
 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
Acta de la reunió tinguda el dia 21 de març de 2014. 
 
Assistents i excusats es relacionen al marge.  

 
A les 11 del matí, 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. Exposa el sentit de fons de 
l’Associació i l’esperit de germanor entre tots, i demana a cadascú de continuar 
treballant, des del sentit institucional, per la necessària regeneració política que cal 
promoure en els moments presents. Es tracta de fomentar la unió dels antics diputats 
per sobre dels grups de procedència i també de projectar actituds positives davant la 
societat.  
 
Explica alguns aspectes i modificacions respecte al tracte que el Parlament dóna als 
antics diputats, en el sentit de que ningú quedi en situació de desatenció. 
 
Fa avinent la salutació de la presidenta de Gispert, a la qual li hauria agradat venir 
personalment a l’Assemblea, però que per raons del càrrec no pot ser-hi present. 
 
Es té un record pels antics diputats traspassats en el transcurs de l’any: 

- Jordi Vila i Foruny 
- Jordi Parpal i Marfà 
- Max Cahner i Garcia 
- Enric Manuel-Rimbau i Tomàs 
- Pere Roselló i Esteban 
- Ferran Ariño i Barberà 

I informa de la incorporació de nous associats, el llistat dels quals s’acompanya a 
aquesta Acta. 
També comenta que les revisions mèdiques segueixen igual que els anys anteriors, 
realitzant-se entre els mesos de març i setembre. 
 
Punt 2.- Seguidament la secretària Flora Sanabra dóna lectura a l’Acta de la reunió de 
l’Assemblea de l’any anterior, que és aprovada per assentiment, sense cap esmena ni 
retoc. 
 



 

 

 

Punt 3.- A continuació el president dóna 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 2013, i també les 
programades pel present any 2014:  
 
En primer lloc, Ricard Fernàndez Deu: 
Fa un repàs de les conferències d'anys anteriors i anuncia que la d'enguany es farà el 8 
d'abril a les 6 de la tarda, a càrrec dels srs. Josep Ramoneda i Francesc Torralba, sobre 
el tema :“Valors en les incerteses de la societat d’avui”. 
 
Parla dels butlletins editats fins ara, i que el nº 21, que apareixerà a finals de 
primavera, seguirà la mateixa línia. 
 
Jaume Aligué: 
Explica que la Trobada anual es va fer a Tàrrega en substitució de la Vall d'Aran, amb 
visita a l'Ajuntament, Església parroquial, parc de Sant Eloi (centenari dels Amics de 
l'Arbre), dinar a Vilagrassa, visita a Verdú, amb l'Església parroquial, el Castell i el 
ceramista de casa Fèlix. 
Proposa una anada a Montserrat, el dilluns 5 de maig, amb el següent programa: a les 
9 sortida en autocar del Parlament, a les 11 Missa conventual, a les 12 visita al P. Abat i 
a la Biblioteca, i assistència al cant de la Salve i el Virolai des del Cor de la basílica, dinar 
a l’hotel Abat Cisneros (24 € sense cafè, i 25 amb cafè), visita al Museu i retorn a 2/4 
de 6 de la tarda. 
 
Flora Sanabra: 
Dóna lectura de l'acta i veredicte del VIII Premi Conviure. Premi a l'escola La Sagrera, 
de Santa Eulàlia de Ronçana, i accèssits a l'escola Puigcerver, de Reus i a l'institut 
Badalona VII. Informa que l’acte de lliurament dels guardons està previst pel proper 5 
de juny, i convida els presents a assistir-hi. 
 
Josep M. Balcells:  
Informa de la iniciativa derivada del Premi Conviure a Catalunya, que ara fa dos anys  
va inspirar a les escoles participants a engegar una experiència paral·lela encaminada a 
forjar una "xarxa estable d'escoles Conviure" orientada i compromesa a compartir 
experiències escolars sobre els valors que inspiren el Premi Conviure. Les escoles  
assumeixen la responsabilitat de l'impuls i de la coordinació amb el suport de 
l'Associació d'Antics Diputats,  la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat i la complicitat dels Serveis Educatius del Parlament  
L'experiència de la primera edició va ser reeixida i al començament de curs les escoles 
va acordar de posar en marxa la segona. El tema a  treballar gira entorn del lema: 
"Créixer en la diversitat". 



 

 

 

La presidenta del Parlament M.H. Núria de Gispert a través dels Serveis Educatius del 
Parlament ha mostrat la seva satisfacció de poder acollir la celebració d'aquest II 
Congrés d'Escoles Conviure  a  l'Auditori del Parlament. La data de celebració 
programada, a l'espera de confirmació, és el 30 de maig. 
L'escola Garbí-Pere Vergés d'Esplugues de Llobregat n'assumeix la coordinació. 
    
