Múrcia - Cartagena 
(tercer carril)

― Connectar adequadament els ports de Barcelona, 
Tarragona, Castelló, Sagunt, València, Alacant, Cartagena, 
Almeria, Màlaga i Algesires

― Nova línia Llorca - Baza - Granada (ample internacional)

― Remodelar i passar a ample mixt la línia Almeria - Granada

― Nova línia Almería - Motril - Màlaga - Algesires (ample 
internacional)

― Passar a ample mixt l’eix transversal andalús

― ...

QUÈ QUEDA PER FER? (III)
(a més del que està en construcció)
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31© FERRMED asbl (J. Amorós) 31

Project n. General description of the interventions with the biggest KPI contribution Critical issue 
addressed

1 Madrid Puerta de Atocha – Chamartín: New tunnel to tackle current missing HSR 
link Missing link

2 HSR Access to Madrid Barajas Airport (Chamartín – Barajas) Last mile connection to 
Airports

3 Madrid – Barcelona – FR Border: Enlargement of max. train length to 740 m Interoperability

4
Castellbisbal Node – Murcia: Implementation of standard gauge, Enlargement of 
max. train length to 740 m., Electrification (Alicante – South), Removal of single 

track section (Tarragona – Vandellòs)
Interoperability

5 Murcia – Almería: New line to tackle current missing link Missing link

6 Antequera – Granada: HSR Access to Granada HS access to urban 
node

7 Algeciras – Bobadilla: Electrification Interoperability

8 Madrid – Algeciras: Enlargement of max. trains length to 740 m, UIC guage
implementation Interoperability

9 ERTMS deployment on the entire alignment of the Mediterranean Corridor ERTMS Deployment

10 Rail/Road improvements in Tarragona, Barcelona, Cartagena, Valencia, Sevilla and 
Algeciras Seaports

Last mile connections 
to Seaports

QUÈ ES PRETÉN FER REALMENT? (II)

33© FERRMED asbl (J. Amorós)

QUÈ DEMANEM AL GOVERN ESPANYOL 
A CURT TERMINI?

― Adequació a l’ample internacional, mitjançant un tercer carril, de la línia convencional des de
Castellbisbal fins a Cartagena, resolent a més el coll d’ampolla Tarragona - Vandellòs, connectant
les pertinents terminals i els ports i desdoblant la línia entre València i la Font de la Figuera.

― Ample internacional en la línia actual Múrcia - Águilas

― Nova línia d’ample internacional Múrcia - Almeria

― Connexió de la nova línia Barcelona - Perpinyà amb les terminals del Far i la Llagosta i ample
internacional en una de les vies de la línia Figueres - Portbou

― Acabar l’estació de la Sagrera

― Nova connexió aeroport de Barcelona

TOT AIXÒ CONCLÒS L’ANY 2018/2019

CONCLOURE LES ACTUACIONS PLANIFICADES

― Estudi de la línia d’alta velocitat entre Tarragona i València (inclòs túnel a València), amb l'objectiu
que sigui operativa el 2025

― Estudi d’una línia convencional per a mercaderies entre Monfort del Cid i Múrcia

― Estudi d’una línia directa entre Llorca i Granada per la vall de l’Almanzora i d’una línia per la costa
Almeria – Màlaga - Algesires

ESTUDIS CONSTRUCTIUS DE NOVES LÍNIES (a part de les de rodalia)

CREIEU QUE ENS FARAN CAP CAS?



Conferència 
de Victòria Camps

U na setantena de persones van respondre a la invitació de l’Associació 
d’Antics Diputats per a escoltar la conferència que amb el títol «Ètica 
i política en temps de canvi» va fer la doctora Victòria Camps el 16 de 

juny a la sala de grups del Parlament. 
La presidenta de l’associació, la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, 

va presentar l’acte fent un resum de la biografia de la conferenciant, la seva pro-
jecció pública i la seva obra en el camp de la filosofia moral i política. Esmen-
tant les principals obres de la catedràtica, la presidenta va destacar El siglo de las 
mujeres, del 1998, en què pronosticava que el segle xxi seria el segle de les dones. 

La doctora Camps va estructurar el seu parlament en tres apartats:
1. Harmonització o no harmonització entre els dos elements del títol: èti-

ca i política. 
2. Com afecta aquesta harmonització en el marc d’un temps de canvi.
3. Com se n’haurien d’abordar els dèficits, o sigui, com es pot regenerar la 

democràcia.

1. Amb relació al primer punt, la conferenciant es planteja si els conceptes 
d’ètica i política són o no són compatibles. La resposta no pot ser ni un sí ni un no. 
La resposta de Victòria Camps és que ètica i política han de ser harmonitzables, per-
què quan parlem des de l’ètica parlem no pas del que és, sinó del que hauria de ser. 

Recorre al filòsof més important de l’era moderna, Immanuel Kant, per 
il·lustrar-ho. Kant, en una de les seves darreres obres, Cap a la pau perpètua, fa 
palesa la necessitat de vincular tots dos elements fent servir una cita evangèli-
ca de sant Mateu: «Sigueu astuts com les serps» –política– «i candorosos com 
els coloms», agafant el sentit que el terme «candorós» té en la llengua alema-
nya, semblant a «sense engany». La política, o el polític, les ha de fer compati-
bles. Els imperatius morals bàsics són imperatius de la raó, i per tant intrínsecs 
a la naturalesa humana. Els descobrim en la nostra raó i són universals i neces-
saris. No provenen ni de mandats divins ni de lleis naturals externes a l’home. 
Per tant, tots els hauríem de poder complir; formen part del nostre ADN, són 
transcendents a priori.

Kant també distingeix entre el «polític moral» i el «moralista polític». El 
primer fa coexistir l’habilitat política amb els principis de la moral. L’astúcia se 
subordina als principis de la moral i el bé comú. O sigui que el polític moral 
moralitza la política. El segon, en canvi, el moralista polític, construeix una mo-
ral adaptant-la als seus interessos polítics de curta volada. Polititza la moral, que 
deixa de ser un fi en si mateixa i passa a servir altres objectius.

Què vol dir «candorosos», en política? Vol dir que cal sotmetre-la a l’impe-
ratiu de la publicitat, entesa com a «transparència». Ha de ser transparent. O sigui 
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que es pot considerar que són injustes les accions que no suporten ser publica-
des. Tot allò que no podem fer públic, tot allò que és opac, no és just, no és ètic. 
Tot allò que es basa en mitges veritats no és del tot just. Aquesta transparència, 
que avui acabem d’incorporar al criteri de bona governança, resumiria la volun-
tat d’harmonitzar ètica i política. I els límits de fins on ha d’arribar aquesta obli-
gació de publicitat o transparència és un tema que forma part del debat polític. 
Aquests límits, els hem de decidir entre tots democràticament.

És possible, doncs, harmonitzar ètica i política. És possible governar la po-
lítica amb principis ètics, i sabem quins són els principis de la transparència. Des 
de la modernitat els resumim en llibertat, igualtat i fraternitat. Al seu costat tenim 
una colla de drets fonamentals, que són els principis constitucionals que donen 
contingut a l’estat de dret i a les democràcies.

No es tracta, doncs, d’un problema de falta de lleis, normes o principis, sinó 
de falta de voluntat per a aplicar-les. Es tracta de tenir voluntat d’actuar d’acord 
amb aquests principis. No es tracta només del «podem», ja que ha d’anar acom-
panyat necessàriament del «volem». Poder i voler portar-ho a terme. I aques-
ta voluntat, aquest voler, és individual, va lligat a l’autonomia de cada persona. 

Victòria Camps remarca en aquest punt l’aportació de Max Weber. En la 
seva obra La política com a vocació assenyala dos tipus d’ètica: la dels principis, les 
conviccions, i la de les conseqüències o la responsabilitat que es deriva del man-
teniment d’aquests principis. Posa l’exemple de Luter, que abandonà l’Església 
oficial quan l’acció d’aquesta institució sobrepassà els seus principis morals. Aquest 
podríem dir que és el moment ètic del polític. També posa d’exemple, en un altre 
context, Hannah Arendt, que en l’obra sobre el judici a Jerusalem d’Eichmann, 
responsable de la logística de deportació de jueus, manifesta que, amb relació al 
nazisme, el nucli de tot plegat, el problema moral de fons, va ser que ningú no 
es va qüestionar en cap moment el mandat d’eliminar els jueus. Només s’havia 
de complir una ordre que venia de dalt, sense valorar-ne el contingut. Amb al-
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tres paraules: no podem externalitzar la consciència, que és exclusivament nostra 
i ha de ser la font de la màxima que regeixi les nostres accions.

2. Pel que fa al segon punt, l’harmonització entre ètica i política en el nos-
tre temps, un temps de canvis, de crisi de valors, la conferenciant explica que de 
crisi de valors n’hi ha hagut sempre i n’hi ha d’haver sempre, en el sentit que 
hem d’estar insatisfets de la situació i procurar millorar-la.

