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Carta del president
 

A ra ens diuen que l’economia començarà a créixer el 2014. Fa pocs 
dies ens deien que això s’esdevindria al segon semestre d’enguany. L’en
filall de promeses de creixement, ajornades constantment, va començar 

amb els «brots verds».Tota predicció oficial en aquest sentit perd la credibilitat. 
Totes aquestes previsions només assoleixen l’escepticisme general davant els 
nostres responsables de la política econòmica. 

No sabem cap a quin tipus de societat anem i ni intuïm com serà el món 
on hauran de desenvolupar-se els nostres fills i néts. No sabem cap a on anem, i 
pitjor: amb tantes previsions economicopolítiques no sabem on som. L’únic cert 
és la crisi que patim.De tal manera que ignorem qui la determina i qui la governa 
per tal de superar-la. La vivim amb l’escepticisme propi d’un determinisme passiu. 

Crec que el catalanisme polític —el de tots— té un potencial considerable 
per a sortir d’aquesta passivitat que ens imposen. Catalunya és font d’actitud 
emprenedora en l’àmbit econòmic: la reforma agrària del s. xviii i revolució 
industrial dels s. xix-xx són fets prou significatius de la nostra història que han 
deixat empremta a la Catalunya d’avui. La nostra base industrial és el nostre futur. 
La nostra competitivitat ens permet anar a captar inversors a l’exterior i induir 
el potencial de la nostra xarxa de petites i mitjanes empreses: hem de tornar a 
sortir a vendre el potencial de la Catalunya industrial. 

La problemàtica social i la iniciativa social de respondre a les necessitats 
del poble ens han donat un model de país sensible al dret dels treballadors i ens 
han fet sentir-nos coresponsables de l’estat públic del benestar.Avui, immersos 
en aquesta crisi, ens cal repensar les prioritats dels problemes socials que ens 
sorgeixen. Catalunya ha de respondre a aquests reptes des de la consciència que 
catalanitat és sobretot comunitat de persones. 

Contra el determinisme i la passivitat s’ha d’aixecar la capacitat crítica pròpia 
de persones cultes. La reflexió crítica dels nostres intel·lectuals sobre el nostre 
futur com a societat sembla evaporada de la nostra cultura. La cultura és una 
crida a la capacitat crítica per sobre de la massificació passiva. És també valorar 
el repte dels creatius per sobre del convencionalisme rutinari i és l’esforç de 
l’esperit humà de no quedar closos en el simple utilitarisme de les coses, sinó 
de saber cultivar els valors que tots portem dins nostre.Cultura és el contrapunt 
a la societat del consumisme irracional. 

Ens cal formular la dinàmica política catalana amb la de la millor societat. 
Aquesta complicitat és imprescindible en el catalanisme polític.Totes les opcions 
polítiques hi tenen el seu propi espai ideològic —no s’han de diluir en un fals 
uniformisme— si saben formular la seva predisposició a col·laborar en un objectiu 
comú i que Catalunya trobi el seu camí per a sortir de la crisi. 

Joan Rigol i Roig 
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 ACTIVITATS
 

Un passeig
per la Pedrera 

V isitar la Casa Milà de la mà de Daniel Giralt-Miracle no és 
simplement anar a veure un monument modernista, més aviat és una 
celebració, és el goig de retrobar-se amb una de les expressions estèti

ques més reconegudes arreu del món, i endemés amb accent propi. El passeig 
entre columnes, sales i corredors va permetre gaudir de Gaudí, de la seva capa
citat arquitectònica i de l’originalitat d’uns dissenys en l’ampli marc de fer una 
casa: l’estructura, les formes i els relleus ondulants, la volumetria i els aspectes 
canviants de les façanes, les portes d’entrada, les finestres, les escales, els mobles, 
les motllures i les pintures florals, tot conformant un paisatge on la matèria es 
confon amb l’orgànic i on la finesse de la decoració assenyala el gust refinat de 
l’època i, després de moltes opinions en contra, encara ens refina avui. 

Un retrobament d’antics diputats del Parlament de Catalunya aplegats sota 
el penetrant ambient d’un sentit i una excel·lència estètica que inspiren la idea 
que la identitat catalana no depèn, ni històricament dependrà, d’imposar sobre 
altres criteris les diferències entre els partits polítics. Més aviat cal saber definir 
l’horitzó i prendre decisions que romanguin com una lliçó de catalanitat en 
el temps, especialment en una època en què la crisi demana unitat i maduresa, 
un govern de conciliació, per tal d’encarar el camí envers l’autodeterminació. 

Maria Jesús Buxó 
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L’ASSoCIACIó 

Assemblea General 
del 2013 

C om cada any, tal com estableixen els Estatuts, es va reunir l’Associ
ació d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya, el dia 15 de febrer, 
en la sala 1 del Parlament, per a celebrar l’Assemblea General Ordinària. 

El president de l’Associació d’Antics Diputats, el Molt Honorable Senyor 
Joan Rigol, presidí l’assemblea i la inaugurà amb unes paraules de salutació i 
benvinguda, i encoratjà els presents a treballar, tots plegats, des del sentit institu
cional, per tal de promoure la necessària regeneració política que els moments 
actuals reclamen. 

