
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS 
DIPUTATS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
Acta de la reunió tinguda el dia 15 de febrer de 2013. 
 
Assistents i excusats es relacionen al marge. 
 
A les 12 del migdia, a la Sala 1 del Parlament, es reuneixen els associats esmentats, 
sota la presidència del Molt Honorable Sr. Joan Rigol, que obre la sessió amb unes 
paraules de salutació als presents, comentant que l’Associació ja té establerta i ha 
consolidat la programació de les seves activitats, les quals després aniran 
comentant els diferents membres de la Junta que les tenen encomanades. Demana 
l’esperit de germanor entre tots, que ja hi ha en la nostra associació, per tal de, des 
del sentit institucional, cadascú treballar per la necessària regeneració política que 
cal promoure en els moments presents.  
 
Va tenir un record pels tres antics diputats traspassats en el transcurs de l’any: 
Josep Maria Ainaud de Lasarte, Enric Renau i Folch i Enric Vendrell i Duran. 
 
Es va informar que a causa del canvi de legislatura, hi ha hagut la incorporació de 
nous associats, i que en la mateixa direcció, s’enviaran cartes de salutació i 
recordatori a tots els antics diputats, convidant-los a participar-hi. 
 
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 2012, i també les 
programades per l’any 2013:  
 
- En primer lloc, Ricard F. Deu parla de la data de la Conferència de Tardor, 

que degut a les eleccions va ser posposada, i n’explica els detalls de la 
d’enguany, que versarà sobre la temàtica de la industrialització, a càrrec de 
l’exministre Joan Majó i de l’exdiputat Miquel Barceló, convidant els 
assistents a participar-hi. 

- Teresa Capilla va exposar els treballs de la publicació del Butlletí de la nostra 
associació, que surt per la primavera i la tardor, i del que durant set anys 
n’ha tingut cura, fins el de la passada primavera. Ara n’ha agafat la 
responsabilitat Ricard F. Déu, que explica  que, dins d’una línea de 



continuïtat, es mirarà d’anar-hi incorporant més material gràfic. Va demanar 
la col·laboració, els suggeriments i els escrits de tothom qui hi vulgui 
participar. 

- En aquest moment, es va personar a l’Assemblea la presidenta del 
Parlament, M. H. Sra. Núria de Gispert, la qual va saludar els assistents a 
l'Assemblea i va tenir unes paraules sobre la crisi econòmica, crisi social, crisi 
nacional i crisi institucional i política. Es demana què es pot fer per sortir-ne? 
El president Rigol li contesta amb unes paraules d'agraïment. La presidenta 
afegeix que recentment s'han constituït les ponències per a la confecció de 
la Llei electoral i la Llei de transparència, i que aviat es constituirà la 
ponència per a la Llei de consultes. Seguidament la presidenta de Gispert 
surt, i l'Assemblea continua. 

- Josep Maria Casals va parlar sobre la Trobada anual d’antics diputats. Va fer 
un breu comentari sobre la trobada anterior, a l'Alt Empordà, que ja està 
descrita en el corresponent Butlletí, expressa la conveniència de mantenir el 
caràcter de Trobada anual diferent del d'una visita ordinària i es demana si 
no caldria fer una reflexió per la poc nombrosa assistència, fins i tot dels 
antics diputats dels llocs visitats darrerament. Quant a la Trobada 
d'enguany, fa un resum de la proposta de Pilar Busquet, d’anar a la Vall 
d’Aran, prevista per a finals de juny, que caldrà concretar detalladament 
aviat, de manera que es puguin fer les inscripcions amb una certa antelació. 

- Premi Conviure a Catalunya: Flora Sanabra llegeix el veredicte del Jurat i 
Josep M Balcells parla del reconeixement al valor que les escoles donen al 
premi i del suggeriment de convertir la trobada d'escoles fins ara premiades 
en una xarxa per compartir treballs i experiències, i per treballar plegats els 
valors del premi de conviure. Es tractaria de fer un treball conjunt a través 
d'un blog que culminés en una trobada o congrés, el dia de l'atorgament del 
premi, de manera que es posés en comú el treball fet amb els alumnes com 
a protagonistes, les pròpies escoles com a organitzadores i l'aixopluc de la 
nostra Associació. Per a aquest any, s'ha seleccionat el tema de "Créixer en 
conflicte". 