El nostre temps de canvis es caracteritza per l’absència d’una ètica homogè-
nia. S’ha secularitzat i s’ha individualitzat, la qual cosa crea incomoditat, incerte-
sa i angoixa. Com en la medicina, en el camp de l’ètica ens movem en un món 
d’incertesa, i la incertesa incomoda. Tony Judt, en l’obra El món no se’n surt, diu 
que vivim en un «buit moral». Europa va viure una època gloriosa entre els anys 
cinquanta i vuitanta, coneguda com la de l’«estat del benestar», que ens va crear un 
seguit de seguretats. Crèiem que sabíem què s’havia de fer per a millorar el món. 
Aquest context va accentuar una manera de ser, un ethos, que ara s’ha modificat. 
Ara vivim en una societat basada en l’economia del consum, i això introdueix 
tota una altra sèrie de valors que no són ètics, com ara l’ostentació, l’hedonisme, 
l’individualisme o l’acumulació de diners, en detriment dels valors fonamentals. 

Som en una societat liberal. La societat liberal, d’entrada, remarca la confe-
renciant, va significar un progrés en situar l’individu en el centre de tot. Els drets 
civils venen de pensadors liberals. Per John Locke, Adam Smith o Immanuel Kant, 
la llibertat és fonamental. Era la «mà invisible» que automàticament optimitzava la 
vida col·lectiva, cosa que no s’ha produït, perquè s’ha assolit la competència perfec-
ta i perquè també es necessiten els altres dos paràmetres: la igualtat i la fraternitat.

Vet aquí, però, que l’accentuació de l’individu ha portat a un model de so-
cietat atomitzada, cosa que fa difícil que es pugui pensar des d’una visió del bé 
comú. S’ha perdut el sentit del bé comú. En aquest punt, la doctora Camps as-
segura que està bé que ara hi hagi un partit que es digui «comuns», perquè recu-
pera aquesta idea que havíem perdut. Després ja es veurà, diu, si la recupera bé. 
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La ideologia liberal també ens ha portat a un model de societat en què es 
valoren més els drets que no els deures. En la Declaració dels drets de l’home, 
del 1948, només hi ha un article que parli de deures. Recull un conjunt d’obli-
gacions molt genèriques, com si es volgués eludir el tema. 

Així mateix, la competitivitat acaba formant part de l’ADN de les persones. 
S’han fet esforços per a no educar els nens en la competitivitat, però en canvi 
són més competitius que mai. Només cal fer un cop d’ull al món de l’esport. La 
mateixa dinàmica de la societat es manifesta en una seguit de costums que ens 
fan ser necessàriament competitius.

Tot plegat, però, no és un problema de falta de principis, que bé que hi són. 
El problema és que no s’apliquen a la pràctica. És fàcil desmoralitzar, debilitar, la 
voluntat en el moment d’aplicar-los. És el que es denomina «acràcia». 

L’acràcia és un concepte elaborat per Aristòtil (sant Pau en deia «debilitat 
de la voluntat») amb què contradiu Sòcrates i Plató, que atribuïen la inaplicació 
dels principis a la pràctica a la ignorància: qui obra malament és perquè ignora 
el bé. L’acràcia, en canvi, és el cas d’una ciutat que té molt bones lleis però que 
no serveixen per a res perquè ningú no les compleix.

Però, per què no? La responsabilitat última rau en la voluntat de l’individu. 
Tomàs d’Aquino deia que la llei no ho ha de regular tot, només les coses més 
generals, més grans. Cal confiar en les persones, en les persones lliures. La llibertat 
acompanyada de la responsabilitat individual. Compte: la responsabilitat indivi-
dual, perquè la responsabilitat col·lectiva, com diu Hannah Arendt, és una farsa.

3. Amb relació al tercer punt, com es pot regenerar la democràcia, com har-
monitzar ètica i política, la doctora Camps explica que una societat que no sap 
cap on ha d’anar no cohesiona la gent al voltant d’uns valors morals comuns. 

Citant Daniel Innerarity, la doctora diu que tenim un demos sense mores, 
sense ethos. Ens falta ethos, que vol dir que la llibertat vagi acompanyada de res-
ponsabilitat.
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Macron, el nou president de la República Francesa, vol que es proclami una 
llei de moralitat pública. Però aquesta no és la solució, ja que no és un proble-
ma ni de lleis ni de codis ètics, que acaben sent un recull d’obvietats del que ja 
sabem, com ara, fins i tot, que la llei s’ha de complir. En aquest punt, la doctora 
remarca que hi ha una tendència excessiva a subsumir l’ètica en el dret. Si l’èti-
ca es juridifica, la política acaba també judicialitzant-se, i la judicialització de la 
política és l’expressió d’una falta de valentia política, ja que es deixa que siguin 
els jutges els qui resolguin els conflictes.

A tall de conclusió, Victòria Camps acabava dient que les democràcies libe-
rals, que han representat un progrés, no han sabut moralitzar les persones. S’han 
refiat d’allò que Adam Smith en deia la «mà invisible», que traduïa en la formulació 
que no cal moralitzar les persones perquè amb la llibertat n’hi ha prou. Però hi ha 
d’haver competència de veritat, cosa molt difícil d’assolir en un món globalitzat.

Cal tenir en compte, però, que la llibertat és per a tot; per al bé, però tam-
bé per al mal. Cal confiar més en les persones, confiar que assumeixin aquesta 
responsabilitat, que s’autoregulin. No és un problema de principis, sinó de vir-
tuts, de bons costums, la qual cosa implica la formació d’una personalitat per a 
viure en comunitat i llibertat. Això és el que falta avui dia, conclou la doctora.

I com es pot adquirir? Des de l’educació. Però des d’una educació que vagi 
més enllà de l’escola. Sobretot, des de la família i l’exemplaritat de la vida pú-
blica. L’ètica, deia Aristòtil, no s’ensenya amb la teoria. S’ensenya practicant-la, 
donant exemple. I en aquest punt la conferenciant acaba citant Campalans: «Po-
lítica és pedagogia.»

Acabada la conferència, la doctora Victòria Camps va respondre les pregun-
tes dels exdiputats assistents, que li van permetre completar la reflexió. 

Enric Cardús i Josep Maria Balcells
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Francesc Aragó, científic 
i polític rossellonès (II)

L a família Aragó era d’idees republicanes. El pare de Francesc ja havia 
participat en la Revolució Francesa i havia estat alcalde d’Estagell, i el 
mateix Francesc va ser elegit diputat per Perpinyà (Departament dels 

Pirineus Orientals) el 1831 i reelegit consecutivament fins a la revolució del 
1848. Com a diputat defensava el sufragi universal, ja que en aquell moment 
el dret de vot era encara només per als homes.

Francesc Aragó va participar activament en la revolució del 27 de febrer 
de 1848, que va posar fi al regnat de Lluís Felip I, successor de Lluís XVIII 
i Carles X, i instaurar la Segona República al final d’aquell any. De bon co-
mençament, va ser nomenat membre del govern provisional amb el càrrec 
de ministre de Marina i de les Colònies, i tant des d’aquest càrrec, que va 
exercir durant poques setmanes, com des del de ministre de Defensa va mi-
llorar l’alimentació de les tripulacions i va decretar la prohibició dels càstigs 
corporals a la marina. A més, va abolir definitivament l’esclavitud a les co-
lònies franceses. 

També va ser president de la Comissió Executiva de la revolució entre el 
5 de maig i el 25 de juny (algunes fonts diuen entre el 9 de maig i el 24 de 
juny), càrrec equivalent al de cap d’estat i que comportava el de cap del co-
principat d’Andorra, funcions que va deixar d’exercir després de la dimissió 
col·lectiva de la Comissió davant l’Assemblea Nacional Constituent. Durant 
aquesta etapa política va fomentar l’ensenyament, la millora de les condicions 
de vida dels obrers, amb la limitació de les hores de treball, i la construcció 
del ferrocarril i el telègraf, i també va possibilitar la publicació de les obres 
matemàtiques de Pierre de Fermat i Pierre-Simon Laplace.

La Segona República va néixer formalment el novembre del 1848 i el 
mes següent en va ser elegit per una gran majoria el primer i únic president: 
Lluís Napoleó Bonaparte, nebot de l’emperador Napoleó I (fill del seu ger-
mà Lluís Bonaparte i una germana de la seva primera dona, Josefina).

Tres anys més tard, Lluís Napoleó va fer un autocop d’estat i es va pro-
clamar emperador amb el nom de Napoleó III. Va ser l’anomenat Segon Im-
peri (que va durar fins a la derrota en la guerra francoprussiana el 1870), i 
aleshores es va exigir als funcionaris i càrrecs públics un jurament de lleialtat 
a l’emperador. Per les seves idees republicanes, Aragó va refusar de prestar-lo 
i va dimitir del seu càrrec de director de l’Observatori, però Napoleó III no 
sols no va acceptar la dimissió, sinó que va fer «una excepció a favor d’un sa-
vi, les obres del qual han donat prestigi a França i l’existència del qual al Go-
vern em sabria molt greu amargar». L’emperador també va donar ordres que 
Aragó, que ja tenia seixanta-dos anys, no fos molestat de cap manera i que li 
fos permès de dir lliurement tot el que volgués.
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Afectat de diabetis i problemes intestinals, Aragó va morir a París el 2 d’oc-
tubre de 1853 a l’edat de seixanta-set anys. Va ser enterrat al cementiri de Père-
Lachaise. El 1811 s’havia casat amb Lucie Carrier-Besombes, amb qui va tenir 
tres fills: Emmanuel, Alfred i Gabriel.