Va dedicar unes paraules de record als antics diputats traspassats en el curs 
de l’any: Josep Maria Ainaud de Lasarte, Enric Renau i Enric Vendrell. 

Seguidament els diferents membres de la Junta Directiva van anar desgranant 
les activitats que tenen delegades i encomanades i que de forma ja consolidada es 
van programant i realitzant al llarg de l’any: la Conferència de Tardor, els butlletins 
informatius, la Trobada Anual d’Antics Diputats, el premi pedagògic Conviure 
a Catalunya, les visites i sortides d’interès general, les aproximacions i relacions 
amb altres associacions d’antics diputats, les visites institucionals internacionals… 
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 L’ASSoCIACIó 

La Molt Honorable Senyora 
Núria de Gispert es va personar en 
el transcurs de l’assemblea per a sa
ludar els assistents i va adreçar-los 
unes paraules de reflexió sobre 
la crisi econòmica, crisi social, 
crisi nacional i crisi institucional 
i política.També va informar que 
recentment s’han constituït les 
ponències per a l’elaboració de la 
llei electoral i la llei de la transpa
rència i que aviat es constituirà la 
ponència per a la llei de consultes. 

El tresorer, Jaume Aligué, va 
exposar detalladament la liquida-
ció de l’exercici de l’any 2012, i 
també el pressupost previst per a l’any actual. Totes dues coses varen rebre la 
conformitat de tots els presents. 

L’interès dels assistents es va plasmar en el torn obert de paraules, amb 
preguntes, suggeriments, precs i invitacions. 

L’esperit de germanor de l’assemblea va continuar viu durant el dinar que 
la majoria va compartir en el restaurant del Parlament. 

Flora Sanabra 
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PREMI CoNVIURE A CATALUNYA 

Premi Conviure a 
Catalunya 2013 

E n el marc de l’Auditori del Parlament, ple de professors, alumnes, pares, 
antics i actuals diputats, i persones interessades en el camp de l’ensenya
ment, es va dur a terme el lliurament del VII premi Conviure a Catalunya. 

Presidiren l’acte la Molt Honorable Senyora Núria de Gispert, presidenta 
del Parlament, i el Molt Honorable Senyor Joan Rigol, president de l’Associació 
d’Antics Diputats, que dirigiren unes paraules de felicitació i encoratjament a 
tots els centres participants i lliuraren els guardons als premiats. 

Enguany el jurat ha concedit el premi, ex aequo, a l’Escola Castell d’Òdena, 
d’Òdena (Anoia), pel seu treball pedagògic presentat amb el lema «La partici
pació democràtica de les famílies i els alumnes: des del projecte educatiu fins 
a l’elecció de l’alcalde de l’escola», i a l’Institut Flos i Calcat, de Nou Barris 
(Barcelona), pel treball amb el lema «Programa d’acollida de l’Institut Flos i 
Calcat». 

Recolliren els diplomes, i els corresponents premis en metàl·lic, la direc
tora del Castell d’Òdena, la senyora Montserrat Lladó, acompanyada pels tres 
alumnes de la candidatura guanyadora de les eleccions al govern de l’escola, i 
el director del Flos i Calcat, el senyor Andreu Varela, acompanyat per la senyora 
Montserrat Domingo, tutora del programa premiat. 
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 PREMI CoNVIURE A CATALUNYA 

També el jurat va voler reconèixer el treball d’integració social presentat 
per l’Institut de Pedagogia Terapèutica Jeroni de Moragas, de Barcelona, amb 
el lema «Programa pedagògic solidari: menjador solidari», al qual va donar una 
menció especial. La varen rebre la tutora del programa, la senyora Núria Soler, 
i el tutor, el senyor Jordi Lobo, acompanyats d’un alumne del centre. 

Tots adreçaren unes paraules emotives i exposaren què representava per a 
ells ser mereixedors de la distinció. 

Flora Sanabra 
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I Congrés Conviure 
a Catalunya 

A valat i impulsat per l’Associació d’Antics Diputats del Parlament 
de Catalunya, la Sala Auditori del Parlament de Catalunya va ser l’espai 
i l’escenari, el dia 27 de maig, del I Congrés Conviure a Catalunya. El 

va inaugurar la presidenta del Parlament, la Molt Honorable Senyora Núria de 
Gispert, i el va clausurar el president Joan Rigol. 

A les onze en punt entraven al Parlament els alumnes congressistes.Venien 
molts amb una petita motxilla a l’esquena, mudats, amb uns ulls encuriosits, 
mirant-se els uns als altres i mirant sobretot les columnes, les escalinates i els 
portals de l’entrada a l’Auditori. Sabien que estrenaven una experiència que 
tenia el suport de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de Catalunya. 
Sabien que venien al primer congrés de les escoles Conviure a Catalunya i 
sabien, sobretot, que ells n’eren els protagonistes. N’hi havia de totes les edats, 
des de 4t de primària fins a 4t d’ESO.Venien d’escoles d’extraccions socials 
ben diferents. Es notava en les cares, en el vestuari. En aquesta primera edició 
hi van participar l’Institut Manuel de Montsuar de Lleida, l’Escola Portitxol 
de l’Estartit, l’Escola Terres de Ponent de Lleida, l’Escola Eiximenis de Girona, 
l’Escola Mestre Morera de Barcelona (Ciutat Meridiana) i l’Escola Garbí - Pere 
Vergés d’Esplugues del Llobregat. En total van ser 142 alumnes. 

