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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’ANTICS DIPUTATS AL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

Acta de la reunió celebrada el divendres 31 de març de 2017. 

 Ordre del dia: 

 

1.- Benvinguda de la Presidenta de l’associació.                                                                                                          

2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.                                                                                

3.- Memòria de les activitats desenvolupades en l’exercici del 2016, i pla d’activitats proposat per a    

 l’any 2017.                                                                                                                                                                       

4.- XI Premi Conviure. Bases del premi. Jurat                                                                                                                                    

5.- Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2016, i del pressupost del 2017.                          

6.- Torn de paraules. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Els assistents i els excusats es relacionen en el full adjunt.  

A les 11.30 hores, a la Sala 1 del Parlament, es reuneixen els associats esmentats, sota la 

presidència de la Sra. Núria de Gispert. 

1. Benvinguda de la Presidenta de l’associació. 

La Sra. de Gispert   fa una breu salutació a tots els presents, assenyalant que aquesta és la 

primera assemblea de la  nova Junta, amb nova presidència, nous membres i també  nova 

secretaria per l’any sabàtic del Sr. M. Vaccaro. Felicita i agraeix  als membres de la Junta 

anterior la feina feta , i exposa el desig de poder igualar els èxits aconseguits per ells, en 

aquesta nova etapa.  A la vegada comenta que en aquesta legislatura,  la composició de 

l’hemicicle també ha sofert canvis amb la irrupció de nous grups polítics, una remarcable 

renovació de diputats, alguns  molt joves, no afiliats a Partits polítics  i que fan poc recorregut 

en el càrrec. Tots aquests canvis  afecten a l’associació i caldrà estudiar  de quina forma cal 

assumir-los.                                                                                                     

      Tot seguit te un record pels antics diputats traspassats en el transcurs de l’any: 

 05-01-16   I. Sr Pere Ribera i Guals.  Diputat de la V i VI legislatures  pel GP de  CIU 

 07-01-16   I. Sr Esteve Orriol i Sendra.  Diputat de la II,III, IV, V , VI, VI, VII, VIII 

legislatures pel GP de  CIU i alcalde de Vilanova i Geltru de 1992 al 1993 i de 1994 al 1999.  

 10-05-16   H.Sr. Joaquim Ferrer i Roca. Diputat de la III,IV,V,VI  legislatures  pel GP de  

CIU i conseller de Cultura de 1985 al 1988 

 24-05-16    I. Sr. Ramon Llumà i Guitart . Diputat de la VI legislatures pel GP de  CIU i 

alcalde de Solsona de 1979 al 2003. 



 13-11-16  I. Sra. Pilar Busquets i Medan . Diputada de la II, III legislatura per CIU.  

Síndica d’Aran de 1991 al 1993.  

 16-11-16  I. Sr. Francesc Casares i Potau . Diputat de la I i II legislatures pel GP del PSC. 

 28-12-2016  I. Sr. Antoni Jordà i Novas. Diputatd de la III, IV legislatures pel GP de CIU 

 26 -01- 2017  Sr. Marçal Casanovas Guerri. Diputat de la I, II i III legislatures  pel GP de  

ERC i  secretari quart de la Mesa a  la II legislatura.  

 

A continuació passa a informar de la incorporació de nous associats:  la Sra. A. Solé i el Sr. U. 

Beltran. En aquests moments l’associació la composen 287 membres de 590 ex diputats.  

 

2.  Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.  

La secretària, C. Servitje comença a llegir l’acta, però com s’havia enviat a tots els associats 

junt a la convocatòria de l’assemblea es dona per llegida i s’aprova  per assentiment, sense cap 

esmena. 

La Sra. Servitje informa  dels recents acords de la mesa del Parlament que afecten als associats 

i que fan referència al punt III. Drets i Deures dels antics diputats.  Són els punts: 

 1H): “ Ésser-ne anunciat, si s’escau, el traspàs en els mitjans de comunicació..” 

 El servei de les Revisions mèdiques. 

       Aquestes supressions son degudes a la reducció del pressupost i la llei de transparència. 

L’Associació ha estudiat el cost d’aquests serveis i no li es possible poder assumir-los.  

3.   Memòria de les activitats desenvolupades en l’exercici del 2016, i pla d’activitats proposat 

per a l’any 2017.    

3.1.  Nova activitat.   

La presidenta, Sra. N. de Gispert, explica la nova activitat que ha programat la Junta amb 

l’objectiu de reunir als associats al voltant de la taula i reflexionar i deliberar sobre temes 

d’actualitat. S’ha  anomenat “Dinars / Debat”. S’han celebrat ja dos, i amb bons resultats fins 

ara. En el 1º, el 18-11-16,  la Sra. Anna Cabré va ser la ponent i dissertà sobre   “Demografia i 

família”. En el  2º Dinar Debat es va tractar “La crisi dels refugiats, un repte  humà i polític” 

amb el Sr,Angel Miret el 17-03-17 i el 3º se celebrarà aquesta mateixa tarda on J. M. Basañez 

ens resumirà les circumstàncies l les possibles conseqüències d’aquesta decisió britànica.  

