
                                                                           Sabadell 15 de febrer de 2017 

Benvolguts socis d’Abacat, 

Amb la dimissió del nostre president en Xesco Olmos, em toca a mi com a 
vicepresident anunciar-vos l’inici d’un procés electoral, que culminarà amb la 
creació d’una nova junta directiva i la renovació de tots els càrrecs. 

El primer que cal fer és nomenar una junta electoral, que s’encarregarà de 
rebre les propostes alhora que haurà de disposar del llistat de socis inscrits en 
la temporada en curs i amb dret a vot (al corrent de pagament), per  quan se 
celebrin les eleccions. A tal efecte vull nomenar, sempre que ells ho acceptin, a 
en Ferran Etxebarria, Andreu Jam i Vicens Escobairó com a garants de tot el 
procés electiu, amb total confiança en el seu saber fer. Ells rebran les 
propostes que es produeixin en les següents tres setmanes des de la publicació 
d’aquest escrit al lloc web de l’associació. També serà responsabilitat seva 
decidir-ne els requisits i si ho desitgen, els càrrecs i el nombre de llocs que cal 
proveir en la nova junta. Arribat el moment si hi ha dues o més propostes 
assenyalar la data de les eleccions, el lloc i facilitar el cens electoral a tots.  

Fins aquí la part legal, segur que entre tots ho sabrem fer molt bé i ningú anirà 
a la presó per defecte de forma. Hi ha diverses coses que m’agradaria 
comentar, aprofitant el moment. Abacat porta deu anys de funcionament i ha 
esdevingut un monstre, quant a feina es refereix. Genera molt d’esforç l’actual 
format amb set categories i divisions, dues expedicions internacionals cada 
any, sistema de pabs, rànkings, proves, etc. Per no parlar d’altres temes que 
estem deixant de banda absorbits pel dia a dia i la urgència del moment. 
Només amb un gran equip humà al darrere es pot tirar endavant aquesta 
ingent tasca, cal aprendre de les experiències viscudes per a dissenyar amb 
encert els propers passos de l’associació. Desitjo fermament que el projecte 
surti reforçat del procés electoral en curs i es faci de forma inclusiva, sense 
personalismes, tots som necessaris perquè tots junts fem un projecte 
imbatible. Cal tenir present que en l’àmbit d’una associació tots els punts de 
vista són vàlids però la prioritat ha d’ésser la mateixa associació, el projecte 
comú. 

Passen les persones i el projecte continua, així ha d’ésser. Dit això crec que cal 
agrair a les persones que ho fan possible el seu esforç, i arribats a aquest punt 
no puc deixar de glossar la ingent tasca realitzada per en Xesco durant els 
darrers quatre anys. Ha estat el president que més temps ha estat en el càrrec, 



durant aquest temps l’associació ha millorat els seus balanços econòmics fins a 
assolir un superàvit rècord que heretarà la junta entrant. Una situació idíl·lica.  

També cal atribuir al president sortint l’organització actual de les categories, el 
backstage de l’associació que és allò que no es veu a simple vista però que és 
imprescindible pel seu funcionament. També ha estat un garrepa, prioritzant 
en tot moment els recursos per a allò que fou creada l’associació, n’ha 
mantingut l’essència en tot moment. La quantitat de feina que ha absorbit en 
aquests anys és senzillament ridícula, espero que l’associació sabrà estar a 
l’altura en agrair-li, en el moment oportú.  

Per part meva només em queda una cosa a afegir, en Xesco em va demanar 
que l’acompanyés com a vicepresident, en aquests anys he de reconèixer que 
he fet ben poca cosa, doncs ell ha tibat d’una manera espectacular. En el 
moment del comiat no puc fer més que acompanyar-te, amic. Tot presentant 
la meva dimissió un cop el procés electoral arribi a port. Em comprometo 
doncs a fer el relleu i traspàs de l’associació amb la junta entrant, seguiré el dia 
a dia fins llavors perquè res s’aturi mentre els companys de la junta electoral 
realitzen la seva funció, ha estat un privilegi per part meva formar-ne part i per 
descomptat ja sabeu que a mi em tindreu disponible, sempre.  

Convé veure cares noves a l’associació, però sobretot convé fer un esforç per 
a encabir-hi a tothom, totes les sensibilitats hi han d’ésser presents pel bé 
comú, per a seguir escrivint la nostra pròpia història com hem fet amb èxit, 
entre tots, per molts anys. 

Joan Marminyà 

Vicepresident d’Abacat. 

 

 