El lema i el tema treballat per aquest congrés va ser «Créixer en el conflicte». 
Cada escola va triar el nivell, l’enfocament, les activitats i els àmbits d’aprofundi
ment de la problemàtica a l’entorn del conflicte, entès no només com a proble

ma, sinó també com a oportunitat 
per a créixer com a persones que 
conviuen i es relacionen a l’escola, 
a la família, a la societat… 

Amb tota formalitat els van 
rebre els responsables d’acollida, 
alumnes com els altres, que lliura
ven les corresponents acreditacions. 
El logotip del Congrés havia estat 
dissenyat i votat ad hoc pels alumnes 
de l’Escola Garbí - Pere Vergés. I es 
van posar a treballar al llarg de tot el 
matí per a compartir experiències. 

Els alumnes de l’Institut Ma
nuel de Montsuar van presentar un 



 

   

  

 
 

 
  

 

 

 

 CoNGRÉS CoNVIURE A CATALUNYA 

projecte d’integració en què els nois de 4t d’ESO preparaven activitats per als 
més petits per a afavorir el respecte i la convivència. Els de l’Escola Portitxol 
havien analitzat el que implica un conflicte, les reaccions més adequades per a 
afrontar-lo i les paraules clau per a solucionar-lo. L’Escola Terres de Ponent va 
presentar el projecte de l’amic tutor, que té l’objectiu de crear vincles entre nens 
grans i petits, que signen un contracte de bon comportament i es comprometen 
a canviar d’actitud per a afavorir la bona relació amb la classe. Els de l’Escola 
Eiximenis havien fet un vídeo sobre el tractament d’un conflicte per a de
tectar-ne els aspectes més importants. A l’Escola Mestre Morera el conflicte 
s’havia tractat des de la vessant personal, de relació i de grup, valorant la im
portància de trobar l’arrel de tot conflicte. Finalment, a l’Escola Garbí - Pere 
Vergés, havien treballat els conflictes en totes les matèries de classe i havien 
compost un himne per a la bona convivència. 

Posteriorment, en grups de treball van formular les conclusions. Es compro
metien a «millorar la convivència a les respectives escoles», després de constatar 
que «el conflicte és inherent a la vida de les persones, present a les escoles i que 
trobar-hi solució és en mans de tots». 

En acabar, tots els alumnes i tutors van pujar a l’hemicicle del Parlament. 
Un moment especialment emotiu per a tots.El president Rigol els va adreçar la 
paraula i, de forma molt pedagògica, va repassar els diferents tipus de conflicte 
que podem tenir les persones i les maneres de transformar-los en oportunitats 
per a superar-los i créixer com a persones i ciutadans. 

Hi ha un compromís de continuïtat i la voluntat d’ampliar el nombre d’es
coles participants. Pròximament es proposarà i es votarà el tema del II Congrés. 

Josep Maria Balcells 
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Vivències
 

E l mes de març de 1997 un grup d’antics diputats al Parlament van 
proposar al que aleshores era el president de la cambra catalana, Joan 
Reventós, el projecte de creació d’una associació que reunís els homes 

i dones que, escollits pel poble català, havien aportat el seu granet de sorra al 
desenvolupament democràtic i al bon funcionament de l’engranatge parlamen
tari català. 

Aleshores jo exercia com a diputat i portaveu del Grup Parlamentari So
cialista i presidia la Comissió de Seguiment de la Unió Europea i d’Actuacions 
Exteriors.Avui, setze anys després, m’omple d’orgull escriure aquestes línies com 
a membre d’aquesta Associació, l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de 
Catalunya (AADPC), al costat dels meus companys i companyes que han lluitat 
plegats per la recuperació democràtica del nostre país i conserven l’esperit a 
l’entorn del significat que el Parlament de Catalunya té entre aquells que n’han 
format part, mantenint el desig de col·laborar activament en les seves activitats. 

Trenta-dos anys de trajectòria parlamentària viscuts molt intensament, 
com a actor i espectador privilegiat en el procés de construcció del nostre país. 
Per una banda, com a portaveu del grup en el constant treball parlamentari 
de negociacions i assoliment d’acords conjunts, sempre mitjançant un debat 
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VIVÈNCIES
 

respectuós entre tots nosaltres i sense deixar de costat la defensa de les nostres 
conviccions. Per una altra, des de la vicepresidència del Parlament, durant tretze 
anys, amb el més alt sentit institucional, formant part de la Mesa del Parlament 
amb les presidències dels molts honorables Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de 
Gispert, omplint-me d’orgull i complaença per haver-lo representat, juntament 
amb tots ells, arreu del món. 

Em vénen al cap els records dels inicis, plens de nervis i una gran emoció, 
en sentir-me hereu dels representants de la Catalunya durant la República, amb 
un primer ple que significava la recuperació del nostre Parlament i al costat de 
grans polítics, referents de la història de Catalunya. Curiosament, m’he aco
miadat de la meva etapa institucional amb un debat de política general que ha 
marcat l’inici d’un nou rumb polític a l’horitzó català, amb noves formes i nous 
objectius, però el mateix esperit de lluita. 

