
 

 

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

Acta de la reunió celebrada el divendres 22 de febrer de 2019. 

 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 2018, i pla d’activitats proposat 

per  a l’any 2019.  
4.- Presentació  i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2018, i del pressupost del 

2019.  
5.- Pla d’igualtat. Parlament  
6.-Torn obert de paraules. 

 
Assistents i excusats es relacionen al marge.  

1.- Salutació de la M. H. Presidenta.  
A les 12.00 h. del matí, a la Sala 1 del Parlament, es reuneixen els associats esmentats, sota la 
presidència de la Sra. Núria de Gispert.  
La presidenta, Sra. Núria de Gispert obre la sessió amb una breu salutació a tots els presents i fa 
esment de la situació política en que es troba el país,  amb el Tribunal Suprem jutjant a part del 
Govern anterior, als dos presidents de les entitats catalanes amb més associats,  i a la Presidenta 
C. Forcadell.  
 
També exposa que l’activitat de l’associació s’ha vist afectada per aquesta circumstància. Es van 
suspendre  actes ja programats i fins la tardor del 2018 no s’ha organitzat cap altre.  
Un d’aquests actes, va ser la commemoració del 20 aniversari. L’associació es constituí 
formalment el 21 de novembre de 1997 sota la `residència del M.H. Sr. Heribert Barrera, però a 
la tardor del 2017 era impossible celebrar-ho i es va fer coincidir amb la conferència del 2018. Es 
va convidar a tots els associats, amb una atenció especial als promotors de l’associació i als 
membres de la 1º Junta, no tots van poder-hi assistir per raó de salut, edat o distancia però tots 
ells  van respondre amb molt entusiasme i agraïment.  
La Conferència, “La deriva de l’Islam des del punt de vista religiós” també va ser  un èxit, les 
paraules i reflexions de la Dra. Bramon, van saber a poc i s’intentarà una altra acta per poder 
desenvolupar-ho.  
 



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

 25/04/2018 I. Sr. Agustí Maria Bassols i Parés, diputat de la II i III legislatures pel GP CiU. 

 27/04/2018 I. Sr. Miquel Àngel Marimon i Fort, diputat de la II i III legislatures pel GP 
CiU. 

 29/09/2018 H. Sr. Macià Alavedra i Moner, diputat de la I, II, III, IV i V legislatures pel 
GP CiU. 

 23/12/2018 I. Sr. Domènec Sesmilo i Rius, diputat de la II, III, IV, V i VI legislatures pel 
GP CiU. 

 28/12/2018 I. Sr. Raimon Escudé i Pladellorens, diputat de la I, II, III, IV i V legislatures 
pel GP CiU. 

 15/01/2019 Excm. Sr. Eduardo Martín Toval, diputat de la I Legislatura pel GP Socialista. 

 22/01/2019 I. Sr. Joan Besa i Esteve, diputat de la I Legislatura pel GP de Centristes. 
 

I informa de la incorporació de nous associats, que es relacionen al marge:  

 Sr. Jordi Cañas Pérez 

 H. Sra. Irene Rigau i Oliver 

 Il·lma. Sra. Montserrat Candini i Puig 

 Sr. Eduardo Reyes i Pino 

 Il·lm. Sr. David Rodríguez i González 

 Sr. Fabian Mohedano Morales 

 Excm. Sr. Jordi Miquel Sendra i Vellvè 
 

Exposa que el Parlament també nota els efectes dels canvis en la societat, els ex diputats de les 
darreres legislatures ostenten la representativitat poc temps i son més joves, el que fa que quan  
cessen en  l’activitat parlamentaria la seva activitat professional els hi deixa poc temps per 
participar en l’associació.  
 
 
2.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea del 2 març 2018. 
L’acta s’havia repartit en temps i forma i s’excusa la seva lectura. S’aprova per unanimitat dels 
presents.  
La secretària, C. Servitje, demana si s’accepta un canvi en l’ordre del dia per incloure una breu 
explicació del Pla d’Igualtat que s’està elaborant en el Parlament. L’assemblea ho aprova i es crea 
un nou punt en l’ordre de dia, el 5. 
C. Servitje a continuació passa a donar resposta a les qüestions  plantejades en la passada 
assemblea: 

 J. Mª Casals demanà  que després d’unes votacions es llegeixin integrament els resultats. 
En la primera reunió de la Junta, després de l’assemblea, s’estudià la petició i es decidí 
que es faria així des d’ara. Si no s’havia fet abans era per estalviar temps i perquè ja 
constaven en l’acta.   
 

 J. Casajuana suggerí que l’associació visités en una de les sortides, Terrassa , el conjunt 
monumental de la Seu-Egara. La Junta atenent a aquest suggeriment i amb la 
col·laboració d’en J. Casajuana , ha preparat una visita a la ciutat vallesana el proper 13 
de març, que esperem sigui un èxit.  



