
 

 

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

Acta de la reunió tinguda el divendres 2 de març de 2018. 

 Ordre del dia: 
 
1.- Salutació de la M. H. Presidenta.  
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior.  
3.- Memòria de les activitats desenvolupades en l’exercici del 2017, i pla d’activitats proposat per  

a l’any 2018.  
4.- Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2017, i del pressupost del 2018.  
5.- Elecció de vocals de la Junta Directiva.  
6.- Torn obert 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. Durant la reunió, es rep la visita del President del Parlament , Sr.  Roger 

Torrent que  dona la benvinguda als assistents i es posa a disposició dels antics diputats en tot allò 

que el Parlament i ell mateix puguin col·laborar.   

1.- Salutació de la M. H. Presidenta  

La Presidenta, Sra. de Gispert, dona la benvinguda a tots els presents i fa unes breus reflexions 

sobre la situació política en que es troba el nostre país amb l’aplicació de l’article 155, els 

membres del Govern a la presó o a l’exili i eleccions convocades per el Govern espanyol . 

Situació difícil i complicada que ha afectat el desenvolupament de les activitats de l’associació 

fins a arribar a suspendre-les en circumstàncies determinades.    Explica que, precisament el 

passat 21 de novembre es van complir  20 anys de la constitució  de  l’associació que va celebrar 

la 1ª assemblea i elegí la 1ª Junta presidida per el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera,  el 12 de 

desembre de 1997.  Per la situació política actual no va semblà adient celebrar-ho em aquell 

moment, s’espera poder fer-ho ben aviat.    

 La Presidenta passa a informar del nombre d’associats que constitueixen l’associació, que és de 

caràcter voluntari. En aquests moments son 271 davant de un total de  582 antics diputats.   

 



 

 Recentment hi ha hagut 5 noves incorporacions: les  Sres. Annabel Marcos, Meritxell Roigé, 

Àngels Ponsa, Hortènsia Grau i  Gemma Lienas.   

Tot seguit la Sra. de Gispert te un breu record pels exdiputats traspassats en el transcurs de 

l’any 2017 :  

 I. Sr. Josep Maria Santacreu i Marginat. Diputat de la II legislatura pel GP Popular. 

 H. Sr. Joaquim Molins i Amat. Diputat de la III i IV legislatures pel GP de CIU. 

 I. Sr. Lluis Virgili i Farrà. Diputat de la I legislatura pel GP de CIU. 

 H. Sr. Antoni Subirà i Claus. Diputat de la I,II, III i IV legislatures pel GP de CIU. 

 I. Sr. Antoni Sabaté i Ibarz. Diputat de la V i VI legislatures pel GP SOC i exalcalde de Flix.  

 

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

La secretària, Sra. Servitje, dona lectura a l’acta de la darrera assemblea, celebrada el 31 de 
març del 2017, que s’aprova per unanimitat dels presents. Després dona resposta a les 
qüestions plantejades en aquella reunió: 

 Ampliar el premi Conviure e tres accèssits, petició del Sr. F. Pont. Hi ha hagut ampliació 

del premi que ha passat de un a tres premis. També s’ha plantejat ampliar la quantitat 

de la dotació a 1.500 €, si la tresoreria ho permet. 

 Obrir l’associació als exdiputats de les Corts i els ex Senadors., proposta del Sr. R. 

Hinojosa.   

La Junta no veu adient incorporar-los perquè es perdrien els propis objectius  de 

l’associació però si pot ser enriquidor convidar-los a participar en actes puntuals.  