M’emporto del Parlament moltíssimes anècdotes, moltes de simpàtiques, la 
immensa majoria, i les altres són tan poques que no les puc recordar i val més 
oblidar-les, però, sense dubtar-ho, em quedo amb l’amistat i la generositat que 
m’han ofert els meus companys i companyes durant tots aquests anys. 

Així mateix, i en homenatge a tots els meus companys i companyes, vull de
dicar un record entranyable als altres presidents del Parlament de Catalunya amb 
qui he tingut l’honor de col·laborar i de qui he tingut el privilegi de rebre l’amistat 
i la generositat, els molt honorables Heribert Barrera, Miquel Coll i Alentorn, el 
ja citat Joan Reventós i Joaquim Xicoy.A tots ells i a tots vosaltres, moltes gràcies. 

Higini Clotas 
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ACTIVITATS
 

«La reindustrialització 
de Catalunya» 
Conferència amb Joan Majó i Miquel Barceló 

«L a reindustrialització a Catalunya és un dels elements clau per
què el nostre país vagi endavant». Amb aquestes paraules va obrir 
el president de l’Associació, Joan Rigol, la conferència que es va 

celebrar el passat 5 de març al Parlament, davant més d’un centenar d’assistents, 
que van seguir amb un alt interès les paraules de l’exministre d’Indústria del 
segon govern de Felipe González i president del Cercle per al Coneixement, 
Joan Majó i Cruzate, i de l’antic diputat al Parlament de Catalunya i president 
d’Innopro, Miquel Barceló i Roca. 

Per al president Joan Rigol, hi ha dues consideracions importants que 
reflecteixen la importància del sector industrial a Catalunya: l’ànima col·lectiva 
del nostre país —cal tenir en compte que el teixit industrial prové dels petits 
tallers— i la popularització del progrés —va posar com a exemple la presen
tació a la ciutadania de la primera màquina de vapor, que es va fer al bell mig 
del carrer. 

Recuperar la indústria: què vol dir?, i per a què? 

Joan Majó va posar sobre la taula una de les principals preocupacions de 
l’economia: la reducció accelerada de l’ocupació industrial en els països desenvo
lupats d’arreu del món. Països com el Regne Unit amb un 41%, Alemanya amb 
un 30%, França amb un 28% o el Japó amb un 32% en són l’exemple.Aquesta 
tendència negativa no necessàriament ha de comportar la reducció del valor 
afegit industrial dins del PIB: «Menys gent treballant a la indústria no vol dir que 
hi hagi menys producte final, que és el valor afegit. La indústria té una entrada 
i una sortida i el que compta és el valor que hi afegeix el procés industrial», va 
subratllar l’exministre d’Indústria. 

Per a Joan Majó, la tracció del possible creixement només té tres possibles 
orígens: l’augment de la demanda interna, de la inversió pública i de les expor
tacions. En aquests moments els dos primers s’han estancat i només ens queda 
augmentar les exportacions per a reactivar l’economia, o sigui, créixer mitjançant 
la indústria i el turisme, que són dues de les característiques clau de l’economia 
catalana. Si tenim en compte que ambdues són més fortes a Catalunya que a la 
resta d’Espanya, «es pot dir que l’economia catalana està molt més preparada per 
a sortir de la crisi i és l’esperança de la recuperació de l’economia espanyola», 
emfatitzà. 
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ACTIVITATS
 

Nova classificació de l’economia 

L’accelerada evolució de l’economia ha comportat la reducció del pes espe
cífic dels sectors primari (agricultura, ramaderia i mineria) i secundari (indústria), 
i per tant una nova divisió dels sectors que afecten el PIB i que, a proposta del 
senyor Majó, haurien de ser sis: l’explotació de la natura, la transformació dels 
productes naturals, la generació, transmissió i utilització de coneixements (sector 
creixent que inclou l’educació, la formació, la recerca i la innovació), els serveis 
d’atenció a les persones, els serveis a les empreses (engloba serveis inclosos al 
sector secundari que s’han externalitzat, com la neteja, la informàtica, el men
jador, etc.) i els serveis financers, ara per ara el més important. Per a Joan Majó, 
«el futur de la indústria s’hauria de fer des d’aquesta perspectiva, atès que no 
tots els sectors tenen el mateix paper en l’economia actual». 

Tradicionalment els serveis financers tenen dues finalitats socials: recollir i 
custodiar els estalvis de la gent i utilitzar-los per a donar crèdit tant a la població 
com a les empreses.Amb els canvis, la segona funció no es du a terme.A més, 
l’estricta regulació que diferenciava la banca comercial de la banca d’inversió 
ha desaparegut, cosa que ha provocat la ruïna de molts grans bancs comercials 
i dels seus clients. 

L’activitat financera actual fomenta l’especulació. Es treballa amb actius sense 
cap valor afegit. «No invertim a produir, sinó en quelcom que, sense canviar de 
naturalesa, pot variar de preu: aquesta és la definició d’especulació», va palesar 
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 ACTIVITATS
 

Joan Majó. Economies com la nord-americana situen els beneficis dels bancs 
en més d’un 40%. 