 
La secretària informa que els associats més recents no gaudeixen del carnet d’exdiputat.  
S’enviarà una carta a tots ells informant-los  a tots ells, que per obtenir-lo només cal enviar una 
foto de carnet amb alta resolució.  
 
 
3.- Memòria de les activitats desenvolupades en l’exercici del 2018, i pla d’activitats proposat 

per  a l’any 2019.  
 
3.1. Premi Conviure.  
 D. Gordi i J.M. Balcells informen que el Jurat del premi, va  declarar desert el premi 2018. S’havien 
presentat només quatre projectes - dos de 3º d’ESO, un de batxillerat i un altre de FP – tots ells 
poc elaborats i algun mal presentat.  

Es van  fer cinc trameses de correu sobre la convocatòria del premi:  

 17/01/2018 a 205 centres 

 15/0272018 a 250 centres 

 22/02/2018 a 273 centres 

 10/03/2018 a 310 centres 

 25/03/2018 a 342 centres  
 
Es va contactar amb algun dels centres habituals en els premis, per inquirir el perquè aquest any 

no participaven, just quan el premi s’havia incrementat en un  50%. - de 1000 € ha passat a 

1,500€, per acord de l’assemblea 2018 d’antics Diputats. La resposta va ser la mateixa a tots ells: 

la situació política actual fa que els professors no hagin volgut responsabilitzar-se, per evitar 

possibles  problemes després de fer més feina.  

Aquest any, el Jurat ha decidit canviar el sistema operatiu, s’han modificat les bases del Premi i  

per alleugerar als mestres, les escoles només hauran de preparar un projecte. D’aquests 

projectes, s’escollirà els 5 millors de cada categoria que arribaran  al Parlament per ser defensats 

en el Pla de Simulació Parlamentaria.  

Ferran Pont demana la paraula i exposa la necessitat de que els membres del Jurat del premi 

siguin presents i marquin els criteris en el moment d’escollir els projectes i és així com es farà.  

 

 

3.2. Butlletí.  

C. Servitje excusa l’assistència del seu responsable, E. Cardús, i a la vegada demana disculpes 

perquè en aquest Butlletí que ja està en màquines i que recull tota l’activitat realitzada durant el 

2018, no consta la commemoració del 20’ aniversari de l’associació.  

 

 

3.3 Dinars - Debat 

N. de Gispert informa que s’han celebrat  tres, un tindrà lloc  avui mateix a continuació de 

l’assemblea.  



 Un sobre tema científic:  “La importància de la fotònica i què pot aportar a les nostres 

vides” com a ponent varem tenir el físic  Dr Torner, que ens parlà sobre la Fotònica. 

Tecnologia que substitueix els electrons per fotons, de baix consum d’energia, gran 

velocitat i mida reduïda  que la converteixen en la tecnologia del futur i la seva 

importància en el camp de la salut, l’energia i la tecnologia quàntica. Però 

especialment ens parlà sobre el que ha fet Catalunya en els darrers 15 anys, del 

conjunt d’entitats que fan recerca   puntera comparable a la dels millors països del 

mon.  

 Una ponència socio-cultural, amb l’Abad de Montserrat, J.Mª. Soler,  que dissertà 

sobre  “ La relació de Pau Casals amb el Monestir de Montserrat”. Aquí varem 

descobrir l’estret vincle entre el mestre i el monestir. En el torn de preguntes es va 

entrar en la qüestió nacional. El pare Abad manifestà que, al seu entendre, Catalunya 

és una nació i que per tant té dret a decidir lliurament el seu futur, però cal preservar 

la comunitat i no tots ells  pensen igual. A ell el titllen de independentista.   

 Un tema mèdic de gran actualitat, el càncer. Amb el Dr. M. Esteller: “La investigació i 

la salut, el càncer”que escoltarem avui mateix.  

 

J.Mª. Balcells informa que el proper dinar – debat versarà sobre economia. El convidat serà en 

A. Costas i el títol “ L’economia en temps d’incertesa” i està previst  pel 29 d’abril.  

 

 

3.4. Visites Barcelona  

C. Servitje exposa que a principis d’aquest darrer any n’hi havia dues programades però per la 

situació del país es van anul·lar. Aquest any visitarem el Gran Teatre del Liceu i el Cercle i 

també el Palau de la Música.  

 

 

3.5 Sortides a Comarques. 

C. Servitje excusa A. Calzada que no ha  pogut acompanyar-nos avui, però que conjuntament 

amb P. Macies ens van preparar una visita molt interessant a la Garrotxa el passat octubre. 

