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EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es,

El passat dia 19 de desembre va tenir lloc la presa de possessió dels càrrecs 
electes a la Junta de Govern.

En primer lloc, tinc sentiments d’agraïment per la confiança dels companys/
es, deute que espero retornar amb el treball, l’esforç i la dedicació al càrrec i 
també d’agraïment als meus companys i companyes de la Junta que han estat 
al meu costat i que continuem amb l’etapa i el projecte que ens vam marcar.

Aquests anys han estat de dura feina, d’idear iniciatives, de fer-les reali-
tats, de prendre decisions, de moments difícils però sobretot d’aprendre.

Hem intentat fer-ho el millor possible i el nostre objectiu és continuar amb 
il·lusió, compromís, responsabilitat i transparència. Volem una institució 
oberta, moderna, que el Col·legi sigui un referent de progrés, de reivindi-
cació, d’identitat, de solidaritat. I volem dignificar la professió, tantes ve-
gades menyspreada, volem que el Col·legi sigui un instrument de servei al 
col·legiat i col·legiada per a facilitar l’exercici de la professió.
Volem un Col·legi de tots i totes i per a tots i totes.

Com a degana, dir-vos que per a mi no hi ha més gran honor que represen-
tar, defensar i servir als meus companys i companyes. I és per això, que 
continuaré dedicant el meu càrrec a representar-vos amb dignitat, defen-
sar-vos amb valentia i a servir-vos amb humilitat.
   

La degana, 
Encarna Orduna Pardo

Encarna Orduna Pardo.
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Amb l’objectiu de millorar els serveis d’atenció i optimit-
zar els espais del Col·legi, des del mes de juny de 2019 la 
Junta de Govern va aplicar unes modificacions organit-
zatives. Va ser el cas de l’Oficina d’Atenció Col·legial i la 
d’Atenció a la Ciutadania. En aquest cas, la recepció de 
la secretaria de la seu principal del Col·legi de l’Advocacia 
va esdevenir l’Oficina d’Atenció Col·legial i és l’espai on es 
dona atenció exclusiva als col·legiats i col·legiades.

Així mateix, es va instal·lar, a la mateixa seu, l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania. En aquest cas, és un despa-
tx destinat exclusivament a l’atenció dels ciutadans. 
En aquesta localització, amb cita prèvia, s’atendran les 
peticions de justícia gratuïta amb caràcter d’urgència...

D’aquesta manera, l’atenció col·legial i l’atenció ciuta-
dana quedaran diferenciades per tal que cada servei 
tingui el seu propi espai, tot aconseguint la privacitat 
necessària. Imatges de les modificacions organitzatives de l’Oficina d’Atenció 

Col·legial i la d’Atenció a la Ciutadania.

L’Oficina d’Atenció Col·legial i la d’Atenció a la Ciutadania

Canvis organitzatius de la seu col·legial

Obtenció de la renovació del certificat ISO

El passat mes de juny de 2019, el 
Col·legi de l’Advocacia de Reus 
també va realitzar l’auditoria de se-
guiment del Sistema de Gestió de 
Qualitat, d’acord amb la norma ISO 
9001:2015, per a les activitats rela-
tives al servei d’orientació jurídica, 
d’orientació a la mediació, d’assis-
tència jurídica gratuïta i de gestió 
de torn d’ofici i d’assistència al de-
tingut. El resultat obtingut per part 
de l’empresa auditora, AENOR, va 
ser d’“AVALUACIÓ CONFORME”.

Amb el resultat d’aquesta audito-
ria, es constata la consolidació dels 

bons resultats en les anàlisis de 
percepció i compliment d’indica-
dors del procés en general i eficà-
cia dels esmentats serveis, sense 
haver-se detectat cap incidència.

Estem molt satisfets dels resultats 
obtinguts, fruit del compromís i del 
treball d’equip, tant del col·lectiu 
d’advocats i advocades que pres-
ten aquests serveis, juntament 
amb la Comissió del Torn d’Ofici i la 
Junta de Govern, així com, del per-
sonal del Col·legi.

Foto de detall del certificat ISO.
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COL·LEGI

Foto de grup dels companys/es en el punt d’informació col·locat als Jutjats amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici.

Canvi de la denominació del Col·legi

Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d'Ofici

Durant aquest temps, el Col·legi 
també ha canviat la seva denomi-
nació, canvi reflectit a la publica-
ció del DOGC núm. 7911 del mes de 
juliol de 2019, on van publicar els 
nous Estatuts de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Reus. 

Aquests Estatuts van ser redactats 
amb l’objectiu d’adaptar-los a la rea-
litat del moment i per tal de moder-

Com cada any, el dia 12 de juliol, ce-
lebrem el Dia de la Justícia Gratuïta 
i del Torn d'Ofici i organitzem un se-
guit d'activitats al voltant d'aquest 
dia. El principal objectiu és donar a 
conèixer la important tasca social 

nitzar la pròpia institució col·legial. 
Entre altres modificacions, hi ha 
una d’allò més significativa: la del 
canvi de denominació del Col·le-
gi. S’ha volgut aprofitar, doncs, la 
modificació d’aquests Estatuts per 
afegir el terme ‘advocacia’, molt més 
integrador, per donar visibilitat a les 
dones advocades, que representen 
gairebé la meitat del Col·legi, a tra-
vés d’un llenguatge inclusiu.

que desenvolupen els advocats/des 
d'ofici i realitzar una sèrie de reivindi-
cacions per tal de dignificar la funció 
que duen a terme, tot defensant la 
viabilitat de l'actual sistema de pres-
tació del servei de justícia gratuïta. 