Catalunya crea unes exportacions superiors a la mitjana 
La recuperació de la indústria a Catalunya és primordial. En els darrers 

anys el valor afegit brut de la indústria ha superat sempre el 21%, mentre que 
l’ocupació se situa entre el 17 i el 18%.Això crea un valor afegit superior al 
22 o al 23% i unes exportacions molt superiors a la mitjana. Per a recuperar 
la nostra indústria, cal consolidar les empreses catalanes i espanyoles millo
rant-ne la competitivitat en el mercat internacional. La rebaixa de costos 
i l’oferiment d’un producte més barat afavorirà la inversió en tecnologia, 
coneixement i formació del personal, i la competitivitat de la qualitat per a 
donar un producte millor. Aquest és el camí cap a la competitivitat tecno
lògica o d’innovació. 

Cal fer polítiques, tant espanyoles com catalanes, que estiguin orientades 
a la competitivitat de qualitat i innovació per a augmentar l’exportació. Hem 
de reindustrialitzar el país, com una de les poques maneres de sortir de la 
crisi i garantir l’estabilitat posterior. «Hem de fer inversions en coneixement, 
recerca, formació i internacionalització, que ens duguin a la competitivitat 
per la qualitat i per la innovació», conclogué Joan Majó. 
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La reindustrialització a Catalunya i la seva repercussió social 

Miquel Barceló va agrair l’oportunitat que l’Associació li havia donat de 
«tornar a la que considero casa meva». Fruit dels anys que va ser diputat de 
la cambra catalana és el llibre Catalunya, un país industrial, recull de les seves 
reflexions dels debats com a president de la Comissió d’Indústria i Energia 
del Parlament. 

«Catalunya és un país industrial que actualment té uns dèficits estructurals 
que vénen de molts anys enrere i que no hem solucionat», va afirmar Barceló. 
Per això cal treballar sobre elements de transformació històrica, per a connectar 
a Catalunya amb la nova política industrial europea. Les xifres avalen la competi
tivitat del nostre país: Catalunya representa el 15% de la població espanyola, està 
un 14% per sobre de la renda mitjana europea, i la nostra riquesa de producte 
interior (GDP) és del 20%. Exportem el 30% del conjunt de l’Estat espanyol. 
Ha augmentat tant el nombre d’empreses catalanes exportadores com el de les 
exportacions.«Som exportadors», va emfatitzar Miquel Barceló, «i dues terceres 
parts d’aquesta exportació es dirigeix a l’Europa comunitària, que és un espai 
molt competitiu, i això vol dir que som un país competitiu». 

Dèficit estructural 

Ens trobem immersos en l’economia del coneixement. Per tant, un dels 
punts clau en la sortida de la crisi és l’educació i tenim tot el que cal per a dur 
a terme la transformació: un campus d’excel·lència, amb més de 200.000 estu
diants, dues de les cinc primeres escoles de negocis del món i infraestructura 
científica de qualitat (l’Idiada, el Parc de l’Alba, el Parc Científic de Barcelona, 
el Centre de Nanotecnologia, etc.). Malgrat això, Catalunya té un dèficit estruc
tural important: el valor afegit. Produïm deu cops més que la mitjana mundial, 
però no investiguem ni innovem. La indústria catalana ha de participar en tots 
els processos de producció (disseny, recerca, fabricació, logística, estratègia de 
màrqueting, etc.), però «solament ho aconseguirem si tenim els centres de decisió 
a casa nostra», va sentenciar Barceló. 

En el sector de les noves tecnologies —informació, biotecnologia, nanotec
nologia, etc.— estem representats en l’àmbit científic però no en l’àmbit de la 
recerca. El dèficit estructural és, doncs, el baix nivell de formació de la població 
activa catalana. 

Tot i que Catalunya atrau i crea talent, no té polítiques industrials de futur 
que permetin mantenir el talent a casa nostra.A l’IESE i ESADE vénen anualment 
1.400 persones de tot el món a fer l’MBA i molt poques es queden a desenvolupar 
el seu talent. 

Els canvis s’acceleren de forma exponencial 

L’economia del coneixement ha accelerat exponencialment tots els pro
cessos i ha provocat la crisi de l’actual model econòmic. Si als anys vuitanta la 
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mitjana de vida d’una empresa era de vuitanta anys, ara s’ha reduït a deu.Aquesta 
acceleració és encara més patent en els avenços tecnològics: si fa uns seixanta 
anys es va crear el primer transistor d’una certa envergadura, actualment en el 
xip d’un dels nostres dispositius mòbils hi tenim milers de milions de transis
tors. «Això és una funció exponencial que transforma el món i el concepte», va 
dir Miquel Barceló. I en el camp de la informació els canvis encara són molt 
més evidents, ja que en els propers cinc anys se’n produirà tanta com en tota la 
història de la humanitat. 

«El canvi només es pot controlar a través del coneixement», —va afirmar 
Miquel Barceló—, «només es pot gestionar a través de persones molt preparades 
i integrades en organitzacions». Les deficiències estructurals que tenim només 
es poden resoldre amb talent, educació, formació permanent i transformació 
radical de les estructures organitzatives empresarials, que permetin compartir 
coneixement, informació i valor. «Això implica canviar tot el sistema educatiu 
jeràrquic que encara mantenim», va comentar l’exdiputat. 