- Relacions institucionals: Esteve Tomàs parla dels tres nivells de relació, 
primer a nivell de l'estat, en el qual s'ha fet una reunió amb Ximo Puig, tot i 
que a curt termini sembla que serà difícil una relació amb el País Valèncià. 
L'Associació del Parlament Balear sembla que no funciona, i amb l'Aragó, 
aquest any passat no es va fer res. El segon nivell és el de relacions amb 
Parlaments regionals europeus amb poder legislatiu, a través de l'entitat 
CALRE que els agrupa. Ens vam adreçar a aquests parlaments, que són 61, 
demanant si tenien una associació equivalent a la nostra. 20 van contestar 
que sí i que estarien encantats a mantenir contactes i 11 van contestar que 
no tenen associació. El tercer nivell seria el de relació amb els estaments 
europeus, amb el Congrés dels poders locals i regionals. Aquest contacte es 
va iniciar a través de Llibert Cuatrecasas i Lluís M. de Puig, però es va 



interrompre per la mort d'aquest darrer. Tanmanteix ara aquest contacte 
s'ha reprès. 

- Flora Sanabra parla de la visita de l'any passat feta a La Pedrera i explica que 
per a aquest any es preveu fer una visita al Parc Zoològic el mes d'abril i una 
visita a Tàrrega pel setembre, amb l'Associació d'amics dels arbres, en ocasió 
de l'any de l'arbre. Com a visita institucional internacional parla de la que ja 
està en marxa per anar a Berlín, a visitar el Bundestag i el Bundesrat, per a la 
qual també s'ha establert contacte amb l'Associació d'antics diputats 
corresponent. En aquest moment hi ha 34 persones inscrites, però al final de 
l'Assemblea se n'han inscrit 3 més. 

 
El tresorer Jaume Aligué  va exposar la liquidació de l’exercici de l’any 2012, en el 
qual hi han hagut unes despeses de 7.967,03 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 6.100 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. 

 

En l’apartat de precs i preguntes, Flora Sanabra llegeix el prec de Joan Descals 
d'adherir-nos a l'any Espriu. 

 

Rosa Viadiu demana per a la visita a Montserrat i se li respon que es farà més 
endavant. 

 

Vicenç Capdevila demana una precisió sobre el significat de l'expressió 
"accidentalment" en l'addició que es va introduir als Estatuts en l'assemblea 
passada, i el president aclareix que es refereix a la substitució del membre 
inassistent de manera interina fins a la seva ratificació en la següent assemblea. 

 

Carme Servitje informa que l'Associació d'exregidors de l'Ajuntament de Barcelona 
celebra el seu 15è aniversari i que farà un acte commemoratiu el 18 de març, amb 
una conferència de Federico Mayor Zaragoza, i que ja s’enviaran invitacions per 
assistir a aquest acte. 

 

Joan Roma proposa que el Parlament faci un vídeo explicatiu una mica més extens 
del que actualment es fa servir per a les visites dels col·legis, amb informació, p. ex. 
històrica, arquitectònica, etc, i que serviria per a visites d'atres grups i entitats. 

 

Josep Mariné demana que l'Associació s'adhereixi al dret a decidir, però, atesa la 
diversitat entre els associats i dintre la junta mateixa, això no és possible. 



Tanmateix, el president Rigol diu que es posarà en contacte amb els caps dels 
diferents grups parlamentaris per dir-los que els antics diputats es poden posicionar 
a favor o en contra d'aquest dret a través dels seus grups de procedència. 

 

S'acaba l'assemblea a les 13 hores i 20 minuts. 

 

 

Vist i plau,  

El President                                                       La Secretària 

 
 
 
 
 
Joan Rigol i Roig                                               Flora Sanabra i Villarroya 