 

La  secretaria explica els canvis en l’acord de l’associació amb la mesa del Parlament, canvis 
produïts per raons pressupostaries i la llei de transparència que han suposat des de aquest any,  
la supressió de les revisions mèdiques i l’ esquela en el moment del  traspàs d’un antic diputat, 
en els mitjans de comunicació. Canvis anunciats ja en l’assemblea celebrada el  2017 i en una 
carta enviada als associats en data 3/07/2017.      
La proposta d’alguns antics diputats de que l’associació assumís el cost, s’ha estudiat i és 
inviable. El preu de la revisió mèdica  és de 150 € i el d’una esquela petita, emmarcada, a La 
Vanguardia de 2.395 a 3.595 € segons text. L’associació, amb una quota anual  de 25 €, no  pot 
fer-se’n càrrec.  
 

3.- Memòria de les activitats desenvolupades en l’exercici del 2017, i pla d’activitats proposat 
per  a l’any 2018.  
 



 

3.1  Dinars/Debat. 

En total s’ han  programat  tres:  

J. Manel Basañez informa del primer dinar debat on ell va ser el ponent i que va tenir lloc a 

continuació de l’assemblea, el 31 de març.  Es va tractà sobre el Brexit.  Un tema difícil, complexa 

i perillós per la Unió Europea. Explica que algunes de les conclusions que va dir en aquell 

moment no les mantindria ara mateix.  

E. Tomas informa que el ponent  del segon va ser en J. Amorós i va parlar sobre el Corredor 

Mediterrani i la seva importància per l’economia d’aquesta àrea i en definitiva del país. La 

explicació molt complerta va anar acompanyada per gràfics i diapositives que es podran trobar 

en el Butlletí.  

El tercer dinar debat serà avui mateix, després d’aquesta assemblea. Tenim com a convidat el 

Dr. Ll. Torner  que dissertarà sobre la fotònica, les seves aplicacions i els  canvis que aporta i pot 

aportar a les nostres vides. 

3.2. Conferència anual.  

En J. Mª Balcells informa que la conferència va anar a càrrec de la Sra. Victòria Camps, filòsofa 

i catedràtica de Filosofia moral i Política a UAB. El títol de la mateixa era “ Ètica i Política en 

temps de canvi” , dos principis que haurien d’harmonitzar, però en temps de canvi com l’actual 

és encara més difícil en un mon d’incerteses, en una societat basada en l’economia on els drets 

són prioritaris als deures. El tema era molt actual i va suscitar molt interès amb  una assistència 

molt nombrosa.  

La proposta per 2018 es tractar el tema de Jueus i Palestins amb dos visions com les de la Dra. 

Bramon i el Dr. M. Forcano.  

3.3. Visites per Barcelona.2017 . 

C. Servitje informa que hi havia dues visites programades, al Museu Picasso i la presó Model,  

que, donades les circumstàncies polítiques actuals en que es troba el país  no es considerà 

oportú ni adient mantenir les activitats previstes i es van posposar. La proposta per visites 

durant el  2018  està oberta i dependrà de la situació política i social.  

 

3.4.  Visites per Catalunya.  

 

J. Aligué exposa, breument perquè està molt ben relatat en el Butlletí , la visita feta al Ripollès el 

passat mes d’abril. La organització va ser excel·lent, les visites culturals  van resultar molt 



 

interessants i els guies dels monestirs i museus eren molt professionals. El dinar va ser 

esplèndid i varem estar molt ben acompanyats pels alcaldes i el delegat del Govern. La 

participació dels associats  va ser molt nombrosa.  

    A la tardor s’havia programat visitar la Garrotxa, però per la situació del país va ser anul·lada  

s’ha posposat per més endavant.   

3.5 Viatges Institucionals. 

E. Tomas fa una valoració molt positiva  del viatge. L’agència, Kulturalia, que era el primer any que 

col·laborava, va resultar molt professional, van preparar un programa molt ben aconseguit, amb uns 

guies molt preparats i amables i a un  cost assequible.  

El resultat va ser  un èxit de participació  que obligà a tancar la inscripció per falta de places en el ferry. 

L’ambient entre tots els 41 viatgers molt cordial i alegre i la illa resultà molt interessant, amb un paisatge 

impressionant i molt variat. 