Els ecosistemes innovadors 

«A la indústria d’ara el més rellevant és el flux de talent, és la capacitat 
dels països i ciutats per a atraure i fixar talent, que és el que genera valor 
econòmic», va dir Miquel Barceló. Perquè Catalunya s’adapti i sigui líder, cal 
que el conjunt d’elements que fan funcionar el sistema productiu estiguin 
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interconnectats. Hem d’aplicar el que s’anomenen ecosistemes innovadors,que 
plantegen que el coneixement tingui el seu entorn apropiat per a transformar-se 
en valor econòmic i, per tant, en benestar de la població.Tant la Universitat 
de Tecnologia Chalmers, a Göteborg, que treballa en emprenedoria oferint 
un entorn apropiat i els elements necessaris per a transformar les seves idees en 
valor econòmic,com el Massachusetts Institut of Technology (MIT), que en els 
darrers trenta anys ha creat 25.800 empreses, ha proporcionat 3,3 milions de 
llocs de treball i ha generat 1,6 bilions d’euros en vendes, quantitat superior 
al PIB espanyol, mitjançant la posada en marxa d’ecosistemes innovadors, en 
són un clar exemple. 

Catalunya té un sistema científic que produeix deu vegades el que li tocaria, 
però falta comprendre el funcionament dels ecosistemes innovadors i com els 
generen els agents públics i privats. Un primer pas va ser el 22@, en què van 
participar tant Barceló com Majó i que va proporcionar 40.000 llocs de treball. 
«És possible fer-ho i ho sabem fer», va assegurar Miquel Barceló, «però cal comptar 
amb l’ajut dels professionals estrangers que viuen i treballen a Catalunya i cal 
implicar-los en la societat catalana». 

objectius de l’Europa 2020 
Europa s’ha marcat tres objectius per al seu creixement econòmic d’aquí 

al 2020 que han de ser compatibles per a desenvolupar una política de cohesió: 
creixement intel·ligent, creixement sostenible i creixement inclusiu (conjunt de 
la població sense excepcions). 

L’ús que Espanya ha fet dels diners que s’han rebut, més destinats a subsi
dis que a creixement, ens ha posat en una situació dramàtica. Catalunya ha de 
connectar urgentment amb el pensament de les polítiques públiques europees 
en matèria d’innovació i de creixement econòmic, i utilitzar els diners que es 
reben en les estratègies de coneixement i d’innovació. 

Catalunya, a més de tenir un pòsit de cultura industrial i emprenedora, ha 
fet esforços en matèria científica i les empreses innoven i exporten, però en
cara té dèficits estructurals greus i manquen polítiques industrials per a fer-hi 
front. El repte principal és que vivim un canvi històric de societat i necessitem 
la capacitat d’adaptar-nos a la nova economia del coneixement. Per a Miquel 
Barceló, és necessari «fer front al nou enfocament d’Europa 2020 i a les noves 
polítiques industrials, és una bona oportunitat per a nosaltres». 

El president Rigol va cloure l’acte agraint un cop més les paraules d’ambdós 
conferenciants i desitjant, respecte al greu problema que toca de ple el futur del 
nostre país, que els polítics que formen part de les cambres legislatives siguin 
capaços de formular, d’una manera clara i positiva, l’objectiu nacional de fer 
una proposta en què tots els grups parlamentaris aportin dos o tres objectius 
nacionals, deixant de banda la crispació actual. 

Lydia Tàrrega 

19 



 

 

  
 

  
  

hoMENATGE 

Creu de Sant Jordi per a 

Ricard Fernández Deu
 

E l passat 15 de maig Ricard Fernández Deu, membre de la Junta 
Directiva de la nostra Associació, va rebre de mans del president de la 
Generalitat, el Molt Honorable Senyor Artur Mas, la Creu de Sant Jordi 

2013, màxim reconeixement a una persona o entitat que ha destacat pels seus 
mèrits i pels seus serveis a Catalunya, en la defensa de la seva identitat.  En l’acte, 
que es va celebrar al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, també hi van 
ser presents la presidenta del Parlament, la Molt Honorable Senyora Núria de 
Gispert, i el conseller de Cultura, l’Honorable Senyor Ferran Mascarell. 

El Govern de la Generalitat l’ha guardonat «per la seva trajectòria en els 
mitjans de comunicació, singularment en l’àmbit audiovisual. Cal destacar-ne 
l’aportació pionera a la ràdio en català com a conductor, a Ràdio 4, del primer 
diari parlat en la nostra llengua.També ha estat el creador, director i presentador 
del primer noticiari televisiu en català, Miramar, a Televisió Espanyola». 

Aquesta condecoració s’afegeix a altres distincions rebudes fins ara pel nos
tre company, entre les quals destaquen la Gran Cruz del Mérito Civil, l’Antena 
d’Or i el Premi a la Millor Tasca Informativa en Radiodifusió. 