Reconeixements

A més de les medalles Copley i Rumford, Aragó va rebre molts altres reconei-
xements després de morir. Duen el seu nom l’asteroide 1005, el quart anell de 
Neptú, un cràter de la Lluna i un de Mart. El cràter lunar és a l’oest del Mar de 
la Tranquil·litat i té un diàmetre de 26 quilòmetres, mentre que el marcià en fa 
154, és a les coordenades 10.2 nord i 330.2 oest, al Meridiani Planum, i va ser 
visitat pel vehicle robòtic de la NASA Opportunity.

El nom d’Aragó és inscrit entre el de molts altres savis a la primera planta 
de la Torre Eiffel; té estàtues a Estagell, el seu poble, i Perpinyà; a París té dedi-
cat el Boulevard Arago, just sota l’Observatori, i té carrers a moltes altres ciutats 
i pobles francesos, com ara Marsella, Rouen, Arles, Reims, Le Havre, Albi, Font-
romeu i el Voló.

Coincidint amb el segon centenari del seu naixement, el 1986 a París es van 
col·locar a terra 135 plaques de dotze centímetres de diàmetre amb el seu nom 
formant una línia de disset quilòmetres que segueix el meridià que va mesurar 
de jove. Sembla que les plaques passen davant la Comédie-Française i el Louvre 
i que apareixen esmentades de manera col·lateral a la novel·la El codi Da Vinci. 
Avui el meridià ha donat origen a llargues fileres d’arbres plantats, rutes a peu i 
en bicicleta, etc., i és conegut amb el nom de Meridià Verd.
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A Barcelona, a la torra del rellotge de la Barceloneta i a la del castell de 
Montjuïc, visible des del terrat, hi ha plaques commemoratives del mesura-
ment del meridià i que recorden també els treballs previs de l’astrònom Pierre 
Méchain, i a la plaça de les Glòries Catalanes hi havia un monument d’acer de 
trenta-cinc metres de llarg que assenyalava el perfil del meridià de Dunkerque 
a Barcelona amb l’escala vertical augmentada i que a causa de les obres de re-
modelació de la plaça ara és situat, potser ja definitivament, a l’avinguda de la 
Meridiana, entre els carrers del Consell de Cent i de la Diputació. No sem-
bla, però, que a part d’això a Barcelona hi tingui cap carrer, plaça, monument 
o placa.

Al Masnou, a la platja d’Ocata, que és on el meridià traçat per Aragó en-
tra al mar, hi ha un monòlit commemoratiu amb una placa explicativa, i n’hi ha 
un de semblant als Banys de la Presta, al Vallespir, a la capçalera del Tec, sota el 
pic de Costabona.

A Castelló de la Plana hi té dedicat un carrer al barri del Grau, justament 
davant el planetari i a tocar d’un carrer dedicat a Pierre Méchain.

A l’últim, a Mallorca el Consell Insular va posar el 2008 una placa a sa Dra-
gonera per commemorar el segon centenari de la seva estada a l’illa.

D’altra banda, es pot considerar que la figura d’Aragó va inspirar bona part 
de les novel·les de viatges i ciència ficció que Jules Verne va publicar a partir del 
1863. L’autor el va mencionar explícitament almenys en quatre obres: De la Ter-
ra a la Lluna (1865), Aventures de tres russos i tres anglesos a l’Àfrica austral (1872), 
Hèctor Servadac (1877) i Clovis Dardentor (1896).

Josep M. Casals i Guiu
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Lliurament de l’XI Premi 
Conviure a Catalunya

E l dia 16 de juny vam celebrar l’acte de lliurament del Premi Conviure. 
Projecte «Fem una llei». Del contingut i les bases del premi i dels centres 
educatius que hi van participar ja us en vam informar en el número 27 del 

butlletí de l’Associació d’Antics Diputats, de la primavera del 2017. Faig, però, un 
petit resum del que va significar aquesta convocatòria, per primera vegada feta con-
juntament per l’Associació d’Antics Diputats i la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

Trenta escoles de primària, de secundària i de batxillerat i cicles formatius 
de formació professional es van presentar a la convocatòria per a participar en 
el programa «Fem una llei» i van treballar via online amb la plataforma prevista 
com a mitjà de comunicació, on van anar penjant els documents elaborats, les 
esmenes presentades i l’acceptació o no d’aquestes esmenes, fins a arribar als tex-
tos definitius dels projectes de llei que van concórrer al concurs i que, per tant, 
optaven al premi en les diverses categories.

Tot aquest procés fins que cada escola no va arribar a tenir el seu projecte 
redactat definitivament va comportar molt de treball, i no hauria estat possible 
sense la implicació a fons dels mestres i professors de les escoles i els instituts i 
del personal dels Serveis Educatius del Parlament, que seguia constantment la 
feina que els centres educatius anaven fent.

Un cop dut a terme tot aquest treball mitjançant la plataforma i presentats 
els projectes de llei, els Serveis Educatius van seleccionar els cinc millors de cada 
cicle per tal que els membres del jurat decidíssim quin era el millor, és a dir, els 
tres guanyadors, un per a cada etapa.

Tot i que la qualitat dels treballs presentats va fer difícil triar els guanyadors, 
finalment vam acordar atorgar l’XI Premi Conviure als centres educatius següents: 
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L’Associació d’Antics Diputats al Parlament 
de Catalunya i el Parlament de Catalunya 
convoquen l’XI premi Conviure, destinat a 
premiar el millor treball elaborat en el marc 
dels tallers que ofereix l’Aula Parlament als 
alumnes de centres de primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius. Poden optar a 
aquest premi els centres d’ensenyament no 
universitaris de Catalunya, públics o privats, 
que hagin participat en qualsevol dels tallers 
de l’Aula Parlament fins al març del 2017.

Bases de l’XI premi Conviure

1. El premi s’atorga als millors projectes de 
lIei elaborats com a treballs a I’aula del cen-
tre pels alumnes que han participat en algun 
dels tallers de l’Aula Parlament. Els tallers or-
ganitzats per l’Aula Parlament consisteixen 
en simulacions parlamentàries en què els 
alumnes actuen com a diputats i han d’es-
collir un govern. Un cop I’han format, han 
d’acordar els continguts per a una futura 
llei, a partir d’un dels punts del programa del 
pacte de govern a què han arribat. Es pro-
posa que, un cop finalitzat el taller, continu-
ïn treballant aquests continguts a I’aula del 
centre i elaborin un projecte de llei, que és 
I’objecte del concurs en aquest premi.

2. El premi s’atorga al millor projecte de llei 
de cada una de les tres categories següents:
a. Educació primària (5è i 6è). 
b. Educació secundària (3r i 4t).
c. Batxillerat i cicles formatius.

3. Els serveis educatius del Parlament selec-
cionen cinc treballs finalistes per a cada una 
de les tres categories, d’entre els quals el ju-
rat del premi Conviure escull el treball gua-
nyador. El veredicte del jurat és inapel·lable.

4. Els cinc finalistes de cada categoria parti-
cipen en una simulació parlamentària al Par-
lament, en la qual es recrea una sessió ple-
nària i es debat el projecte de llei premiat.

5. El jurat ha de valorar que el contingut del 
projecte de llei contribueixi a reforçar els va-
lors democràtics, de diàleg, de convivència i 
de solidaritat, i també que sigui innovador en 
la simulació de la dinàmica parlamentària.

6. L’import del premi és de 1.000 € per al 
guanyador de cada una de les tres catego-
ries. Si escau, el jurat pot declarar el premi 
desert.

7. El jurat és integrat per set membres es-
collits per la Junta Directiva de l’Associa-
ció d’Antics Diputats entre els membres de 
l’associació i personalitats reconegudes del 
món pedagògic. El jurat, un cop constituït, 
ha d’escollir entre els seus membres el pre-
sident i el secretari. La vigència de la com-
posició del jurat és de quatre cursos. Cada 
dos cursos se’n renova la meitat dels inte-
grants. 

8. En aquesta convocatòria, opten al premi 
els centres educatius que hagin participat 
en els tallers de l’Aula Parlament fins al març 
del 2017. Els centres que hi hagin participat 
amb posterioritat entraran a la convocatòria 
següent.

9. Per a participar en l’XI premi Conviu-
re s’ha de fer arribar per correu electrònic 
el projecte de llei treballat a l’aula a l’adreça 
 aulaparlament@parlament.cat, abans del 
31 de marc del 2017, incloent-hi les dades 
següents:
a. El nom, l’adreça i el telèfon del centre.
b. La data del taller en què es va participar.
c. L’edat i el nivell dels alumnes participants.
d. El contingut i el desenvolupament del pro-
jecte de lIei.
e. Els noms del director del centre i dels tu-
tors del taller. 

10. La simulació parlamentària en què es 
debat el projecte de llei premiat es fa al Saló 
de Sessions del Parlament i és presidida per 
la persona que presideixi el Parlament o pel 
membre de la Mesa en qui delegui. La simu-
lació es pot transcriure i publicar.

11. La participació en el premi implica que 
se n’accepten les bases. En el cas que sor-
geixi alguna qüestió no prevista per les ba-
ses, el jurat l’ha de resoldre de manera ob-
jectiva i d’acord amb el seu criteri.

