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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
Acta de la reunió celebrada el dia 27 de febrer de 2015. 
 

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 M. H. Sr. Joan Rigol, el qual obre la sessió acompanyat de la M. H. 
Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, que fa una salutació als 
assistents, amb referències a la situació política actual, i també comenta les darreres 
sentències del Tribunal Constitucional. 
 
El president Rigol dirigeix unes paraules de salutació als presents, comentant l’anterior 
tasca com a diputats i 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 els grups de 
procedència i també de projectar actituds positives davant la societat.  
 
Va tenir un record pels antics diputats traspassats en el transcurs de l’any: 

- Joan Blanch 16 / 04 / 2014 
- Lluís Bertran 06 / 09 / 2014 
-  

I va informar de la incorporació com a nova associada d’Elisabeth Abad. 
 
També va comentar 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 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. 
 
Punt 3.- A continuació, el president va donar la paraula als diferents membres de la 
Junta Directiva, per tal que exposessin les activitats de les àrees que tenen delegades i 
encomanades, en referència a les activitats desenvolupades l’any 2014, i també les 
programades pel present any 2015:  
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En primer lloc, Ricard Fernàndez Deu, sobre les conferències del 2014 i la programada 
pel 2015. Comenta que les conferències són difícils d’organitzar per les dificultats de 
combinar les agendes dels conferenciants. La de l’any passat va anar a càrrec dels 
senyors Josep Ramoneda i Francesc Torralba, sobre el tema :“Valors en les incerteses 
de la societat d’avui”. La del present any  s’ha encomanat als senyors Borja de Riquer i 
Josep Fontana, que sota el lema “ La persistència de la memòria”, versarà sobre la 
interiorització de la nostra història, la renaixença, la industrialització, la reforma 
agrària, etc. 
Anuncia que l’edició dels dos exemplars anuals del Butlletí seguiran la tònica actual. 
 
Rosa Barenys informa de que s'està revisant i activant l'apartat de la pàgina WEB del 
Parlament de Catalunya, relacionada amb l'activitat de l'Associació d'Antics Diputats i 
Diputades, pendents de la revisió de la pàgina general del Parlament, en la que 
s'inclourà, a més de l'actual contingut, els perfils de cada un dels parlamentaris 
associats. Es recorda que el contingut de totes les activitats que es porten a terme,  
actes institucionals, jornades, conferències, trobades amb altres associacions, etc. es 
troben incloses en les Butlletins  de l'Associació, reproduïts a la pàgina WEB. 
 
Josep Mariné parla de les visites arreu del territori, l’any passat a la comarca del 
Berguedà, amb la visita al pavelló de Suècia, el museu de la Patum, el monestir de Sant 
Llorenç prop de Bagà, el palau del baró de Pinós i el dinar.  
 
Esteve Tomàs exposa que enguany, pel 4 de maig, hi ha prevista la visita a l’Alt 
Penedès, començant per una visita al Celler El Cep, a Gelida, i la resta del dia a 
Vilafranca, lloc de la reunió de les Corts Catalanes, fa 700 anys. 
 
Flora Sanabra llegeix el veredicte del Jurat de la IX convocatòria del Premi Conviure a 
Catalunya, atorgat a l’Escola de Música de L’Hospitalet, amb 2.000 euros, i dos 
accèssits de 500 euros a les escoles Camins, de Banyoles, i Finestres, de Mieres. L’acte 
de lliurament és previst pel dia 27 d’abril, a la tarda. 
 
Josep Maria Balcells informa de la celebració de la II Trobada de la Xarxa d’Escoles 
Conviure que va tenir lloc el dia 30 de maig en el marc de l’Auditori del Parlament. 
Hi van participar 195 alumnes de 9 escoles de primària o secundària acompanyats de 
28 mestres/professors. Va servir per posar en comú el treball de tot el curs sobre el 
lema “Conviure entre diferents”. En el manifest final van sentenciar: “Jo no sóc com tu, 
però tu m’enriqueixes”. 
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Josep M Balcells va informar l’Assembla que des del Departament de Relacions 
Institucionals del Parlament es proposa reconvertir aquesta experiència en una 
participació activa en la iniciativa Aula Parlament,  que vol canalitzar totes les activitats 
relacionades al foment  dels valors que genera la vida i activitat parlamentària. Es va 
informar que hi ha prevista una reunió dels coordinadors de la xarxa d’Escoles 
Conviure amb el departament que dirigeix el senyor Eduard Triay per veure si es  pot 
trobar un encaix que permeti la continuïtat de l’experiència de les Jornades Conviure. 
 