Al llarg de la seva dilatada carrera, Ricard Fernández Deu ha estat director 
de Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya; conductor del primer diari parlat de 
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RNE en català (Ràdio 4) i director i presentador del primer telediari en català, 
Miramar, a TVE; membre del Consell d’Administració de la Corporació Cata
lana de Ràdio i Televisió; diputat al Parlament de Catalunya de la VI legislatura; 
membre de la ponència encarregada de la legislació audiovisual, i integrant de 
les comissions de control de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les 
seves empreses filials, així com de la comissió parlamentària de la societat de la 
informació. 

Al juliol del 2008, fou nomenat membre del Consell d’Administració 
d’Informació i Comunicació de Barcelona (Barcelona Televisió), i fou nomenat 
president d’aquest organisme al febrer del 2012. 
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Proper viatge a Berlín
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P er a la darrera setmana de maig, la nostra associació ha programat 

l’habitual viatge institucional a un país estranger.
 
Enguany la destinació escollida ha estat la ciutat de Berlín, capital de la 


República Federal d’Alemanya, que serà visitada del 20 al 26 de maig.
 

Les relacions institucionals es concreten, el dimarts 21, amb la trobada amb 
el vicepresident de la Cambra de Diputats del land de Berlín, el senyor Andreas 
Gram, i amb el president i la junta de la seva associació d’antics diputats. 

El tema sobre el qual hem acordat l’intercanvi d’impressions en les dues 
trobades és: «Relacions bilaterals entre els länder i el Govern Federal alemany». 
Aquest mateix dia estem convidats a dinar en el Casino del Parlament. 

També hi ha previstes les visites als interessants edificis del Bundesrat (Senat) 
i del Bundestag (Parlament Federal d’Alemanya). 

Volem agrair l’atenció del cònsol alemany a Barcelona, el senyor Bern
hard Brasack, que ens ha fet alguns suggeriments per a assistir a alguna de 
les òperes berlineses o a algun museu específic, segons els gustos o interessos 
de cadascú. 

L’antic diputat Joan Descals, bon coneixedor de la zona, ens ha ajudat en 
l’elaboració del programa, i també ens ha recomanat algun restaurant. 

El Molt Honora
ble Senyor Joan Rigol 
presidirà la delegació 
del viatge, de la qual 
formen part trenta-cinc 
persones. 

En el proper nú
mero d’aquest butlletí 
informarem del desen
volupament del pro
grama, que esperem 
que sigui interessant, 
profitós i satisfactori. 

Flora Sanabra 
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Trobada anual 
dels antics diputats 

A quest any l’habitual trobada d’antics diputats 
es farà a la Vall d’Aran, organitzada per la nos
tra consòcia i antiga diputada Pilar Busquet, 

conjuntament amb els antics diputats Francesc Boya i 
Josep Lluís Boya.Aquesta trobada tindrà lloc els dies 28 
i 29 de juny, amb la possibilitat d’allargar opcionalment 
l’estada un dia més, fins al diumenge 30, tot d’acord 
amb els detalls de la proposta que us adjuntem. La Junta 
encoratja totes les persones associades a assistir a aquesta 
Trobada, que aquest any té un caràcter singular per la 
seva durada i pel programa d’activitats previst. 

Viatge al paisatge atlàntic i les arrels occitanes de l’Aran 
Situat a la cara nord de la serralada pirinenca, l’Aran és una terra d’arrels 

occitanes i paisatge atlàntic, on la verdor i l’aigua acompanyen els petits nuclis 
a mig vessant envoltats de prats de dall i presidits pel campanar de les esglésies 
romàniques. 

Aquest viatge proposa descobrir l’essència d’aquesta comarca pirinenca, co
neixent de primera mà la història, les tradicions i el caràcter aranès; visitant alguns 
dels llocs més emblemàtics; descobrint noves formes de desenvolupament local. 

Durant l’estada a la Val d’Aran està previst un acte institucional al Conselh 
Generau d’Aran, on serem rebuts pel Magnífic Síndic i per l’Excel·lentíssim 
Alcalde de Vielha.També farem una visita guiada al Museu de la Val d’Aran i 
assistirem a la conferència a càrrec de Jusèp Boya «Les relacions històriques entre 
Aran i Catalunya». 

Al llarg de la nostra estada està previst fer una visita a l’Ecomuseu Casa 
Joanchiquet, a l’església romànica de Vilamòs (s. xii), al mirador d’Arres i a la 
vall del riu Varradòs, i participarem a la Festa de «era quilha deth Haro de Les» 
per Sant Pere, amb balls tradicionals aranesos. 

També podrem gaudir de les aigües mineromedicinals del Baish Aran al 
centre termal Termas Baronía de Les, i degustar el licor de cassís. 

Per als qui facin una estada més llarga s’ha programat una excursió guiada 
per descobrir el patrimoni natural aranès. 