21 d’octubre de 2016
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en l’etapa de batxillerat i cicles formatius, a l’Institut de Santa Coloma de Far-
ners, per un projecte de llei de pràctiques remunerades; en l’etapa de secundària, 
a l’escola FEDAC de Sant Andreu, Barcelona, per un projecte de llei contra l’as-
setjament escolar, i en l’etapa de primària, a l’Escola Lumen, de Terrassa, per un 
projecte de llei per una escola més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

 El mateix 16 de juny, prèviament a l’acte de lliurament dels premis, es van 
fer les corresponents sessions plenàries a l’hemicicle per a presentar, debatre i 
aprovar els tres projectes de llei guanyadors. Aquestes sessions les va presidir l’Il-
lustre Senyor Lluís Maria Corominas, vicepresident primer del Parlament, que 
en les seves paraules de benvinguda i cloenda va valorar molt positivament tots 
els treballs presentats i la feina dels alumnes i els professors i va agrair a l’Associa-
ció d’Antics Diputats la celebració del premi.

La primera sessió plenària que es va fer va ser la de batxillerat i cicles forma-
tius. La representant de l’Institut de Santa Coloma de Farners, simulant la tasca 
de consellera, va presentar el projecte de llei de pràctiques remunerades. Exposat 
el text i justificada la seva necessitat, els portaveus dels cinc grups parlamentaris, 
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alumnes representants dels centres finalistes –a més del guanyador, els instituts de 
Sentmenat, XXV Olimpíada, de Barcelona, Severo Ochoa, d’Esplugues de Llo-
bregat, i Can Puig, de Sant Pere de Ribes–, van explicar els seus posicionaments 
respecte al projecte i la seva intenció de vot. Tot seguit, van votar la llei, que van 
aprovar per 35 vots a favor, 11 en contra i 11 abstencions.

A continuació, es va fer el ple de secundària, seguint el mateix patró que en 
la sessió anterior, i per tant el vicepresident primer també va donar la benvinguda 
als alumnes, els professors i els pares i va cloure l’acte. El representant de l’escola 
FEDAC va presentar la iniciativa guanyadora, el Projecte de Llei 3/2017, del 17 
de març, contra l’assetjament escolar. Ho va fer brillantment, sobretot argumentant 
molt bé la motivació de la llei, que aborda un tema central en les preocupacions 
actuals de les escoles. Després, els portaveus van explicar el posicionament dels 
seus grups parlamentaris amb molt bones argumentacions. Els centres finalistes 
en aquest cicle van ser l’Institut Martí l’Humà, de Montblanc, l’escola Leston-
nac de Badalona, l’Institut La Mitjana, de Lleida, i l’Institut Montbui, de Santa 
Margarida de Montbui. Tot seguit, es va votar la iniciativa, que es va aprovar per 
unanimitat, amb 82 vots a favor.

La tercera i última sessió plenària, la corresponent a primària, va comptar 
igualment amb les paraules de benvinguda i cloenda del vicepresident primer. 
El representant de l’Escola Lumen va presentar el projecte de llei per a regular 
les actuacions per una escola més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 
A continuació, els portaveus dels grups parlamentaris van intervenir per donar 
suport a la llei. En aquest cicle, les escoles finalistes van ser La Falguera, de Vila-
nova del Vallès, Montserrat Vayreda i Trullol, de Lladó, Benviure, de Castellbis-
bal, i L’Estació, de Sant Feliu de Guíxols. Tot seguit, es va aprovar el projecte per 
unanimitat, amb 116 vots a favor.

En totes tres sessions, l’hemicicle era ple de nens i joves de les escoles par-
ticipants, de mestres, de pares i també de membres del jurat i molts altres antics 
diputats que en vam voler gaudir. Va ser molt emotiu veure la cara d’il·lusió dels 
nens i joves i la d’orgull i satisfacció dels mestres i pares, i també la nostra, que 
vèiem en els nens i les nenes que presentaven i defensaven els seus plantejaments 
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maneres de fer i expressar-se semblants a les nostres quan érem diputats. Més 
d’un cop va sortir l’expressió «aquest cal fitxar-lo!»

I és que, en efecte, ho van fer molt bé. Escoltant els seus arguments es nota-
va un molt bon treball previ. Sabien com s’elabora i es redacta una llei, i aquí en 
cada edició del premi hi tenen un paper importantíssim, i que cal tornar a des-
tacar i agrair, els mestres i professors de les nostres escoles i els nostres instituts.

Un cop aprovades totes tres lleis, a la una va començar a l’auditori l’acte de 
lliurament dels premis, que va ser presidit per les molt honorables senyores Car-
me Forcadell, presidenta del Parlament, i Núria de Gispert, expresidenta de la 
cambra en les legislatures IX i X i presidenta de l’Associació d’Antics Diputats.

Després de la salutació de la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, com 
a secretària del jurat vaig llegir l’acta de concessió dels premis, i tot seguit For-
cadell i De Gispert van lliurar primer els diplomes als centres finalistes i després 
els diplomes i els xecs a cada guanyador. Tot seguit, els representants dels centres 
premiats van adreçar unes paraules als assistents des del faristol, i l’acte va acabar 
amb unes paraules de la presidenta del Parlament amb què va agrair la feina als 
centres participants i els va animar a continuar treballant.

Acabat l’acte, es va fer un petit refrigeri, durant el qual van continuar els 
agraïments i els comentaris amb relació al bon treball fet pels centres educatius. 

Els antics diputats presents a l’acte en vam quedar molt satisfets i amb ganes 
de continuar implicant-nos en la potenciació d’aquest premi, important perquè 
posa la realitat parlamentària en el centre de la dinàmica de treball de les escoles. 
Cal que els nostres nens i joves coneguin, i per tant valorin, respectin i estimin, 
el seu Parlament. És important que amb tota aquesta tasca aprenguin a posar en 
valor i a dignificar les nostres institucions, i en concret el Parlament com a seu 
de la veu del poble, que aprenguin a valorar el treball dels representats elegits 
democràticament. Potser aquest projecte animarà alguns dels alumnes que hi 
participen a implicar-se responsablement en la política, en la seva expressió més 
noble de servei al poble.

Dolors Gordi i Julià
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Viatge a Còrsega

A tres quarts i cinc de set del matí del 15 de maig, l’autocar esperava a les 
portes del Parlament que hi fóssim tots per a començar el viatge a Còrsega. 
Hi havia expectativa, en aquest viatge. Còrsega constitueix una excepció 

dins la República Francesa, ja que disposa d’un estatut particular que li dona una 
certa autonomia política i administrativa. 

Còrsega, la joia de la Mediterrània; l’illa sublim dels grecs (Kallisté); «l’illa de la 
bellesa», que en diuen els francesos; l’illa que Saint-Exupéry deia que va néixer fruit 
de l’enamorament del sol i el mar; l’illa muntanyosa per excel·lència, ja que aple-
ga cent quinze cims que superen els dos mil metres, el més alt dels quals, el mont 
Cinto, en fa 2.710; una illa de frondosos boscos de pins, alzinars, castanyers i cire-
rers d’arboç, entre d’altres, que conformen la màquia, i alhora de daurades platges i 
preciosos golfs i cales d’aigües clares, transparents i multicolors que inviten al bany 
permanent; una illa amb paisatges naturals idíl·lics declarats Patrimoni de la Huma-
nitat per la UNESCO, com les granítiques calanques de Piana. Un territori relati-
vament poc conegut pels catalans. 

El viatge estava pensat per a gaudir-ne en tot moment i no estressar-se, sense 
haver de fer i desfer maletes, i presentava la novetat d’haver de passar dues nits en 
un transbordador, amb la qual cosa més d’un va reviure les emocions dels viatges 
de joventut a les Balears.

Còrsega és un país amb ciutats on la petjada del regne catalanoaragonès perviu 
amb força, com és el cas de Bonifacio, al sud. És un país de forta personalitat, gairebé 
sempre sota control aliè, que ha sabut, però, conservar amb fermesa i convicció la 
seva llengua i cultura i el desig d’autogovernar-se. És un país petit, poc poblat, que 
ha donat al món, però, pensadors i polítics com Pasquale Paoli o Napoleó Bonaparte. 

 Des del moment que el vaixell s’apropa a la costa i perceps la bellesa de l’illa, 
una aura de tranquil·litat i pau interior t’atrapa. Quan el transbordador fa les mani-
obres d’atracament ja notes com l’aura de l’illa t’embolcalla i comences a percebre 
que gaudiràs del viatge, un sentiment que s’engrandeix a mesura que vas coneixent 
el territori i que provoca un «hi tornaré» quan inicies el camí de tornada a casa.

Abans de comentar el viatge, és convenient que recordem breument una mi-
ca la història de l’illa i com s’estructura políticament i administrativament avui dia 
amb el nom de Col·lectivitat Territorial de Còrsega.

La Col·lectivitat Territorial de Còrsega, constituïda en virtut de la llei del 13 
de maig de 1991, s’organitza sobre la base dels òrgans de govern i representació se-
güents: el Consell Executiu, l’Assemblea i el Consell Econòmic i Social. 

