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ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS 

DIPUTATS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

Acta de la reunió celebrada el 16 de març de 2012. 

 

Assistents i excusats es relacionen al marge. 

 

A les 11 del matí, en la Sala 1 del Parlament, es reuneixen els associats 

esmentats, sota la presidència del Molt Honorable Joan Rigol, el qual obre 

la sessió amb unes paraules de salutació als presents, tot esperonant-los a 

treballar per enaltir la figura i el compromís que representa ser diputat del 

teu país, i comenta l’esperit de germanor i companyonia que hi ha en la 

nostra associació, que cal promoure i continuar exercint entre tots els antics 

diputats catalans. Comenta que la nostra associació promou el civisme 

actiu, i per això les activitats desenvolupades van encaminades a fomentar, 

en esperit de fraternitat, la millora de la convivència. 

 

Va tenir un record pels quatre antics diputats traspassats en el transcurs de 

l’any: Víctor Torres i Perenya; Heribert Barrera i Costa; Emili Casals i 

Parral; Justo Domínguez de la Fuente. 

 

Va informar de la jubilació de la senyora Teresa Casas, i va presentar al 

senyor Marc Vaccaro com a nou col·laborador de l’AADPC en les tasques 

pel bon funcionament i informació de les activitats dels antics diputats. 

 

Va comentar que les revisions mèdiques segueixen igual que els anys 

anteriors. 

 

Seguidament la secretària Flora Sanabra va donar lectura a l’Acta de la 

reunió de l’Assemblea de l’any anterior, que va ser aprovada per 

assentiment, sense cap esmena ni retoc. 

 

A continuació el president va donar la paraula als diferents membres de la 

Junta Directiva, per tal que exposin les activitats de les àrees que tenen 

delegades i encomanades, en referència a les activitats desenvolupades 

l’any 2011, i també les programades per l’any 2012:  
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- Jaume Jané va informar del VIè. Premi Conviure a Catalunya,  que 

acaba de ser resolt, del que se’n farà l’acte de lliurament el proper 17 

de maig, i que enguany s’ha vist incrementat per tal de reconèixer la 

important tasca d’inclusió social d’algunes escoles en situacions ben 

dificultoses.   

 

- Teresa Capilla va exposar els treballs de la publicació del Butlletí de 

la nostra associació, que surt per la primavera i la tardor, i que ara 

s’envia a tots els antics diputats. Va demanar la col·laboració, els 

suggeriments i els escrits de tothom qui hi vulgui participar. 

 

- Tot seguit prengué la paraula Ricard Fernández Déu, a l’objecte de 

significar allò que havia estat la darrera Conferència de Tardor, que 

tingué com a convidat el doctor Àngel Castiñeira, catedràtic de 

Ciències Socials de la Universitat Ramon Llull. “Valors tous en 

temps durs” fou l’argument de la seva dissertació que, un cop més, 

convidà als nombrosos assistents a reflexionar respecte un dels 

principals temes que suggereix l’actualitat. 

 

- Josep Maria Casals va parlar sobre la Trobada anual d’antics 

diputats, l’any anterior a la Terra Alta, i que enguany és previst fer a 

l’Alt Empordà, el divendres, 25 de maig; i també de la presència de 

l’AADPC en la Web del Parlament, ben actualitzada. 

 

- Flora Sanabra va comentar el viatge institucional de l’any passat al                                  

Parlament de Düsseldorf i al land de Renània del Nord-Westfàlia; i                       

la proposta d’enguany de visitar les repúbliques bàltiques. 

 

- Trini Neras va  donar a conèixer l’exitós desenvolupament de la 

Jornada de Debat que, conjuntament amb l’Associació de 

“Exdiputados de las Cortes de Aragón”, es va dur a terme a Zaragoza 

i al Monasterio de Piedra. 
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La tresorera Rosa Martí va exposar la liquidació de l’exercici de 

l’any 2011, en el qual hi han hagut unes despeses de 5.467’11 euros, 

fonamentalment degudes a les despeses del Premi Conviure. Recorda que 

hi ha un dipòsit de 10.000 euros a termini, i presenta per l’actual exercici, 

un pressupost similar al de l’any anterior, per un import de 6.850 euros.  

 

Tant l’estat de comptes de l’any passat com el pressupost d’enguany, 

es van aprovar per assentiment, i s’acompanyen a aquesta Acta. 

 

Abans d’entrar en el següent punt, el president va fer la proposta d’alteració 

de l’ordre del dia, amb la inclusió d’un nou punt, de modificació de l’article 

16 dels Estatuts, en el sentit de l’addició d’un nou apartat: 

Article 16.- (Nou punt 6)  

Si un membre de la Junta Directiva deixés d’assistir a les reunions que 

formalment haguessin estat convocades, per un període de temps superior 

als sis mesos i sense excusa fefaent que ho vingui a justificar, podrà ser 

substituït, amb caràcter accidental, pel candidat que, sense haver resultat 

electe, hagués obtingut el més alt nombre de vots en la darrera assemblea 

general. 

(L’actual punt 6 de l’article 16, passa a nou punt 7). 

Totes dues propostes varen ser aprovades per assentiment dels presents. 

 

Passats al punt de l’elecció de president i cinc vocals de la Junta Directiva, 

una vegada efectuada la votació i fet l’escrutini dels vots, el resultat fou: 

Joan Rigol=71 vots; 

Flora Sanabra= 63 vots;  

Jaume Aligué = 48 vots 

Esteve Tomàs = 40 vots;  

Ricard F. Déu = 37 vots;  

Josep Maria Balcells = 37 vots;  

Josep Lluís Fernàndez Burgui = 26 vots. 
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I no havent-hi precs ni preguntes, s’aixeca la reunió a ¼ de tres de la tarda. 

 

Vist i plau,  

el President      la Secretària 

 

 

 

 

 

Joan Rigol i Roig     Flora Sanabra i Villarroya 