Josep Maria Casals 
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Visita al Zoològic
de Barcelona 

E l passat 19 d’abril, la nostra Associació d’Antics Diputats al Parla
ment de Catalunya va organitzar una visita al Zoo de Barcelona, que va 
tenir la inestimable col·laboració de l’exdirector d’aquest, l’antic diputat 

Esteve Tomàs i Torrens. 
A les onze del matí, un nodrit grup de companys de l’Associació ens vam 

trobar a la porta principal del recinte del Zoo, on vam ésser rebuts cordial
ment pel seu director, el senyor Miquel Trepat i Celis, que ens va fer passar a 
l’aula del departament d’educació, on, d’una manera particularment amena, 
ens va explicar la història del Zoo de Barcelona, un dels zoològics més antics 
d’Europa, els inicis del qual es remunten a la darrera dècada del segle xix, i 
ens va il·lustrar sobre l’evolució que havia tingut al llarg dels anys, les xifres 
d’assistència de públic, les tasques de conservació de la biodiversitat i de les 
espècies, els intercanvis d’animals amb altres zoològics de tot el món i la feina 
de recerca. En resum, en una xerrada altament pedagògica ens va posar al cor
rent del que és, fa i vol fer en el futur una institució de la ciutat i de Catalunya 
que és capdavantera en aquest àmbit. 

Una vegada finalitzada l’exposició, el director va d’obsequiar-nos amb uns 
fullets il·lustratius del Parc Zoològic i amb el llibre Els ocells silvestres del Zoo de 
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Barcelona, magnífica guia d’observació dels ocells que viuen a l’espai del zoo o 
que el visiten periòdicament, d’un alt valor il·lustratiu per a tots els qui s’inte
ressen per l’ornitologia.En acabat,vam visitar les instal·lacions,acompanyats dels 
responsables de les diferents àrees en què es divideix el parc. 

Vam fer una primera parada a l’aviari.Tot seguit vam anar al recinte on viuen 
els dragons de Komodo (Varanus komodoensis), varà natural d’Indonèsia, considerat 
el llangardaix més gran del món. Després de contemplar aquests formidables 
animals de més de dos metres de llarg i el pes dels quals oscil·la entre 70 i 140 
quilos, ens vam traslladar a la zona on habiten els grans mamífers africans, on 
vam observar, en la seva nova 
dependència, els hipopòtams, el 
rinoceront i els elefants. 

A continuació ens vam 
desplaçar a la zona denominada 
Espai Goril·la, on un superb 
mascle de llom argentat i de 
nom Awali ens va adreçar unes 
mirades que aconsellaven de no 
posar-se al seu abast i la femella 
Maqhinda, que portava als bra
ços una cria, ens va delectar amb 
les seves mostres d’amor matern. 

Seguidament vam visitar 
les dependències dels simpàtics 
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ximpanzés, en les quals un mascle dominant feia ostentació de la seva posició de 
cap del grup.Tot seguit vam passar a les dependències dels pingüins de Humboldt 
(Spheniscus humboldti), on vam poder contemplar les seves piruetes a l’aigua. 

En aquest punt el director del Zoo ens va convidar a acomodar-nos en un 
trenet que ens va passejar per les altres dependències, on vam poder contemplar 
les girafes, els flamencs, els lleons, els tigres, primats de tota mena, gaseles dorcas 
saharianes, etc. 

Una vegada finit el recorregut, ens vam acomiadar del director i els seus 
col·laboradors, i els qui teníem temps vam continuar passejant pel parc, fent fotos 
al nostre aire i xalant amb un magnífic espectacle. 

Una vegada més els membres de l’Associació hem pogut conèixer, en 
profunditat, una institució de Barcelona, que probablement molts dels que 
vam participar en la visita feia anys que no visitàvem, i hem pogut actualitzar 
així la informació que en teníem i conèixer de primera mà la tasca que acom
pleixen les persones que la dirigeixen i gestionen, tasca importantíssima per 
a la conservació d’espècies que, si no fos pels parcs zoològics, probablement 
haurien desaparegut, la qual cosa hauria impedit a les generacions venidores 
de poder-les veure vives. 

Manuel-Fernando Bauzá Gómez 

Notícies de l’Associació 

Nous associats 
Higini Clotas i Cierco, Teresa Josa de Riu i Josep Maria Sabaté Guasch. 
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Sol·licitud d’inscripció 

Sol·licito ser admès/admesa com a membre de l’Associació d’Antics Diputats al Parla
ment de Catalunya, per la qual cosa facilito la meva identificació i les dades bancàries 
per a la domiciliació de la quota anual. 

NoM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CoGNoMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

ADREçA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

PoBLACió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

CoDi PoSTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TELèFoN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

ADREçA DE CoRREu ELECTRòNiC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

Domiciliació bancària de la quota anual 

ENTiTAT oFiCiNA DC CoMPTE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . 

Signatura 

 

SR./SRA. DiRECToR/A DE L’ENTiTAT FiNANCERA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

oFiCiNA NúM. . . . . . . . . . . . . . . . . . PoBLACió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  

CoMPTE NúM. 

us demano que satisfeu els rebuts que presentarà anualment l’Associació d’Antics Dipu
tats al Parlament de Catalunya, carregant-los al compte indicat. 

Atentament, 

Signatura 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 20 . . . 

 
Trameteu aquesta butlleta a l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya. 

Palau del Parlament. Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 Barcelona
 

NoTA: D’acord amb l’autorització donada per l’assemblea general tinguda el 18 de febrer de 2005, la Junta va acor
dar modificar la quota anual de l’Associació, que, a partir del 2006, és de 25 euros. 



Butlletí

Créixer en el conflicte
I Congrés Conviure a Catalunya

www.parlament.cat 

www.parlament.cat