L’Assemblea, a la qual vam anar per dur a terme el nostre tradicional contac-
te institucional, la formen cinquanta-un consellers territorials. Arran de les darre-
res eleccions del 5 i el 13 de desembre de 2015, la majoria la conforma la coalició 
Per Còrsega, una agrupació de partits autonomistes i independentistes, amb vint-i-
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quatre consellers. Aquest òrgan no pot elaborar lleis, però sí deliberar i fer propos-
tes, que s’han d’aprovar a l’Assemblea Nacional, a París. A partir de l’1 de gener de 
2018 una llei farà possible la unitat política i administrativa de tot el territori, avui 
dividit en dos departaments, cosa que enfortirà la institució corsa tant a l’interior 
com en les seves relacions amb el Govern francès. El president actual de l’Assem-
blea és el senyor Jean-Guy Talamoni.

Còrsega va assolir la independència de Gènova l’any 1729, tot i que el nou estat 
no es va consolidar fins el 1755, sota el lideratge de Pasquale Paoli, que va procla-
mar la República de Còrsega, amb constitució i un sistema parlamentari modern. 
Aleshores va adoptar com a bandera la que coneixem avui, amb el cap de moro, 
molt vinculada en el seu origen a la corona catalanoaragonesa. L’any 1768 l’illa fou 
incorporada a França.

El cors és ben viu i àmpliament parlat. S’ensenya a les escoles i hi ha la deman-
da, rebutjada fins ara per les autoritats franceses, que sigui cooficial. 

L’illa té una superfície de 8.748 quilòmetres quadrats i 316.000 habitants. Corte 
és la capital històrica i cultural, però Ajaccio és la ciutat més gran i la seu de l’As-
semblea, mentre que la capital econòmica és Bastia. Altres ciutats importants són 
Calvi, Bonifacio i Porto-Vecchio.

L’autocar, puntualment, a les set del matí del dilluns 15 de maig va posar-se en 
camí cap a Girona, on vam recollir cinc companyes i companys. A les nou ja érem a 
l’àrea de l’Empordà, on vam fer una parada tècnica i vam esmorzar. El nostre objec-
tiu era arribar a dos quarts de dues a Arles per a dinar-hi i fer-hi la nostra primera 
visita. Una bona passejada per a digerir el tradicional estofat de toro d’aquesta ciutat 
de la Camarga ens va permetre visitar-ne els monuments romans, com el coliseu i 
les ruïnes d’un magnífic teatre. També vam visitar l’església romànica, amb cor gòtic, 
de Sant Tròfim, del segle XII, de la qual Jaume Farguell ens va explicar la història 
i l’interès. Més tard, a dos quarts menys cic de cinc, vam fer cap a Toló, capital del 
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Departament de Var, a la Provença, on passades les set del vespre vam pujar al trans-
bordador de Corsica Ferries. Cabines confortables i oferta de restauració correcta. 
Havent sopat, molts vam anar a coberta per observar la maniobra de desatracament. 

A les set del matí de l’endemà, 16 de maig, vam arribar a Còrsega. Després 
de seguir l’emocionant maniobra d’atracament i trobar el nostre guia, en David, 
vam anar cap a Cargèse, passant davant les platges de Tiuccia i el preciós golf de 
Sagone. Cargèse va ser fundada el 1771 per a ubicar-hi una colònia de ciutadans 
grecs que fugien del control turc, raó per la qual el poble acull dues esglésies ca-
tòliques, una de ritus grecobizantí i l’altra, romà. Les esglésies estan encarades, se-
parades per un barranc i envoltades de lledoners, alzinars i oliveres, els quals con-
formen uns espais de pau i tranquil·litat envejables. Aquí, com arreu de l’illa, les 
construccions estan plenament integrades en el paisatge mediterrani, amb el qual 
ens vam sentir molt còmodes. El paisatge i el poble van suscitar l’interès i l’admi-
ració del grup, molts integrants del qual van qualificar el lloc de proper, acolorit 
i ple de pau i harmonia.

La ruta va continuar fins a arribar a Piana, poblet on vam iniciar el camí cap als 
magnífics penya-segats esculpits per l’erosió, de roques granítiques vermelles i formes 
capricioses. Les calanques, una mena de fiords mediterranis, van ser declarades Patri-
moni de la Humanitat per la UNESCO el 1983. Una companya va manifestar que 
són l’expressió de la força de la natura a l’illa. Una part del grup en va gaudir fent 
una llarga i bonica passejada, mentre que d’altres ho van fer des de l’autocar mateix. 
Les màquines de retratar i els telèfons mòbils van quedar exhausts. 

Un bon dinar al port natural de Porto va ser un excel·lent colofó a un matí 
intens i ple d’emocions. Aquí vam descobrir el formatge típic del lloc, el brocciu, i 
vam gaudir de l’encant d’una bona sobretaula entre tots nosaltres. 

El camí de tornada cap a Ajaccio es va fer per una carretera estreta i sinuosa 
que, passant per les gorges de la Spelunca i la població d’Évisa, ens va dur al bosc, a la 
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màquia corsa, als boscos de castanyers, a les manades de porcs negres. La sinuositat 
de la ruta va animar més d’un i una a fer una plàcida migdiada, mentre que els més 
desperts van escoltar amb atenció les interessants explicacions d’en David sobre l’illa. 

A un quart menys cinc de set vam arribar a la capital, on, després de passar per 
l’hotel i descansar, ens vam dividir en grups per anar a sopar a alguns dels nombro-
sos restaurants de la ciutat. 

Dimecres era el dia previst per a visitar l’Assemblea de la Col·lectivitat Ter-
ritorial de Còrsega, on en principi ens havia de rebre el president a dos quarts 
d’onze. Una trucada mitja hora abans des de la seva secretaria, però, ens va co-
municar que el senyor Talamoni havia hagut de marxar a Bastia per un tema ur-
gent i que ens rebria el seu director de gabinet, notícia que no va agradar gens al 
grup. Finalment, ens van rebre el director del gabinet del president de l’Assem-
blea, el senyor Sébastien Quenot, i el del gabinet del president de l’executiu, el 
senyor Norbert Pancrazi, que ens van acompanyar a l’hemicicle i, posteriorment, 
al voltant d’una gran taula, ens van informar del procés polític cors i les perspec-
tives que s’obrien a l’empara de la Llei 1/2018. A continuació, es va obrir un torn 
de preguntes. La presidenta de l’Associació, la senyora Núria de Gispert, i alguns 
membres del grup van mostrar interès a saber si el procés cors podia ser endegat 
en altres territoris de la República Francesa, i també per qüestions més sectorials, 
com ara l’evolució i les perspectives del turisme a l’illa i les polítiques socials de 
l’Administració corsa. Al final de la trobada, la presidenta va suggerir en nom de 
tot el grup la idea que es fes un diccionari català-cors i que l’agent corresponent 
demanés que s’establís un vol diari entre Catalunya i Còrsega. L’acte va acabar 
amb un intercanvi de regals. 

Després vam tornar a l’hotel per refrescar-nos i beure una mica, ja que, mal-
grat que Còrsega és una illa amb grans recursos hídrics, a la seu de l’Assemblea 
l’aigua hi és escassa. 
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La tarda la vam dedicar íntegrament a Ajaccio. Del passeig que hi vam fer 
caldria destacar-ne les visites al carrer Fesch, la font de Napoleó, el barri genovès, 
la casa de la família Bonaparte i la catedral, del segle xvii, on el futur emperador 
va ser batejat i que acull un interessant quadre d’Eugène Delacroix. A la ciutade-
lla vam posar fi a la visita a peu. 

Va ser un altre dia intens, que, com és preceptiu, va acabar amb animades ter-
túlies de sobretaula.

Dijous, 18 de maig, a un quart de vuit del matí vam iniciar la ruta cap al sud 
de l’illa. Feia un dia esplèndid per a anar d’excursió. Tot just l’autocar s’havia po-
sat en marxa, Pere Parera ens va comentar que, seguint la tradició, s’havia preparat 
un sopar d’acomiadament en un restaurant que, com no pot ser d’altra manera, es 
diu Gran Napoleó. Ens va dir el menú, el preu, que estaríem en una sala exclusiva 
i que brindaríem amb el cava que ell oferia, elaborat al seu celler de Sant Sadurní 
d’Anoia. De camí, vam fer una parada tècnica a Olmeto, que molts vam aprofitar 
per prendre un cafè i llegir la premsa local, plena de referències a la composició 
del nou Govern Macron. Més tard, vam parar al mirador de Roccapina, amb una 
vista preciosa de costes i platges i de la Roca del Lleó. Des del mirador vam tenir 
l’oportunitat de veure per primera vegada les costes de l’illa veïna, Sardenya. 

Quan els clics de les màquines es van aturar, l’autocar va reprendre el camí 
cap a Bonifacio, població situada dalt d’uns imponents penya-segats calcaris i que 
té un preciós port natural. Poc després d’arribar-hi, ens vam embarcar en una me-
na de golondrina per admirar els penya-segats, les grutes marines i les aigües vi-
rolades, plenes de maragdes i absolutament transparents, que ens va deixar boca-
badats. Des de la barca vam contemplar l’Escala del Rei d’Aragó. Excavada en un 
penya-segat, té 187 esglaons, que, segons la llegenda, van fer els soldats d’Alfons el 
Magnànim en una sola nit el 1420, durant el setge a la ciutat fortalesa. Els penya-
segats i la ciutat fortalesa constitueixen un sumptuós conjunt. La ciutadella, amb el 
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traçat medieval, mostra una clara influència catalana als carrers, els edificis, la loggia 
i l’església romanicogòtica de Santa Maria la Major, dels segles xiii i xiv. Per pujar 
a la ciutadella vam utilitzar el trenet turístic, però la baixada la vam fer a peu pas-
sant per la porta torre que du al port. Les referències històriques de Jaume Farguell 
durant la visita ens van ser molt útils. Després de dinar, vam tornar cap a la capital 
per preparar-nos per al sopar. 

