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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L^ASSOCIACIÓ D^ANTICS DIPUTATS 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Acta de la reunió celebrada Til de març de 2016. 

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 de Joan Rigol, el qual obre la sessió 
acompanyat de Lluís Corominas, vicepresident primer del Parlament, que 
excusa la presidenta Carme Forcadell per raons d'agenda, i fa una 
salutació als assistents, amb referències a la situació actual, la d'una 
legislatura diferent, amb llarga durada de les reunions de la Mesa i la 
Junta de Portaveus, amb una remarcable renovació dels diputats i amb 
molts de no afiliats a partits polítics. Acaba fent un agraïment a la feina 
feta pel president Rigol. 

El president Rigol fa referència a la seva estada al Parlament, primer com a 
conseller des de l'any 80, època de mestratge dels nous polítics de la 
primera generació del Parlament restaurat. Comenta de com es 
desplegarà en el futur la transversalitat del catalanisme polític. La transició 
a Espanya es va fer amb un cert possibilisme, i que tothom estava inscrit 
en alguna ideologia determinada, que indicava el futur que es pretenia. La 
situació actual és plena d'interrogants però és més rica d'espontaneïtat 
democràtica. Vivim en un món globalitzat, i ell confia que en el 
replantejament de Catalunya es pugui viure en un àmbit molt més humà. 
Les interdependències són positives i s'han d'assumir. Té algunes 
reticències per les coses tal com van, ja que s'han convertit les institucions 
en platós de televisió. Hi ha massa immediatesa en l'exercici polític. 

La nostra Associació i la seva Junta és un bon model de convivència. La 
manera d'actuar vol donar un bon exemple de l'actuació política. 
Agraïment als membres de la Junta per a feina feta. 
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Va tenir un record pels antics diputats traspassats en el transcurs de l'any: 
• Ricard Masó i Llunes (Girona, 23/04/2015) 
• Jordi Miralles i Conte (Barcelona, 14/10/2015) 
• Pere Ribera i Guals (Manresa, 05/01/2016) 
• Esteve Orriols i Sendra (Vilanova i la Geltrú, 07/01/2016) 

I va informar de la incorporació de nous associats, que es relacionen al 
marge. 

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 exposin les activitats de les 
àrees que tenen delegades i encomanades, en referència a les activitats 
desenvolupades l'any 2015, i també les programades pel present any 
2016. 

En primer lloc, Ricard Fernandez Deu, va tenir unes paraules d'agraïment 
per la seva estada a la Junta, i va comentar les conferències del 2015 i la 
programada pel 2016. La de l'any passat va anar a càrrec dels senyors 
Borja de Riquer i Josep Fontana, que sota el lema " La persistència de la 
memòria", va tractar sobre la interiorització de la nostra història, la 
renaixença, la industrialització, la reforma agrària, etc. I la d'enguany 
anuncia que serà el 6 de juny, i la impartirà l'Arquebisbe de Barcelona, 
senyor Omella. 
També parla de l'edició dels dos exemplars anuals del Butlletí. 

Josep Mariné parla de les visites arreu del territori, l'any passat a la 
comarca de l'Alt Penedès durant la primavera, i també a Reus. La sortida 
d'enguany l'està treballant per anar a les Terres de l'Ebre. 
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Flora Sanabra llegeix el veredicte del Jurat de la Xa. Convocatòria del 
premi Conviure a Catalunya, atorgat a les escoles de Batea i Lestonac de 
Badalona, i un accèssit a la del Masnou. L'acte de lliurament és previst pel 
10 maig, a la tarda. Els actes de lliurament han estat molt interessants, 
però hi ha el problema de la difusió a les escoles i l'escassa participació, 
que ha baixat de 24 a 4 o 5, cosa que fa difícil la seva continuïtat. Hi ha 
intervencions de Josep M. Balcells, que esmenta les activitats de les 
anomenades Escoles Conviure, i també les iniciatives del propi Parlament 
adreçades a les escoles, etc. S'hi haurà de reflexionar per veure què és 
millor de fer. S'enceta un debat en el que intervenen Josep M. Casals, 
Jaume Jané i Vicenç Capdevila, i una referència d'Ernest Benach sobre el 
seu bon record de l'escola Lestonac, i una recapitulació de Joan Rigol, que 
recorda l'esperit fundacional del premi "Conviure a Catalunya". Flora 
Sanabra va agrair el suport i ajut de tots en els seus nou anys de compartir 
tasques en la Junta Directiva. 

Esteve Tomàs exposa, en primer lloc, i excusa a Rosa Barenys, que no pot 
assistir, que el web de l'associació hi ha poca consulta, només 338 vegades 
en tot un any, i diu que es remodelarà la pàgina del Parlament, i llavors 
potser el nostre apartat podrà ser més accessible. Josep M. Casals diu que 
caldria també anunciar-hi les activitats futures i no només donar compte 
de les passades. 