Varem poder gaudir passejant per el casc històric d¡Olot i els estrets carrers de Santa Pau, 

admirar-nos amb les obres pictòriques de l’Escola Olatina i a la vegada gaudir de la natura 

entre el boscatge de la Fageda i les restes del volcà Crostat.  Per acabar degustant uns 

impressionants fesols de Santa pau. 

 

J. Casajuana informa de la propera sortida a Terrassa el 13 de març, amb un visita  cultural al 

complex monumental eclesiàstic  la Seu Egara, esglésies de St. Pere i també a una antiga 

fàbrica tèxtil reconvertit en Museu de la Ciència i la Tècnica, que vol promoure el coneixement 

de la cultura científica,  industrial i tècnica.  

 

J. Aligué exposa que el 1 d’abril visitarem Osona, visita que l’amic E. Castellnou  i J.Mª Casals 

en preparat amb molt interès. També diu que a la tardor s’anirà a la Segarra.   



 

 

3.6 Visita Institucional 

E. Tomas informa que el viatge ja està tancat, son 42 els viatgers, més el guia de l’agència i en 

Marc Vaccaro que acompanyarà els antics Diputats. L’acord amb les entrevistes i reunions de 

institucionals, que des de la Secretaría i des de Protocol del Parlament porten,  estan molt 

avançades. El President del Parlament i un grup de Diputats rebrà la delegació, després 

mantindran reunió de treball amb els dos ex presidents, el  del Parlament i el del país i també 

amb exdiputats que son els que van viure el procés d’independència. Per facilitar la estada, es 

pernoctarà, sempre, a Ljubljana i des de allà es faran sortides al Llac Bled, i el Cap d’Istria i les 

Coves de Postojna, Maribor i Ptuj.  

A la tornada, si és possible pel temps visitarem Nova Gorizia i  Gorizia municipis veïns, un 

eslovè i l’altre italià,  al peu dels Alps.   

 

4.- Presentació  i aprovació, si escau, de la liquidació dels comptes de 2018, i del pressupost del 
2019.  
J. Aligué informa que el 2018 no es van passar a cobrar les quotes per un mal entès amb el 
Banc, que ja està resolt. Les quotes del 2018 s’han cobrat el gener 2019 i el mes de juny proper 
es passaran a cobrar les del 2019.  
  
També exposa que s’havia pagat dues vegades la factura del restaurant del Parlament  de un 
dinar d’algun membre de la Junta amb un representant de la Junta de Galicia que va demanar 
una reunió de treball. Import que ja s’ha recuperat el 2019. 
 
J. Aligué també remarca que les quotes son quasi bé simbòliques. L’import , 25€ ,  data de la 
constitució de l’associació, fa 21 anys. Proposa augmentar-les 5 € cada any, durant els propers 
tres anys. S’aprova per assentiment. 
 
Tot seguit presenta  la liquidació  dels  comptes del 2018: 
 
                     Hi ha una imposició a termini de 10.000 €. 
 
                               Saldo a 1/1 2018                7.985,66 

Interessos                                   0.87 
 
Total ingressos                  7.986,53 

  
Despeses                            2.027.75 
 
Total, Saldo a favor           5.958,78 
 
 

El tresorer presenta el  pressupost de 2019:  
Hi ha un romanent de 5.958.78 €  i una previsió  d’ingressos de 13.109,50 €,  provinents del 
cobrament de les quotes del 2018 i 2019 dels associats.  



La previsió  de despeses és de  8.850,00  € i la previsió del resultat de l’exercici 2019 és d’un 
saldo de 10.218,28 €.    
 
 S'aproven per assentiment i s’acompanyen a l’acta. 
 

 

5.- Pla d’igualtat.  
      La Sra. Mireia Duran, coordinadora del Pla d’Igualtat per encàrrec de la Mesa, exposa que en 

aquests moments estan desenvolupant el treball de camp – entrevisten als diputats i 
diputades però també els interessa parlar amb els ex diputats i ex diputades i per això van 
demanar poder fer aquesta breu exposició. Volen saber quines son les relacions i els 
comportaments entre uns i altres. Es  la fase de diagnosis. A l’abril tindran un primer esborrany 
i esperen poder presentar un proposta d’actuacions a desenvolupar el mes de juny.  
A pregunta del Sr. J, Rigol, informa que també s’han dirigit als partits polítics amb 
representació parlamentaria per tal de conèixer les mesures que  han implantat.   
R. Barenys li informa que fa anys el Parlament va crear una Comissió per treballar el tema i 
haurien de recollir el treball fet.  
 
 

6.-Torn obert de paraules 
     J. Casajuana informa que ha deixat uns tríptics i uns fulletons on està molt ben explicat el que 

es podrà visitar el dia 13 a Terrassa. També convida als presents a assistir al 38 Festival de Jazz 
que tindrà lloc en aquesta ciutat a principis del mes de març.  

 
Finalitza la reunió quan són les 13.30 hores.  