El sopar d’acomiadament mereix ser mencionat per la decoració del Gran Na-
poleó, la qualitat de la cuina i, sobretot, l’ambient amical i distès de tot el grup. I pel 
cava, boníssim. Jaume Farguell ens va oferir com a cloenda un memorable concert 
de piano, en un gran ambient de sala de festa. A la fi, vam tornar a peu cap a l’ho-
tel, amb ganes d’estirar-nos i descansar.

Divendres era el dia reservat per a acabar la visita a Ajaccio i la seva costa i en-
trar en contacte amb el món rural vinculat a la màquia. A dos quarts de nou del 
matí ja érem davant el monument de Napoleó, a la part alta de la ciutat, inaugu-
rat el 1921. És una majestuosa escultura que recorda l’home més poderós del món 
durant el primer decenni del segle xix. Cinquanta-un esglaons recorden els anys 
que va viure l’emperador, que va morir tot sol, abandonat i a l’exili. Poc després, 
vam fer cap a la costa per observar de prop les illes Sanguinaires i la torre de vigi-
lància genovesa. En David ens va comentar que hi ha moltes versions per a explicar 
el perquè del nom d’aquestes quatre illetes i que la més real fa referència a la pre-
sència d’algues que donen un color vermellós a les aigües que les envolten. A dos 
quarts d’onze ja érem de camí cap a la muntanya, cap a Zévaco, un llogarret ubicat 
en una zona molt boscosa i poc poblada. Des d’una esplanada a 1.200 metres vam 
contemplar la màquia i les tonalitats de verd que generen els boscos de castanyers, 
alzinars, bruc i cirerers d’arboç. Des del mateix punt vam observar el mont Reno-
so, de 2.357 metres. També vam ser prop d’un bon nombre d’exemplars del típic 
porc negre. La riquesa de la fauna i la flora corses ha permès desenvolupar una bona Escala del rei d’Aragó
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xarcuteria i una gran varietat de mels, i un ramader i un apicultor ens van explicar 
amb detall la criança del porc negre i l’elaboració de la mel. Cal remarcar l’impor-
tant paper del castanyer en totes dues produccions. Així, la seva flor, la castanya i la 
farina de castanya són productes imprescindibles en l’agricultura corsa. Potser és 
bo recordar aquí que la cervesa típica de Còrsega, la Pietra, incorpora la farina de 
castanya en el procés de fabricació. 

Després vam anar a dinar a un restaurant típic de muntanya propietat del ra-
mader, on vam tastar els productes típics de la zona, que vam acompanyar amb vins 
locals. Tot seguit, vam visitar l’obrador, on molts vam adquirir embotits, format-
ges, mels i altres productes que volíem portar a casa. Per cert, l’agència Kulturalia 
també ens va obsequiar amb un lot de productes de la zona, que va ser ben rebut. 

El temps a l’illa s’exhauria. A dos quarts de vuit del vespre vam embarcar al 
transbordador. El pronòstic del temps augurava mar moguda i tempestes. Afortu-
nadament, però, la navegació va ser tranquil·la. Puntualment, a les set del matí de 
dissabte, 20 de maig, el vaixell va arribar al port de Toló. 

D’acord amb el programa del viatge, la propera parada era Montpeller, on vam 
arribar a mig matí. Hi vam fer un tranquil passeig durant el qual vam visitar l’Arc 
de Triomf i el centre històric, i una breu visita davant la casa on va néixer Jaume 
I ens va permetre recordar els llaços entre Catalunya i Occitània. Tot seguit, vam 
fer l’últim dinar del viatge en un restaurant a tocar de la catedral, i en acabat vam 
reprendre el camí cap a Girona i Barcelona, fins a la plaça Prim de la Ciutadella, 
on ens van acomiadar. 

Va ser un excel·lent viatge que de segur tots recordarem. 
16 de juny de 2017

Esteve Tomàs i Torrens
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Assemblea general 
ordinària 

Acta de la reunió del divendres 31 de març de 2017

Ordre del dia:

1. Benvinguda de la presidenta de l’Associació. 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
3. Memòria de les activitats dutes a terme l’exercici del 2016 i pla d’activi-

tats proposat per al 2017. 
4. XI Premi Conviure. Bases del premi. Jurat. 
5. Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes del 2016 i el 

pressupost del 2017. 
6. Torn obert de paraules.

A les 11.30 hores, a la sala 1 del Parlament, es reuneixen els associats esmen-
tats sota la presidència de la senyora Núria de Gispert.

1. Benvinguda de la presidenta

En primer lloc, la senyora De Gispert adreça una breu salutació als assistents i 
recorda que aquesta és la primera assemblea de la nova Junta, amb nova presi-
dència, nous membres i també nova secretaria a causa de l’any sabàtic del senyor 
Marc Vaccaro. 

Tot seguit, felicita els membres de la Junta anterior i els agraeix la fei-
na feta, i exposa el desig d’igualar en aquesta nova etapa els èxits que ells han 
aconseguit. 

D’altra banda, comenta que aquesta legislatura també ha variat la compo-
sició de la cambra, amb la irrupció de nous grups polítics i una remarcable re-
novació de diputats, alguns de molt joves, no afiliats a partits polítics i amb poc 
recorregut en càrrecs institucionals. Argumenta que tots aquests canvis afecten 
l’Associació, que, per tant, haurà d’estudiar com els ha d’assumir. 

A continuació, té un record per als antics diputats traspassats aquest últim any:
— Sr. Pere Ribera i Guals. Mort el 5 de gener de 2016. Diputat les legisla-

tures V i VI pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
— Sr. Esteve Orriols i Sendra. Mort el 7 de gener de 2016. Diputat de la 

legislatura II a la VIII pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, secreta-
ri tercer de la Mesa la legislatura VI i alcalde de Vilanova i la Geltrú del 1992 al 
1993 i del 1995 al 1999. 

— Sr. Joaquim Ferrer i Roca. Mort el 10 de maig de 2016. Diputat de la 
legislatura III a la VI pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i conseller 
de Cultura del 1985 al 1988.
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— Sr. Ramon Llumà i Guitart. Mort el 24 de maig de 2016. Diputat la le-
gislatura VI pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i alcalde de Solsona 
del 1979 al 2003.

— Sra. Maria Pilar Busquets i Medan. Morta el 13 de novembre de 2016. 
Diputada les legislatures II i III pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i síndica d’Aran del 1991 al 1993. 

— Sr. Francesc Casares i Potau. Mort el 16 de novembre de 2016. Diputat 
les legislatures I i II pel Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes de Catalunya.

— Sr. Antoni Jordà i Novas. Mort el 28 de desembre de 2016. Diputat les 
legislatures III i IV pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió.

— Sr. Marçal Casanovas i Guerri. Mort el 26 de gener de 2017. Diputat de 
la legislatura I a la III pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya i secretari quart de la Mesa la legislatura II. 

A l’últim, la presidenta informa que s’incorporen com a associats la senyora 
Anna Solé Ramos i el senyor Uriel Bertran i Arrué, de manera que en aquests 
moments l’Associació la componen 287 dels 590 exdiputats.

2.  Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior

La secretària, la senyora Maria del Carme Servitje, comença a llegir l’acta de l’as-
semblea anterior. Atès, però, que es va enviar a tots els associats juntament amb 
la convocatòria d’aquesta sessió, es dona per llegida i l’Assemblea l’aprova per 
assentiment, sense cap esmena.

Tot seguit, informa dels acords recents de la Mesa del Parlament que afec-
ten els drets dels antics diputats, en concret de les supressions del punt 3.1.h de 
l’Acord relatiu als antics diputats i diputades, que establia el dret d’anunciar-ne 
el traspàs en els mitjans de comunicació, i del servei de reconeixements mèdics, 
motivades per la reducció del pressupost i la Llei de transparència. També ex-
plica que l’Associació ha estudiat el cost d’aquests serveis i que no li és possible 
assumir-los. 

3. Memòria de les activitats dutes a terme l’exercici del 2016 i pla 
d’activitats proposat per al 2017 

3.1. Nova activitat
La presidenta presenta la nova activitat «Dinars/debat», que la Junta ha programat 
amb l’objectiu de reunir els associats per a reflexionar sobre temes d’actualitat, 
i explica que ja se n’han fet dues sessions, amb bons resultats. En la primera, el 
18 de novembre de 2016, la senyora Anna Cabré va pronunciar la conferència 
«Demografia i família», i en la segona, el 17 de març de 2017, el senyor Àngel 
Miret va exposar el tema «La crisi dels refugiats, un repte humà i polític». En la 
tercera sessió, que es farà aquesta mateixa tarda, el senyor Josep Manuel Basáñez 
resumirà les circumstàncies i les possibles conseqüències del Brexit.

