Antoni Carné i Parramon
(1954 – 2015)

Nascut a Sant Vicenç de Castellet el
1954, Antoni Carné va desenvolupar des
de molt jove la predisposició a treballar
en els àmbits de l’associacionisme i el
voluntariat cultural i social. Va seguir la
tradició d’una família d’industrials picapedrers. Tot i estudiar Arquitectura Tècnica, es va dedicar a l’empresa familiar,
seguint la petjada del seu pare, de qui
també heretà la passió per l’associacionisme, de manera que com ell,
l’Antoni Carné va presidir la
Societat Coral l’Estrella,
de Sant Vicenç de Castellet.
Abans però, l’Antoni ja s’havia bregat en
el voluntariat social
a la Creu Roja, on va
arribar a lluir els galons
de capità. Formant part
de la Creu Roja va participar
en fets destacats de la història
recent: intervingué en la negociació de
la sortida d’ostatges en l’atracament
del Banc Central de Barcelona, va ser
present a la tragèdia del Càmping dels
Alfacs, provocada per l’explosió d’un
camió que transportava gas propilè, i
va portar en braços al Papa Joan Pau
II quan aquest va patir una lipotímia durant la seva visita a Montserrat.
De ben segur que els anys a la Creu
Roja li van donar perspectiva i una capacitat organitzativa que va traslladar

en la presidència de la coral del seu
poble, cosa que el va portar a ser el delegat del Bages a la Federació de Cors
de Clavé, per posteriorment entrar a
formar part de la junta de la Federació.
Des d’aquest càrrec destaca la seva
participació en l’organització de l’Any
Clavé, que entre els anys 1999 i el 2000
va commemorar els 150 anys de Cant
Coral a Catalunya, amb moltes activitats
i concerts arreu del territori.
L’any 2001 Carné és elegit
president de la Federació
de Cors de Clavé (FCC).
És en el seu mandat
que es du a terme,
el febrer del 2004, el
concert Cants de Pau
en el marc del Fòrum
Universal de les Cultures
Barcelona 2004. Un acte
coordinat entre la Federació
de Cors de Clavé i el Moviment
Coral Català que porta a la Federació
de Cors de Clavé a participar en l’Assemblea Mundial del Voluntariat, que
va esdevenir la primera activitat social
associada al Fòrum. També organitza
dues Trobades Internacionals de Cors
d’Homes (any 2005 i 2008).
Promou la connexió amb la Catalunya
Nord, per tal de potenciar el moviment
associacionista, que el porta a ser nomenat President Honorífic de la Federació de Cors de Clavé de la Catalunya

Nord. Carné serà president de la Federació de Cors de Clavé fins a l’any 2009,
exhaurint el segon mandat que aleshores era el màxim que podia renovar un
president de la federació.

El naixement de l’Ens de
l’Associacionisme Cultural Català
Durant la presidència de l’Antoni Carné,
la Federació de Cors de Clavé presenta
el projecte Debats al Territori, al qual, a
més dels Cors de Clavé, s’hi afegeixen
com a impulsors, la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO i la
Federació de Grups Amateurs de Teatre
de Catalunya. Del total dels onze debats
arreu del territori i d’un espai de trobada
per Internet, neix la idea de crear l’aleshores Ens de Comunicació Associativa,
del qual Antoni Carné és elegit president
fundador. Aquest òrgan, que esdevindrà
l’actual Ens de l’Associacionisme Cultural Català, neix amb la voluntat de ser
una entitat de tercer nivell, que aglutina
les principals federacions de l’àmbit associatiu cultural català, amb la voluntat
de ser un interlocutor amb les diverses
administracions, esdevenir de pont amb
els mitjans de comunicació, per tal de
posar a l’abast de premsa, ràdio, televisió i mitjans digitals informació de les
propostes sorgides des dels col·lectius
culturals, així com generar processos
de reflexió i debat al voltant del fet associatiu i les seves contribucions de futur.
Poc després de la creació de l’Ens, entre el 2007 i el 2008 se celebra el Primer

Congrés de l’Associacionisme Cultural
Català, esdeveniment que permeté identificar els elements estratègics del futur
treball d’aquests col·lectius associatius.
L’Ens de l’Associacionisme Cultural
Català, ja consolidat i amb més de trenta
federacions culturals que en són membres, a finals de 2013 és reconegut a
Bakú com a ONG acreditada per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial de la UNESCO. Amb
aquest estatus internacional es satisfà la
tasca de l’Antoni Carné per tal de situar
al món i a la UNESCO el caràcter de l’Ens,
que no és altre que l’exemple de convivència i cohesió social i cultural present
en l’associacionisme cultural català.
Darrerament i durant la seva presidència,
l’ENS organitza i impulsa la 1a conferència de les ONG acreditades per la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni
Cultural Immaterial de la UNESCO, que
ha permès millorar la coordinació entre
les diverses ONG que, com l’ENS, tenen
la capacitat d’assessorar i acompanyar
l’esmentada convenció.
A principis de l’any 2015, Antoni Carné deixa el càrrec de president. Actualment, Carné seguia vinculat a l’ENS
com a coordinador general, fins que la
malaltia el va fer retirar a finals del mes
de juny.
Antoni Carné ha estat un referent per
l’associacionisme català, la tasca del
qual l’ha dotat de cohesió, l’ha potenciat i l’ha dotat d’eines, seguint aquella
màxima d’Anselm Clavé que diu: Instruïu-vos i sereu lliures, uniu-vos i sereu
forts, estimeu-vos i sereu feliços.