Trini Neras:  
Explica que des de fa bastants anys que les relacions amb els exparlamentaris 
aragonesos havien començat,  i val a dir, que sempre hem anat mantenint aquest 
contacte entre les dues associacions  
A la tardor del 2011 vàrem fer el viatge a Saragossa convidats per “l’Asociación de 
Exparlamentarios de las Cortes de Aragón”. La jornada va ser acuradament preparada, 
i la veritat es que vàrem passar dos magnífics dies amb els companys d’Aragó. 
Varem creure que els viatges fantàstics que fins llavors s’havien anat fent, ara ja no 
tenien sentit, i menys en uns moments en que l’economia del país estava tan 
malament. Havíem arribat gairebé a fer una competició per veure qui ho feia millor. 
Estava clar que s’havia de proposar un canvi en les nostres relacions. 
Es va decidir  fer una trobada de les dues juntes a Poblet per parlar del futur de les  
nostres relacions. En la reunió a Poblet, les dues juntes ens varem comprometre a 
continuar les nostres relacions des d’una altre vessant, trobades d’un dia per debatre 
algun tema que ens pogués interessar, contacte permanent de les dues associacions 
sobre les activitats de cada una, passar-nos informació del actes que organitzem, i tot 
allò que ens pugui semblar d’interès per tots. 
Els companys aragonesos varen ser els primers en convidar el President Rigol a fer una 
conferència a l’Aljaferia amb el títol: “La crisi dels partits polítics en la nostra 
democràcia” en la que hi varen assistir estudiants de 1er. curs d’advocacia. 
I serà en aquest camí que volem continuar la nostre relació. 
 
Esteve Tomàs: 
Parla dels contactes a través de la CALRE, organisme que agrupa els Parlaments 
"regionals" amb capacitat legislativa, que són 61. Se'ls va enviar cartes demanant si 
tenien associació d'antics diputats i es van tenir 20 respostes, amb diferents graus 
d'interès. També s'ha fet un estudi comparatiu dels seus Estatuts i objectius i sembla 
que es pot crear un nucli de relacions més estretes amb els més interessats, que són 
els de la Toscana, la Llombardia, Baviera i l'associació dels diputats francòfons de 
Brussel·les. Com exemple, el viatge d'aquest any a la Toscana s'ha escollit en funció 
d'aquesta relació, i en aquests viatges d'intentarà anar introduint un debat amb 
entitats del territori sobre polítiques econòmiques, socials, etc. 
 
 
 



 

 

 

Flora Sanabra: 
Parla de la visita que es va fer al Parc Zoològic de Barcelona, i que aquest any es 
proposa de fer al Born pel setembre, i l'any vinent a l'Hospital de Sant Pau. 
També de la Trobada anual prevista al Berguedà, organizada pels antics diputats Coma, 
Bertran, Farguell i Vilardaga. 
Tal com s'ha dit abans, l'anada d’enguany serà a la Toscana, i des de la presidència del 
Parlament es va escriure al president del Consiglio Regionale, i des de l'associació, a 
l'associació d'antics diputats corresponent (el seu president també és un antic 
president del Consiglio Regionale). També es va visitar el cònsol d'Itàlia a Barcelona i la 
Cambra de comerç italiana. S'està fent gestions per concentrar l'allotjaments només a 
Florència i a Siena, i es farà una reunió amb els inscrits per concretar detalls. 
 
Josep M. Casals 
Explica el contingut i manera d'accedir al nostre apartat que hi ha a la pàgina web del 
Parlament, fent referència al que ja es detallava al nostre butlletí nº 17, de primavera 
de 2012. 
Comentaris sobre la informació exposada: 
En Magí Cadevall felicita la Junta per les iniciatives. Josep Casajoana manifesta que els 
viatges també es poden programar en funció de l'interès per conèixer models de 
societat del benestar, com als països nòrdics. 

 
En el punt 4.- Jaume Aligué presenta l'estat de comptes de 2013, amb un remanent de 
2.419,98 euros, i el pressupost de 2014, amb unes previssions de 7.619,98 euros 
d’ingressos i 5.300 euros de despeses. S'aproven per assentiment, i s’acompanyen a 
l’Acta. 
 
Punt 5.-  Es passa a la presentació de candidats per a la renovació de la Junta Directiva. 
Feta la votació i l'escrutini, inclosos els vots rebuts per correu, el resultat és de: Trini 
Neras 42 vots, Carme Servitje 36 vots, Rosa Barenys 30 vots, Josep Manuel Basàñez 30 
vots, i Josep Mariné 27 vots. 
El president Joan Rigol agraeix la tasca dels membres de la Junta que cessen a partir 
d'avui, que són Teresa Capilla i Josep Maria Casals, pel treball i dedicació dels 8 anys de 
la seva participació en la Junta. 

 
Punt 6.- Torn obert de paraules: 
En Ferran Pont manifesta la seva inquietud i fins i tot vergonya pel possible 
encallament de la Llei electoral i demana que la Junta miri d'activar el tema. El 
president assenyala que s'adreçarà a la presidència del Parlament demanant que es 
miri d'impulsar, però sense indicar cap direcció, com ens correspon. Fa esment que 
seria un fracàs que el partidisme dominés el tema i que cal que aquest tema ajudi al 
regeneracionisme polític i acosti els parlamentaris als ciutadans. 



 

 

 

 
En aquest mateix tema hi ha intervencions de Josep Casajoana, Josep Maria Balcells, 
Vicenç. Capdevila i Josep Maria Graells. 
 
S’acaba la reunió a 2/4 de 2 de la tarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Rigol i Roig     Flora Sanabra i Villarroya 
President      Secretària 