Respecte a les propostes per a la resta de l’any, la presidenta anuncia que és 
previst que el 5 de maig el senyor Joan Amorós parli del corredor mediterrani i 
que l’Associació ja ha establert contacte amb altres ponents, el concret els doc-
tors Lluís Torner i Manuel Forcano i la doctora Dolors Bramon.
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3.2. Conferència anual  

El senyor Jaume Aligué fa un resum de la conferència que l’Associació fa anual-
ment i que el 2016 va tenir com a convidat, el 6 de juny, el nou arquebisbe de 
Barcelona, el senyor Joan Josep Omella. El senyor Aligué explica que la inter-
venció de l’arquebisbe va generar una gran expectació, ja que l’auditori del Palau 
del Parlament es va omplir d’assistents d’àmbits molt diversos, principalment del 
món de la cultura, la política i l’Església. Hi havia, doncs, expectació per a escoltar 
la conferència, «Política i religió», però a més hi havia l’interès afegit de conèi-
xer el nou arquebisbe. La conferència, assegura el senyor Aligué, va complir tots 
dos objectius, ja  que va ésser molt ben elaborada i altament interessant i perquè 
s’hi va manifestar la persona, un home recte, bo, agradable i, per damunt de tot, 
un home d’església, que diu clarament el que pensa, «un aragonès de soca-rel», 
com ell mateix es va definir. Tot i que li van ésser formulades preguntes concre-
tes sobre temes candents, en general va eludir adoptar una posició compromesa, 
en especial quan, interpel·lat pel paper de l’Església en el procés sobiranista, va 
defensar que els temes polítics corresponen als polítics.

Pel que fa a la conferència d’enguany, informa que la senyora Victòria Camps, 
catedràtica de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i membre del Comitè de Bioètica d’Espanya, exposarà el tema «Ètica i política 
en temps de canvi» el 16 de juny a les sis. 

3.3. Visites a l’àrea de Barcelona 

La secretària informa de les dues darreres visites organitzades per l’Associació: el 
6 de maig a l’Institut Guttmann, una experiència molt enriquidora, ja que ens va 
permetre conèixer situacions personals molt difícils i un equip de grans professionals 
que fan la seva feina amb gran vocació, i l’1 de febrer al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya, durant la qual, acompanyats en tot moment del director del Museu, el 
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senyor Josep Serra, en vam conèixer les sales de reserva i el taller de restauració i 
vam gaudir de l’exposició «Picasso i el romànic». Aquesta visita va provocar molta 
expectació entre els associats, però malauradament el nombre d’assistents era limi-
tat per raons de seguretat, de manera que no vam poder satisfer totes les peticions. 

Les properes sortides seran al Museu Picasso, al Monestir de Pedralbes, al Pa-
lau Güell, al Liceu, amb dinar al Cercle, al Parc Güell, a la Casa Batlló, a la Casa 
Milà, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a l’Ecoparc 3, en concret a la 
planta de tractament mecanicobiològic de residus, i al sincrotró Alba. 

3.4. Visites a la resta de Catalunya 

El senyor Josep Mariné fa un resum de la visita a Deltebre el 7 d’octubre, durant 
la qual els membres de l’Associació vam retrobar antics companys, vam conèixer 
aquell territori de primera mà acompanyats dels seus responsables polítics i vam 
gaudir de la natura. Més en concret, vam veure els conreus d’arròs al final del cicle 
agrícola, quan ja s’han segat els camps i hi ha molts ocells, i des del mirador vam 
albirar les illes de Buda i Sant Antoni, les dunes i la punta de la Banya. El temps 
va acompanyar, i el dinar, molt ben escollit, va posar el punt final a la sortida.

A l’últim, el senyor Aligué informa que la propera visita és prevista per al 
7 d’abril al Ripollès, en concret a Ripoll, Ogassa i Sant Joan de les Abadesses, i 
que a la tardor recorrerem els boscos, camps i pobles de la Garrotxa.

3.5. Viatges institucionals

El senyor Esteve Tomàs informa que Kulturalia, una empresa de reconegut pres-
tigi i amb una gran experiència en viatges de turisme cultural i de grups, és d’ara 
endavant l’agència encarregada d’organitzar les sortides de l’Associació. 

Explica que enguany la previsió és anar a Còrsega del 15 al 20 de maig, 
anant amb autocar fins a la costa francesa i agafant de nit un transbordador cap a 
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l’illa, on és previst que visitem Ajaccio, els penya-segats de les calanques de Pia-
na, entorn declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, Zévaco, el golf 
de Porto, Bonifacio i l’extrem sud de l’illa, amb un passeig en barca per les gru-
tes marines i un recorregut en tren turístic inclosos. El tercer dia es dedicarà a 
la visita a l’Assemblea de Còrsega, amb motiu de la qual ja s’han fet els primers 
contactes institucionals. 

A continuació, el senyor Pere Parera explica breument el viatge institucional 
de l’Associació el juny del 2016 a Flandes. En la visita al parlament flamenc, ens van 
rebre el president, el senyor Jan Peumans, i la resta de membres de la Mesa i vam 
mantenir una sessió informativa amb la junta de l’associació d’exdiputats, en què 
vam aprofundir en la complexitat d’un país estructurat sobre la base de dues co-
munitats sobiranes, Valònia i Flandes, amb una capital compartida, Brussel·les. Tam-
bé vam anar a la Delegació del Govern a la Unió Europea, visita en què el senyor 
Altafaj ens va fer una explicació completa de les activitats polítiques, econòmiques 
i culturals que aquest òrgan du a terme. La visita al Parlament Europeu va tancar el 
programa institucional. Pel que fa al vessant turístic i cultural, vam visitar l’antiga ca-
pital del ducat de Borgonya, Malines, Anvers, Lovaina, Gant i Bruges. El senyor Pa-
rera conclou que va ésser un viatge molt interessant i enriquidor en tots els aspectes.

3.6. Butlletins 

El senyor Enric Cardús repassa breument els darrers butlletins de l’Associació 
estructurant-ne el contingut en tres apartats –l’institucional, les vivències dels 
membres i la crònica de les activitats fetes– i proposa obrir-hi un espai de col-
laboracions, en què convida els antics diputats a participar.

3.7. Pàgina web de l’Associació i serveis del Parlament

La senyora Rosa Barenys convida els antics diputats a utilitzar la pàgina web de 
l’Associació i el mateix portal del Parlament per a estar al corrent de la infor-
mació i exposa els avantatges d’utilitzar els serveis de la cambra, com ara la bi-
blioteca. En aquest sentit, explica que convidarà la responsable d’aquest servei, 
la senyora Mercè Mateu, perquè abans que comenci el proper dinar debat n’ex-
pliqui totes les possibilitats.

4. XI Premi Conviure. Bases del premi i jurat

El senyor Josep Maria Balcells exposa detalladament aquesta qüestió. Explica que 
atès que el Departament de Relacions Institucionals del Parlament ha creat un 
nou taller en el marc de la plataforma Aula Parlament i tenint en compte la di-
ficultat de fer arribar la convocatòria del Premi Conviure a les escoles, cosa que 
provocava una participació molt baixa, s’ha decidit unir totes dues iniciatives per 
a mantenir el premi i l’objectiu d’apropar els valors democràtics i l’activitat par-
lamentària a les escoles.

Explica també que s’han reformulat les bases del projecte educatiu, de mane-
ra que ara s’atorgaran tres premis, un per a educació primària, un per a educació 
secundària i un altre per a batxillerat i cicles formatius, als millors projectes de llei 
elaborats pels alumnes que han participat en alguna de les sessions del taller de l’Aula 
Parlament. Els Serveis Educatius de la cambra seleccionaran cinc treballs finalistes 
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per a cadascuna de les tres categories, entre els quals el jurat del premi escollirà els 
tres guanyadors. Els alumnes dels cinc centres finalistes en cada categoria partici-
paran en una simulació parlamentària en què debatran el projecte de llei premiat. 

El senyor Balcells també informa que la Junta ha configurat un nou jurat, que 
manté, però, un fil amb l’anterior. Així, explica que els senyors Jaume Jané i Magí 
Cadevall i la senyora Flora Sanabra, que ja n’eren membres, seran acompanyats 
per les senyores Dolors Gordi i Sara Blasi, el senyor Francesc Pané i ell mateix. 

5. Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes del 2016 i el 
pressupost del 2017 

El senyor Aligué presenta l’estat de comptes del 2016, amb un romanent de 
5.028,66 euros, i el pressupost del 2017, amb unes previsions de 6.943,66 euros 
d’ingressos, provinents exclusivament de les quotes socials, i 3.000 de despeses, 
principalment a causa dels Premis Conviure. L’Assemblea aprova per assentiment 
la liquidació i el pressupost, que s’adjunten a l’acta.

6. Torn obert de paraules

6.1. El senyor Ferran Pont suggereix la possibilitat de concedir un accèssit en ca-
dascuna de les tres categories del Premi Conviure, atès el superàvit en el pressu-
post. La presidenta respon que les bases del premi no preveuen accèssits i que a 
més s’ha de tenir en compte que ara ja no es dona un premi, sinó tres. La Junta, 
però, estudiarà aquesta qüestió i n’informarà en la propera assemblea.
6.2. El senyor Rafael Hinojosa proposa obrir l’Associació als diputats a les Corts 
i els senadors de Catalunya. Per a fer-ho possible caldria modificar els estatuts, 
però la Junta ho valorarà.

