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ParlemAmb...

Com va arribar a la 

presidència de l'Acadèmia?

Hi ha eleccions entre tots els

membres numeraris, m'hi vaig

presentar i vaig sortir escollit. El

mandat dura 4 anys, però em van

escollir de nou al 2004 i he estat un

total de 8 anys al front de l'Acadèmia.

Què destacaria del 

desenvolupament de l'Acadèmia 

durant la seva presidència? 

Jo en destacaria els diversos cursos

de formació que hem realitzat a la

primavera sobre els temes d'actualitat

del moment, per exemple, el darrer

que vam fer va ser sobre la reforma

hipotecària i després la publicació

dels Annals, del primer i segon volum

que recullen les accions realitzades

per l'Acadèmia en els darrers 8 anys.

La idea de fer els “Annals” havia sorgit

fa molt de temps, però quan una cosa

no s'ha fet mai s'han de posar les

bases i les eines per tirar-ho endavant

i s'ha aconseguit fer el primer i el

segon. Per tant, s'ha aconseguit no

només tirar-ho endavant sinó també

donar-li una continuïtat al projecte. 

Un altre dels aspectes a destacar és

la creació i posada en marxa del web

de l'Acadèmia per tal de donar a

conèixer tots els seus aspectes. En el

web es poden consultar els seus

membres, tota la informació recollida

en els “Annals”, amb una mica

d'Història de l'Acadèmia, els estatuts

d'aquesta institució, els discursos

d'ingrés.  L'objectiu del web

(www.ajilc.cat) és donar a conèixer

l'Acadèmia de portes enfora, si bé per

la seva entrada en funcionament del

web, s'ha de fer menció especial a la

Secretària, Alegria Borràs.  

Quins objectius s'han assolit? 

Els cursos, la publicació dels “Annals”

i el web són possiblement tres

projectes que sumats al treball

habitual dels membres de l'Acadèmia

es poden considerar un pas endavant.

Com va sorgir la idea de 

fer la publicació “Annals”?

És una idea que es tenia feia temps,

però per problemes pressupostaris

“Els discursos d'ingrés a 
l'Acadèmia són d'una gran vàlua
jurídica; per això els hem volgut 
conservar i recollir en els “Annals””

Va estudiar dret a la Universitat de Barcelona, amb Premi Extraordinari. Es va col·legiar a l'ICAB

en finalitzar la carrera i l'any 2008 va llegir el discurs d'homenatge en representació dels col·legiats

que complien 50 anys de col·legiació. No ha exercit mai l'advocacia, atès que va guanyar les

oposicions de notari i n'ha exercit com a tal, - i fins i tot n'ha estat el degà sis anys ( 1990 -1996)-

fins la seva jubilació, l'any 2000.

La seva incorporació a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya va ser el 1990, any

en què va fer el seu discurs d'ingrés. El 1992 va ser escollit secretari i va mantenir aquest càrrec

fins el 19 de desembre del 2000, moment en què  va ser escollit com a president de l'Acadèmia,

càrrec que va renovar l'any 2004 i que ha mantingut fins a finals de 2008.

Robert
Follia,
Notari
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s'ajornava. Després es volia que

tinguessin certa continuïtat, i s'havia

de decidir què és publicava i què no.

També va sorgir la idea perquè a la

Revista Jurídica de Catalunya no es

publicaven els discursos d'ingrés

perquè són massa extensos i el que

passava és que aquestes

informacions, a pesar de què es

publicaven en uns fulletons, quedaven

disperses i es perdien. Hi ha

discursos d'ingrés que són d'una gran

vàlua jurídica.

Fer una publicació requereix temps i

molta dedicació. Quan organitzes un

curs, decideixes el tema, ponent i dia.

És més dit i fet. Fer una publicació, i

especialment, amb caràcter de

continuïtat comporta un procés de

gestació més llarg i complex, tot i 

que finalment es va enllestir tot en 

dos mesos.

Els que volem amb els “Annals” és 

que tothom sàpiga el treball que 

es fa des de l'Acadèmia perquè es

reparteixen a totes les Biblioteques, a

d'altres Acadèmies de Jurisprudència,

i de fet s'envia a totes les institucions

i organismes que ho demanen. 

Quin paper té l'Acadèmia en

l'àmbit jurídic? I en la societat?

Podria tenir més incidència?

Això, si llegim els estatuts ho diu

clarament l'article primer: “Els fins de

l'Acadèmia són l'estudi i la investigació

del dret, la col·laboració amb la

reforma de la legislació, i el foment de

la cultura jurídica”.

Com van acollir el guardó 

“Creu de Sant Jordi” a la 

Revista Jurídica de Catalunya?

Va ser una distinció que va fer la

Generalitat de Catalunya a la Revista

Jurídica de Catalunya i que és el

reconeixement de la tasca que realitza

l'Acadèmia conjuntament amb el

Col·legi d'Advocats. L'Acadèmia té

col·locada aquesta placa a la seva

Sala.

Quin és el funcionament 

de l'Acadèmia? 

L'Acadèmia es composa per 36

acadèmics de número. De número vol

dir que són realment acadèmics. Quan

hi ha una vacant, es presenten els

candidats i es vota el seu ingrés, però

fins que l'acadèmic escollit no llegeix

el seu discurs d'ingrés no se'l

considera acadèmic de número, són

acadèmics electes.

Per ser un acadèmic electe, cal que

tres acadèmics de número presentin

la candidatura i es voti per majoria.

També es presenta un currículum,

perquè l'Acadèmia busca que els seus

candidats tinguin una trajectòria

jurídica exemplar. 

Quina és la llei més transcendent

o innovadora dels darrers mesos?

El llibre IV, relatiu a Successions, és

un llibre molt innovador, ja que si bé

ha respectat les tradicions alhora ha

fet una innovació tan forta que ha de

passar temps perquè es vegi. Per

exemple, la nova regulació sobre els

pactes successoris.

Com a final, voldria afegir 

alguna cosa més?

Sí; mostrar el meu agraïment al

Col·legi d'Advocats i als seus degans,

pel suport que sempre ha donat a

l'Acadèmia.

! Roser Ripoll