L’únic punt negatiu va ser  la visita Institucional, que precisament era l’objectiu del desplaçament . Els 

serveis del Parlament l’havien preparat a consciència  amb visites personals al cònsol de França, cartes 

de la Presidència del Parlament i de l’Associació al President del Parlament cors,  i converses telefòniques 

entre les Oficines de Presidència de les dues Institucions. Però finalment la rwebuda en el Parlament 

cors no va ser con s’esperava.  El  President  de la regió es va excusar al mateix matí per un  imprevist a 

l’altra banda de la illa on  el va acompanyà el President de la Assemblea.   

La proposta per enguany és visitar Eslovènia.  

 

3.6. Butlletí.   

E. Cardus exposa que el Butlletí de tardor va ser anul·lat perquè no hi havia contingut, ja que 

no van haver activitats. El Butlletí de primavera sortirà properament. 

 

3.7. Premi Conviure. 

El Sr. J.M. Balcells informa de  la Composició del nou Jurat, les Sres. Sara Blasi, Dolors Gordi, 
Flora Sanabra i els Srs. Josep Mª Balcells, Magí Cadevall,  Jaume Jané, Francesc Pané i Eduard 
Triay. 
 
També explica que és  el primer premi que s’ha fet en col·laboració amb Aula Parlament, amb 

les noves bases i el nou format aprovat per la Junta i considera que ha respost a les expectatives.  

Les escoles participants han sigut trenta. Els serveis educatius del Parlament van seleccionar 

cinc treballs finalistes de cada una de les tres categories i el Jurat del premi ha seleccionat el 

guanyador en cada una d’elles: 



 

 Educació primària 5è i 6è:  ESCOLA LUMEN  DE Terrassa (6è de Primària)   

Projecte de llei: Regular les actuacions per a fer una escola més sostenible i respectuosa 

amb el medi ambient. 

 Secundària 3r ESO:  Escola FEDAC DE Sant Andreu, Barcelona.  

Projecte de llei :Contra l’assetjament escolar. 

 Batxillerat i CF:  CFGS d’Administració i Finances. Institut Santa Coloma de Farners 

Projecte de llei: Pràctiques remunerades 

3.8. Contactes amb altres associacions afins.  

 La Sra. T. Neras informa que el passat 16 de novembre, el Sr. Alberto Xiulio Rodriguez Feijoo, 

vicepresident de l’associació d’ex diputats va demanar una entrevista amb la Junta. Va ser un 

primer contacte on es va mostrar  interessat en conèixer les activitats de l’associació. A la 

vegada explicà que es dediquen a fer “charles” a col·legis i instituts per tal d’apropar l’activitat 

Parlamentaria als joves, activitat que volen estendre també a la Universitat i realitzen unes                 

tertúlies televisives remunerades que son gravades en vídeo i es passen després, per la TV de 

Galícia el dissabte. L’associació la conformen tots els exdiputats al cessar l’activitat 

parlamentaria,  i els òrgans de govern son  la  Assemblea General, la Direcció  on hi ha uns trenta 

membres i  la Executiva on son  unes 12 persones,  actives tres. La seu és una oficina en el 

Parlament. 

La Sra. Trini Neres  també ens informa dels últims contactes mantinguts amb l’Asociación de 

exparlamentarios de las Cortes de Aragón. Envià al president Sr. Alfonso Saez, vell conegut seu, 

una carta de comiat personal ja que avui finalitza el seu mandat com membre de la Junta. La 

resposta del president aragonès, en nom de l’associació, la  sorprengué desagradablement per 

la forma i el fons, que feia referència a la situació política actual entre l’Estat Espanyol i 

Catalunya.                                                                                                                                                               La 

Sra. Neras comenta que no hi ha associació d’exdiputats a les Balears ni el País Valencià. Si que 

en té Andalusia. 

4.- Debat i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2017, i del pressupost del 2018.  
El Sr. J. Aligué presenta l’estat de comptes del 2017.  