Respecte a les propostes per la resta de l’any, la Sra. Gispert anuncia que el proper 05 de maig  

hi ha previst com a convidat ponent el Sr. Amorós i el tema a tractar “El Corredor 

Mediterrani”. Altres ponents ja contactats, son el físic Sr. Ll. Tornes, la Dra. Dolors Bramon, i 

el Dr. M. Forcano. 

3.2. Conferència anyal.   

El Sr. J. Aliguè fa  un breu resum del desenvolupament de la conferència que anyalment 

celebra l’associació i que el 2016, 6 de juny,  va tenir com a convidat el nou arquebisbe de 

Barcelona,  Joan Josep Omella.   

El Sr. Aligué, explixca que la intervenció de l’arquebisbe va generar gran expectació.  Es va 

omplir la sala d’actes del  Palau del Parlament amb assistents variats propvinents de diferents 

estaments, principalment del mon de la cultura, la política i  l’ Església. Hi  havia interès en 

escoltar  el tema a desplegar,  “Política i Religió”, però, que hi havia un interès afegit, com era 

el cas de poder conèixer la persona encarregada de fer-ho, el nou arquebisbe de Barcelona. En 

tots dos aspectes es va assolir la fita, es va  poder escoltar una exposició molt ben  elaborada i 

altament interessant així com també és va manifestar la persona,  un home recte, bo, simpàtic, 



per damunt de  tot un home d’Església, que diu el que pensa sense embuts,  “un aragonès de 

soca-rel” com ell mateix es va definir en algun moment; tot i que quan se li van formular 

preguntes més concretes,  sobre temes  candents del moment actual, en general va eludir 

adoptar una posició compromesa, sobre tot quan va ser interpel·lat pel paper de l'Església en el 

procés sobiranista, defensant que el temes polítics corresponent als polítics. 

Respecte el tema pel l’any en curs, el Sr. Aligué informa que serà “Ètica i Política, en temps de 

canvi” el proper 16 de juny, a les 18.00 hores, a càrrec de la Sra.Victòria Camps. Filòsofa, 

catedràtica de Filosofia moral i Política a UAB. Membre del Comitè de Bioètica d’Espanya.  

 

3.3. Conèixer Barcelona.  

La Sra. C. Servitje informa que des de l’Associació ja s’han organitzat dues visites ben diverses 

tan pel seu contingut com  també per el interès en participar-hi per part del antics diputats.        

El passat 6 de maig es va visitar l’Institut Guttmamm, una experiència molt enriquidora, on 

varem ser testimonis de situacions personals molt difícils i on varem trobar un equip de grans 

professionals que fan la seva feina amb gran vocació,  il·lusió i alegria.  

 El 1 de febrer es va anar al MNAC per conèixer les sales de reserva, el taller de restauració i la 

exposició “ Picasso i el romànic”.La visita ocasionà molta expectació entre els associats, però  

malauradament el nombre d’assistents era limitat per raons de seguretat i no varem poder 

satisfer totes les peticions.  Realment va ser molt interessant i un gran privilegi si tenim en 

compte que en Sr. P. Serra, el seu director, ens va acompanyà durant tot el recorregut..                                                

Les properes sortides tindran com a destí el Museu Picasso, Monestir de Pedralbes, Palau 

Güell; Liceu i dinar al Cercle; Parc Güell; Casa Batlló; Casa Milà- la Pedrera; Parc de recerca 

Biomèdica; Ecoparc-3 planta de tractament mecànic biològic de la resta; Sincrotró Alba.  

3.4.Visites per Catalunya.  

El Sr. J. Mariné  fa un breu resum de la visita de l’associació a  Deltebre, el passat 7 d’octubre. 

Una visita on es vam cobrir tots els objectius: retrobament d’antics companys, conèixer 

aquelles terres de primera mà molt ben acompanyats per els seus  responsables polítics i gaudir 

de la natura. Varem veure els conreus d’arròs al final del seu cicle agrícola, quan ja s’han  segat 

els camps i hi ha moltes aus. Des del elevat mirador varem divisar les illes de Buda i St Antoni 

les dunes i la Punta de la Banya que s’endinsa en el mar. El temps acompanyà i el dinar, molt 

ben escollit, va posar el punt final. 

El Sr.  J. Aligué passa a informar que la  propera visita està projectada pel 7 d’abril i el destí 

serà el Ripollès, tot visitant Ripoll, Ogassa i St. Joan de les Abadesses  i a la tardor anirem a 

recorre els boscos, camps i pobles de  la Garrotxa. 

3.5 Viatges Institucionals.  

El Sr. E. Tomas ens informa de la nova agència que tindrà la responsabilitat d’organitzar les 

sortides de l’associació “Kulturalia”. Una empresa de reconegut prestigi i amb gran experiència 

en viatges de turisme cultural i de grups.  