Flora Sanabra explica la realització de les visites internacionals. L’any passat es va anar 
a la Toscana, que va anar molt bé, i ara ens tornen la visita, una delegació d’antics 
diputats del Parlament de Florència, el dia 8 de maig. Pel present any 2015 s’ha optat 
pel Parlament de Baviera, amb contactes amb el Centre Català de Munic, i també una 
conferència sobre les relacions entre Lands i Estat Federal, i posteriorment un 
recorregut per la Selva Negra, del 14 al 20 de juny. 
 
Esteve Tomàs exposa les relacions amb antics diputats d’altres parlaments no estatals. 
Els quatre més semblants i interessats són els de la Toscana, la Llombardia, Baviera i 
Brussel·les, amb qui mantenim bones relacions. 
 
Trini Neras relata que el dia 28 de febrer el president Rigol va fer una conferència al 
Palau de la Aljafería, amb el títol “Distància entre polítics i societat”, organitzada per la 
Asociación de exparlamentarios de las Cortes de Aragón, que va ser d’un gran interès 
per a tots, i especialment per tots els universitaris presents a l’acte. 
Es va convidar i rebre la visita de la seva Junta, amb una estada a Montserrat i una 
recepció del Pare Abat Josep Maria Soler. 
Per continuar l’intercanvi és prevista una conferència del seu president, senyor Alfonso 
Sáez. 
 
Jaume Aligué parla sobre la visita de l’AADPC a Montserrat, el 5 de maig, amb la missa 
conventual, recepció del pare Prior i del secretari de l’Abat, visita a la Biblioteca, 
assistència al cant del Virolai i la Salve, dinar a l’hostal Cisneros, i visita al museu. 
 
Josep Manuel Basáñez comenta el tema de l’atenció als exdiputats en situació difícil, 
especialment els de les primeres legislatures, quan encara no hi havia cobertura de la 
seguretat social. De cara al futur s’estudia la possible implantació d’algun mecanisme 
que ja pugui funcionar d’una manera regular. 
 
Ninon Servitje detalla que el mes d’octubre es va fer una visita al Born Centre Cultural, 
durant la qual es va recórrer el jaciment, un dels més importants que s’han trobat a 
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Europa, i que ens transporta al segle XVII. Es va gaudí de la imponent estructura de 
l’edifici, una de les primeres construccions en ferro, obra de Josep Fontseré, i que va 
albergar el Mercat Central de la ciutat. 
Informa que està concretant per abans de l’estiu una visita a l’hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, magnífic edifici projectat per Lluís Domènec i Montaner, el 1902. 
 
Punt 4.- El tresorer Jaume Aligué detalla el saldo inicial del darrer exercici, els 
ingressos, les despeses i el saldo final. L’ingrés gairebé exclusiu és el de les quotes 
socials, i la despesa més important correspon al premi Conviure a Catalunya. En quant 
al pressupost de 2015, exposa la previsió d’ingrés net, i en el capítol de despeses, el 
Premi Conviure, i el viatge a Baviera. Tots els estats de comptes s’acompanyen a 
aquesta Acta. 
 
Punt 5.- En l’apartat de precs i preguntes hi ha les intervencions dels associats Jaume 
Jané, Josep Maria Balcells i Antoni Nogué, sobre el premi Conviure, i sobre la cobertura 
als antics diputats. 
 
Es clou l’assemblea, i es fa una visita a diferents dependències del Parlament, on hi ha 
exposats quadres de Viladecans, Tàpies i Miró, i s’acaba en els locals on s’exerceix la 
tasca dels mitjans de comunicació i el Canal Parlament. 
 
 
 
 
 
 
Flora Sanabra i Villarroya     Joan Rigol i Roig 
Secretària        President 
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Relació d’assistents 
 

1. Joan Rigol 
2. Flora Sanabra 
3. Jaume Aligué 
4. Josep Maria Balcells 
5. Rosa Barenys 
6. Josep Manuel Basáñez 
7. Ricard Fernández Deu 
8. Josep Mariné 
9. Trini Neras 
10. Carme Servitge 
11. Esteve Tomàs 
12. Josep Casajuana 
13. Rosa Martí 
14. Ferran Pont 
15. Josep Maria Casals 
16. Francesc Vernet 
17. Rosa Viadiu 
18. Rosa Bruguera 
19. Pere Parera 
20. Josep Fornas 
21. Josep Maria Simó 
22. Pilar Ferran 
23. Rafael Hinojosa 
24. Vicenç Capdevila 
25. Jaume Jané 
26. Francesc Xavier Bada 
27. Magí Cadevall 
28. Jacint Vilardaga 
29. Antoni Noguer 
30. Joan Roma 
31. Antoni Sabaté 

 
Excusats 
Pasqual Maragall 
Enric Cardús 
Roser Capell 
Teresa Capilla 