La sessió s’aixeca a les 13.30 hores.
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Convocatòria assemblea 
general ordinària 

Barcelona, 16 de gener de 2018
Benvolguda associada/benvolgut associat,

Us comuniquem que la Junta de l’Associació ha acordat convocar l’assem-
blea general ordinària d’enguany per al divendres 2 de març de 2018, a les 11.30 
hores, al Palau del Parlament.

L’Ordre del dia serà el següent:
1. Salutació de la presidenta.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
3. Memòria de les activitats dutes a terme l’exercici del 2017 i pla d’activi-

tats proposat per al 2018.
4. Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes del 2017 i el 

pressupost del 2018.
5. Elecció de vocals de la Junta Directiva.
6. Torn obert de paraules.

Esperant poder saludar-vos personalment el 2 de març, rebeu una cordial 
salutació.

Núria de Gispert i Català

Presidenta

39

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

A
SS

OCIA
CIÓ D’ANTICS DIPUTATS

A
L PA

RLAMENT D
E

C
ATALUNYA



40

Vivències

Q uan en el ja llunyà 1984 el Parlament va encetar la segona legislatu-
ra i vaig ser elegida diputada, això em va representar ensems responsa-
bilitat i honor.

Venia del meu treball com a mestra especialista en educació infantil i directora 
de centres escolars, i des de l’any 1979 era regidora de l’Ajuntament d’Igualada, 
on comandava les tasques d’ensenyament i cultura. 

El contacte directe, des de la vessant política, amb la gent del territori més 
proper sempre m’ha semblat el més interessant i fructífer. Els primers ajuntaments 
democràtics, després de la foscor dels llargs anys del franquisme, tenien la possi-
bilitat d’encetar iniciatives engrescadores, en el sentit de poder bastir el país tant 
d’infraestructures culturals arrelades a la realitat nacional com de recursos peda-
gògics que seguissin els passos del bon fer de l’institut escola i del camí, truncat 
massa aviat, de l’Escola Nova dels anys trenta. Per això, el repte de ser diputada 
em semblava una tasca llunyana, desconeguda i difícil. El legislatiu, la feina d’ela-
borar lleis, se’m feia intrigant. Però les cinc legislatures en què vaig trepitjar tots 
els racons del Parlament em van oferir moltes i molt bones experiències.

La més important ha estat el coneixement, i en molts casos l’amistat, de 
persones de les més variades condicions, tant territorials com ideològiques, pe-
rò totes amb el denominador comú de treballar pel redreçament nacional i unes 
millors condicions de vida de la societat i per a dotar-la de bones eines per a 
encarar-ne el futur.

Els primers mandats vaig tenir càrrec a la Mesa com a secretària tercera i 
primera, fet que em va representar molta dedicació per a endinsar-me en el fun-
cionament intern de les tasques parlamentàries. Em vaig trobar al bell mig de 
moltes disquisicions i dilemes que ara poden semblar anodins, com saber filar 
prim en la diferència entre «pregunta» i «interpel·lació», o moltes altres qüestions 
en què calia trobar el raonament per al punt d’entesa i acord.

Com a portaveu del meu grup parlamentari, Convergència i Unió, vaig te-
nir l’oportunitat de ser ponent en lleis de temàtica cultural: la de museus, la Llei 
17/1990, del 2 de novembre, en què vaig compartir ponència amb Carod-Ro-
vira, Martín Toribio, Riera, Sobrequés i Vidal-Quadras; la del sistema bibliotecari, 
la Llei 4/1993, del 18 de març, amb Barceló, Carod-Rovira, Dalmau i Fuentes, 
i la d’arxius i documents, la Llei 10/2001, del 13 de juliol, amb Bargalló, Comas 
d’Argemir, Surroca i Vendrell. Vaig trobar molt interessant tot el procés de saber 
i poder trobar el consens entre les propostes del Govern i les aportacions dels 
ponents dels grups parlamentaris, tot amb la sensació de feina ben feta, ja que 
totes aquestes lleis es van aprovar per unanimitat.

Pel que fa a la temàtica educativa, el Departament d’Ensenyament, amb 
l’objectiu de dotar-nos d’un coneixement més aprofundit, ens va oferir a tots els 
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membres de la comissió parlamentària que portàvem aquests temes visites inte-
ressants per a conèixer sistemes educatius ben valorats i capdavanters. Recordo 
les propostes del Quebec, amb idiomes compartits; de Finlàndia, amb resultats 
òptims; d’Alemanya, amb un ensenyament dual, etc.

Durant la meva etapa parlamentària vaig viure dos fets personals importants. 
Un va ser el naixement del meu tercer fill, l’any 1988, a l’inici de la tercera legis-
latura. La compatibilitat de la vida privada amb la tasca parlamentària llavors no 
estava prevista, i això va fer que havent parit dissabte hagués d’incorporar-me a 
la sessió plenària del dimecres següent. Sortosament, com a membre de la Mesa 
disposava de despatx, i els primers mesos hi portava el nen, on rebíem les sovin-
tejades visites del president Xicoy i l’atenció preferent d’un simpàtic uixer, en 
Pepito. L’altre fet fou l’entrebanc de patir un greu accident de cotxe l’any 2000 
anant al Parlament per a atendre una visita. Com que les votacions eren ajustades, 
faltava el meu vot, i vaig rebre la deferència d’un company del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que casualment necessitava anar al lavabo cada vega-
da que hi havia una votació compromesa.

L’any 2007, en acabar la tasca de diputada, i malgrat que passava de la sei-
xantena, vaig voler reincorporar-me a l’escola. Amb el temps havia acumulat al-
gunes experiències interessants, i a més diversos companys pedagogs m’havien 
fet comentaris sobre com havia canviat l’entorn i la situació dels mestres i les 
escoles. Així que vaig voler entrar-hi, i, lamentablement, vaig poder comprovar 
el que m’havien dit. Tot i que l’escola comptava amb molts més recursos de tot 
tipus, la crispació en les relacions entre els sectors del món educatiu havia aug-
mentat considerablement.

Aquests darrers anys les meves vivències parlamentàries s’han centrat en 
l’Associació d’Antics Diputats. Durant nou anys he estat la secretària de la Jun-
ta Directiva, i això m’ha permès veure, entre moltes altres coses, la tasca per a 
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conèixer el territori amb la programació de visites a llocs que poden interessar 
als antics diputats, la convocatòria de conferències sobre temes d’actualitat o la 
difusió d’activitats per mitjà del butlletí, i també l’esperit d’amistat i germanor 
que regna en l’associació.

Precisament, una d’aquestes activitats em va reportar una colpidora sensa-
ció que crec que és escaient comentar aquests dies de sotragada nacional. En la 
visita que l’associació va organitzar el mes de maig del 2012 a les repúbliques 
bàltiques, en concret en la visita al Parlament de Lituània, a Vílnius, el senyor 
Zukauskas, president de l’associació d’exdiputats del Parlament lituà, ens va pre-
parar una trobada amb els parlamentaris que havien votat la llei d’independència 
del seu país. L’emoció en el to de les paraules amb què ens van anar desgranant 
aquells fets i la satisfacció que mostraven per la feina ben feta, tot i que no va 
estar aïllada de violències, pressions i temors, em va deixar un pregon sentiment 
de reconeixement i, alhora, d’enveja.

Com a síntesi, tinc el convenciment d’haver participat en uns anys de treball 
polític ben profitós per a Catalunya, sota l’empenta i el lideratge del president 
Jordi Pujol, home preparat i entregat en cos i ànima al país, sensible a les seves 
necessitats i mancances i que va saber el que ens convenia i com es podia anar 
obtenint. Estic ben segura que la història jutjarà justament l’impacte clarament 
positiu dels seus actes de govern per al futur de les noves generacions.

Finalment, vull deixar constància que avui m’agradaria tornar a ser al Par-
lament per a poder votar, amb total convenciment, les lleis que permetran l’as-
soliment de la plenitud nacional.

Flora Sanabra i Villarroya
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Sol·licitud d’inscripció

Sol·licito ser admès/admesa com a membre de l’Associació d’Antics Diputats al Parlament 
de Catalunya, per la qual cosa facilito la meva identificació i les dades bancàries per a la 
domiciliació de la quota anual.

NOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  COGNOMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADREÇA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POBLACIÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODI POSTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TELÈFON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliació bancària de la quota anual

NÚM. IBAN 

                         

. . . . . . . . . . . . . ,  . . . . d . . . . . . . . . . . . de 20 . . .

Signatura

SR./SRA. DIRECTOR/A DE L’ENTITAT FINANCERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OFICINA NÚM.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  POBLACIÓ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NÚM. IBAN                          

Us demano que satisfeu els rebuts que presentarà anualment l’Associació d’Antics Diputats 
al Parlament de Catalunya, carregant-los al compte indicat.

Atentament,

Signatura

. . . . . . . . . . . . . ,  . . . . d . . . . . . . . . . . . de 20 . . .

 

Trameteu aquesta butlleta a l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya.  
Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona 
aad@parlament.cat

NOTA: D’acord amb l’autorització donada per l’Assemblea General tinguda el 18 de febrer de 2005, la Junta va acordar 
modificar la quota anual de l’Associació, que, a partir del 2006, és de 25 euros.







www.parlament.cat
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