En quant a les nostres relacions amb altres Parlaments amb capacitat 
legislativa, agrupats a la CALRE, el darrer any es va visitar el de Baviera i 
vàrem tenir la visita de la Junta de l'Associació corresponent de la 
Toscana. Aquest any la visita es farà a Flandes, visitant el Parlament 
flamenc i el Parlament europeu. A les visites hi sol haver unes 24 o 25 
persones, de les quals només 11 o 12 antics diputats i això és molt poc, i 
molts solen ser assistents assidus. Proposa de fer una enquesta als 
associats sobre dates, cost, llocs per anar, etc. Hi ha la intervenció de 
Xavier Bosch sobre la disponibilitat dels antics diputats per assistir a les 
activitats. 

En un cert moment es parla de tenir un domini propi a la xarxa i d'obrir 
perfils a Twitter i Facebook. 
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Trini Ñeras comenta Íes relacions amb associacions d'antics diputats de 
l'Estat, i que de moment van endavant amb els aragonesos. Joan Rigol 
parla de reprendre ens contactes amb València i Mallorca. 

Ninon Servitge parla sobre les activitats a Barcelona i rodalies, que potser 
es podrien traslladar a divendres a la tarda o a caps de setmana. Es va 
visitar l'Hospital de Sant Pau, amb molta assistència, i es va fer una visita a 
Port, on es va conèixer la seva activitat i objectius de futur. Anuncia que la 
pròxima visita serà el 6 de maig, a les 11 del matí, a l'Institut Guttman. 

Punt 4. Flora Sanabra, en representació del tresorer Jaume Aligué, a qui 
excusa per malaltia, 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, i presenta el saldo del 2015, que va passar de 2.703 € a 3.192 €. 
Comenta que són costoses les despeses de les devolucions de quotes, que 
n'hi ha massa, i que entre totes han costat uns 325 €. També dóna, a grans 
xifres, el pressupost per l'any 2016. 
Tots els estats de comptes s'acompanyen a aquesta Acta, i s'aproven per 
la totalitat dels assistents. 

Dels 550 antics diputats existents n'hi ha 274 inscrits a l'associació, és a dir 
la meitat. 

Punt 5. Es passa a la reglamentària renovació de sis membres de la Junta 
Directiva. Acaben el seu mandat el president Joan Rigol, la secretària Flora 
Sanabra i el vocal Ricard Fernández Deu, que no són renovables, i Jaume 
Aligué, Josep M. Balcells i Esteve Tomàs, que opten a la reelecció. Es 
procedeix a la votació, per la qual queden escollits Núria de Gispert com a 
presidenta, els tres vocals renovats i Enric Cardús i Pere Parera. El 
president Joan Rigol diu que hi ha hagut 56 votants, amb 55 vots vàlids i 
un vot nul. 

La Sra. Nuria de Gispert, nova presidenta de l'Associació, comença el seu 
parlament agraint a tots els presents la confiança que lí han fet amb el 
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seu vot i felicita al president i ais vocals sortints, Joan Rigol, Flora Sanabra 
i Ricard Fernández Deu, per la tasca tan meritoria i efectiva que han 
realitzat durant el seu mandat i que ella ha pogut constatar des de la 
Presidència del Parlament. 

Des de fa uns mesos sabia que potser seria la presidenta de l'entitat, i des 
del primer moment va acceptar la possibilitat del càrrec amb molt d'orgull 
per aquest honor. Sentiment que també té per haver estat diputada del 
seu país. Els anys de presidenta del Parlament han estat una experiència 
enriquidora, intensa i també dura. Hi ha a la societat i, per tant també en 
el Parlament, un gran canvi, una nova generació amb idees diferents i, a 
vegades, valors diferents, perquè desconeixen què va ser la transició i el 
que va costar passar d'una dictadura a la democràcia. 

Expressa el seu desig de fer amb la nova Junta una bona feina, si és 
possible, com la Junta del president Rigol. 

Entre les diferents accions a fer anuncia la possibilitat d'organitzar uns 
dinars de debat, amb temes diversos i actuals i ponents especialistes. 

La seva opinió personal sobre els premis Conviure és que són importants i 
necessaris. Estan pensats en els valors de ciutadania i democràcia i són 
compatibles amb les accions sobre les escoles del propi Parlament. 

Respecte a la web, considera que és necessari un canvi, però comptem 
amb grans experts com el propi president Benach, que poden ajudar a 
millorar-la. 
Respecte al tema d'accedir com a associació als exdiputats més joves, és 
lògic que la seva participació sigui minsa, ja que es troben en una edat 
laboral intensa. S'hauria d'intentar atreure els de la franja de 55 a 65 anys. 

S'acaba l'Assemblea a 2/4 de 2 del migdia. 
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