Hi ha una imposició a termini de 10.0000 €.  La escola LUMEN no ha  fet efectiu, encara,  el 

premi de 1.000 €.  



 

Saldo a 31/12/16  5.028,66 

Quotes 2017   6.525 

Interessos   4.36 

Total ingressos  11.558,02 € 

Despeses   3.572,36  

Saldo a favor. TOTAL  7.985,66 €  

Tot seguit el tresorer presenta el pressupost pel 2018. Hi ha el romanent de 7.985,66 € i  unes 

previsions d’ingressos de 6.500 € provinents, en exclusiva, de les quotes socials i 1.600 € de 

despeses varies,  més 4.500 €  corresponents als tres  premis Conviure 2018 i 1.000 € del import 

del premi del 2017 , no cobrat.   

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

5.- Elecció de vocals de la Junta Directiva.  
Es procedeix, en compliment dels Estatuts,  a la votació per la renovació parcial de  vocals de la 
Junta Directiva. La Secretaria, Sra. C. Servitje,  informa que les Sres. R.  Barenys i T. Neras cessen 
per haver complert dos mandats i no ser reelegibles i cessen també els Srs. J.M. Basañez, J. 
Mariné i la Sra. Servitje que opten a la reelecció. S’han presentat dues noves  candidatures, les  
de les Sres. D. Gordi i G. Renom. 
 
Es procedeix a la votació que dona el següent resultat: 
Presents en la votació 36 associats, 14 vots rebuts per correu i 3 vots per delegació.  
Total 52 vots vàlids, 2 en blanc i 1 nul. Amb el següent resultat:  

    

 



 

Queden escollits els tres vocals reelegits i els dos vocals presentats. Sres. D. Gordi, G. Renom i C. 

Servitje i Srs. J. M. Basañez i J. Mariné. 

6.-Torn obert de paraules. 

6.1. El Sr. J. Casals manifesta el seu desacord perquè no s’ha llegit públicament el resultat 

complert de les votacions en la renovació de la Junta, els  vots a favor, en contra i les 

abstencions de cada membre a elegir. La secretària, C. Servitje,  li respon que s’ha fet con ha 

sigut habitual fins ara en  cada votació. Però la Junta ho estudiarà i marcarà el camí per futures 

eleccions.   

6.2. La Sra. R. Barenys, expressa la seva satisfacció per haver format part d’aquestes Juntes i 

encoratja als presents a presentar-se. Es un servei i a la vegada es comparteixen unes 

inquietuds  i un temps amb persones que han sigut companys i que, ara, esdevenen amics.  

També anima a que s’entri a la web de l’associació que ha estat renovada i és més àgil i 

interessant.  

6.3. El Sr. J. Casajoana expressa en nom de tots els antics diputats el seu agraïment als que avui 

cessen i fa un suggeriment respecte a les visites a comarques. Visitar Terrassa, l’Egara romana 

i l’Egara íbera que té uns conjunts turístics, industrial i modernista, junt amb el conjunt 

monumental de la Seu - Esglésies de St. Pere, testimoni únic de l’art i l’arquitectura de 

diferents èpoques, impressionants. La Sra. Servitje li agraeix el suggeriment i exposa que la 

Junta ho tindrà en compte per les properes sortides.  

6.4. La Sra. A. Lorente, lamenta algunes manifestacions públiques de membres de la Junta 

respecte a la situació del país que, com a socialista, li dolen. Demana la necessitat de 

respectar la pluralitat d’idees que hi ha a l’associació en les manifestacions públiques. En 

aquest mateix sentit s’expressen la  Sra. G. Lienas i el Sr. J. Mª Balcells.  

6.5 .La Sra. D. Gordi agraeix la confiança que li han fet i es posa a la disposició de tots els  

associats.  La Sra. G. Renom, coincideix amb ella. 

 

S’acaba la reunió quan són les 13.45 hores. 