Com a proposta de destí  per enguany Corsega, del 15 al 20 de maig.  El viatge en autobús fins 

a la costa francesa i d’allà en ferry,  a la nit, fins a la illa. A Corcega es visitarà Ajaccio, els 

penyasegats de Les Calanches de Piana, declarats  Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, 



Zevaco, el golf d’Oporto,  Bonifacio i l’extrem sud de l’illa, amb passeig en barca per les grutes 

marines i recorregut en tren turístic inclosos.  

El tercer dia està reservat per la visita Institucional al Parlament. Des de presidencia ja s’han fet 

els primers contactes institucionals.  

 

El Sr. P. Parera fa una breu exposició dels viatge institucional 2016 a Flandes,  fet el passat 

juny. Varem visitar el Parlament Flamenc, on ens va rebre el president Sr. Van Peyman i la 

Mesa i varem mantenir una sessió informativa amb la Junta dels exDiputats on  varem 

profunditzar en  la complexitat d’un país estructurat sobre la base de dues comunitats sobiranes, 

Valònia i Flandes, amb una capital compartida, Brussel.les.   També visitarem la Delegació del 

Govern a la Unió Europea, on el Sr. Altafaj ens va fer una completa exposició de les activitats 

polítiques, econòmiques i culturals que realitzen. Finalment la visita al Parlament Europeu 

tancà el programa institucional. El programa turístic cultural ens portà a conèixer l’antiga 

capital dels ducs de Borgogne, les Malines, la ciutat portuària i industrial d’Anvers, Lovaina, 

Gant i Bruges. En resum un viatge molt interessant i enriquidor en tots els aspectes. 

 

3.6. Butlletins .  

El Sr. E. Cardus fa un breu repàs dels darrers Butlletins i els estructura en tres apartats: 

Institucional, Vivències dels associats i Crònica de les activitats desenvolupades per  

l’associació. Proposa obrir un nou front Col·laboracions, on els antics Diputats poguin 

participar i convida a tots els associats a fer-ho. 

 

3.7. Pagina web.  Serveis del Parlament. 

La Sra. R. Barenys convida a tots els presents a fer us de la Web de l’associació i la del mateix 

Parlament per estar al corrent de la informació.  També explica les ventatges d’utilitzar els 

Serveis del Parlament com la Biblioteca, que podríem gaudir. Comunica que abans de 

començar el proper dinar debat, convidarà a la responsable, Sra. Mercé Mateu, a explicar-nos, 

breument, totes les possibilitats d’aquest servei. 

4.- XI Premi Conviure. Bases del premi. Jurat    

El Sr. J.M. Balcells   fa una detallada exposició dels fets: La nova iniciativa del Dt de 

Relacions Institucionals i la dificultat del premi Conviure en fer arribar la convocatòria a les 

escoles que donava com a resultat una molt  baixa participació, es va arribar  a l’acord  

d’unir les dues iniciatives per tal de mantenir el premi i el seu objectiu d’apropar els valors 

democràtics en l’activitat parlamentaria a les escoles. 

S’han re formulat les bases, s’atorguen tres premis, un per cada un dels tres àmbits: 

Educació Primària, Educació Secundaria i Batxillerat i Cicles formatius, als millors 

projectes de llei elaborats pels alumnes que han participat en algun dels tallers de l’Aula 

Parlament. Els serveis educatius del Parlament seleccionaran cinc treballs finalistes per a 

cada una de les tres categories, entre els quals el Jurat del premi Conviure escollirà els tres 

guanyadors. Els cinc finalistes de cada categoria participaran en la Simulació Parlamentaria 

on es debatrà el projecte de llei premiat.  

El sr. Balcells també informa que la Junta,  escolli un nou Jurat, però mantenint un fil amb 

l’anterior que representen els  Srs. J.Jané, M. Cadevall i la Sra. F. Sanabra membres del jurat 

fins ara i que seran  acompanyats per les Sres. D. Gordi, S. Blasi i els Srs. F. Pané, i J.M. 

Balcells.   



5.- Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2016, i del pressupost del 2017.                           

El Sr. Aligué presenta l’estat de comptes de 2016, amb un romanent de 5.028,66 €, i el 

pressupost de 2017, amb unes previsions de 6.943,66 € d’ingressos provinents, en exclusiva de 

les quotes socials i 3.000 € de despeses, principalment els Premis Conviure. 

S’aproven per assentiment, i s’acompanyen a l’Acta. 

6.- Torn de paraules. 

6.1. El Sr. F. Pont suggereix la possibilitat de concedir un accèssit a les tres categories donat el 

superàvit en el pressupost. La Sra. Gispert respon que, no està previst en les bases del premi, i 

que s’ha de tenir en compte que  ja no es dona un, sinó tres. Però la Junta ho estudiarà i 

s’informarà en la propera Assemblea. 

6.2. El Sr. R. Hinojosa proposa obrir l’Associació als Diputats a les Corts i Senadors de 

Catalunya. S’haurien de modificar els Estatuts, però és una possibilitat que la Junta valorarà. 

 

 Sense més punts a tractar, es clou l’Assemblea quan són les 13.30 hores.          

 

 

 

       

 M. Carme Servitje i Mauri     Núria de Gispert i Català 

 Secretària de la Junta      Presidenta de l’AADPC                                                                                                                                                           