D’acord amb això, la Junta de Govern 
del Col·legi va instal·lar al vestíbul de 
l’edifici judicial un punt d’informació 
relacionat amb la justícia gratuïta i 
els serveis del torn d’ofici.

Difusió als mitjans locals:
 • Notícia de Reusdigital.cat
 • Notícia de Tarragonadigital.com
 • Notícia del diari Més

 
Ressò als mitjans:
 • Notícia al Diari de Tarragona
 • Notícia al Diari Més
 • Notícia al Reusdigital.cat

https://advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/DOGC n%C3%BAm. 7911 05-07-19.pdf
https://advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Text definitiu Estatuts Col%C2%B7legi Advocats de Reus.pdf
http://reusdigital.cat/noticies/reus/punt-dinformacio-del-collegi-de-ladvocacia-de-reus-als-jutjats-pel-dia-de-la-justicia
https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/justicia-gratuita-tarragona-dret-fonamental-2019
https://pbs.twimg.com/media/EIHOOvzWsAA7Twi?format=jpg&name=small
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-images/Estatuts Diari retall.jpg
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-images/Estatuts M%C3%A9s diari retall.jpg
http://reusdigital.cat/noticies/reus/el-collegi-dadvocats-de-reus-canvia-el-seu-nom-donar-visibilitat-les-dones?fbclid=IwAR0xISJ71NaBphNDhnZQhp_7qn0s2kutwnfX0OObPyx1sK4eYVdeWehCb_8
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El Col·legi de l’Advocacia de Reus és present a la Nit de 
Gala 2019 del COAPI i Associació

Activitats prèvies

L’acte anual que celebra, any rere 
any, el Col·legi Oficial d’Agents de la 
Propietat Immobiliari de Tarragona 
i Associació va acollir diverses au-
toritats del territori i de diferents 
àmbits, entre les quals hi va ser el 
Col·legi. Sota el lema ‘Passió Immo-
biliària’, l’esdeveniment va servir 
per fer un repàs de tot l’assolit du-
rant l’any. 

Celebració de Sant Raimon de Penyafort

El mes de setembre es va dur a terme la celebració 
anual de la Festivitat de Sant Raimon de 2019 i, com és 
habitual, s’acullen també unes activitats prèvies. Es va 
dur a terme un partit de futbol entre els advocats/des 
del Col·legi de l’Advocacia de Reus i els funcionaris del 
partit judicial de Reus al camp de futbol municipal de 
Cambrils, un torneig de pàdel organitzat pel Grup d’Ad-
vocats Joves de Reus al Club Starpadel de Tarragona, 
una sortida en bicicleta BTT, una activitat de ball de 
zumba organitzada pel Grup d’Advocats Joves de Reus, 
un “bateig de mar” amb l’entitat REM CAMBRILS i sorti-
da amb un Llagut Català, així com una vermutada i ape-
ritiu amb tots els col·legiats/des. Aquí teniu un recull 
d’imatges de les diferents activitats.

Amb motiu de Sant Raimon de Penyafort, la Junta de 
Govern del Col·legi també va organitzar un concurs de 
microrelats, en el qual el company Josep M. Pons Be-
nejam va resultar guanyador. Us adjuntem una mostra 
del seu microrelat.

Un moment en la celebració de la Nit
de Gala 2019 del COAPI i Associació.

El guanyador del concurs de microrelats, Josep M. Pons, 
amb la degana del Col·legi, Encarna Orduna Pardo. 

https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Microrelat Josep M. Pons.pdf
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Foto de grup de Bateig de Mar amb Rem Cambrils

 Imatge de grup de la vermutada, feta en el marc dels actes de Sant Raimon de Penyafort

Membres participants al torneig de pàdel, un altre previ 
de Sant Raimon de Penyafort

Participants a l'activitat de ball de Zumba, organitzada 
pel GAJ de Reus

Sortida en bicicleta BTT

Foto de grup del partit de futbol realitzat com a acte previ de Sant Raimon 
de Penyafort

GALERIA
Activitats prèvies de Sant raimon de Penyafort
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Recepció dels togats/des

Breu entrevista a les noves togades durant la trobada:

El Col·legi de l’Advocacia de Reus va acollir el 18 de se-
tembre l’habitual recepció dels nous togats/des amb 
membres de la Junta de Govern i del Grup d’Advocats 
Joves de Reus. En la trobada, vam tenir l’oportunitat de 
parlar i conèixer els joves assistents. 

Quina creieu que és la presència 
de la dona en el món de l’advoca-
cia? Paula Sabaté: Trobo que és 
representativa en l’actualitat i és 
un punt positiu, ajuda molt, ja que 
sempre ha estat una professió 
molt masculina.

Creieu que el Col·legi està fent 
visibles les seves activitats de 
cara als seus col·legiats i col·le-
giades? Meritxell Jiménez: El 
cert és que des del primer mo-
ment ens han donat totes les fa-

A la dreta, foto de grup de la Junta de Govern, amb membres del GAJ 
de Reus i les noves togades i, a sota, només les noves togades.

cilitats per tal que podem accedir 
al Col·legi: a les activitats que s’hi 
organitzen, així com en els diferents 
cursos de formació. 

Què suposa per a vosaltres ser 
nous i noves togades? Aida Ramos: 
Creiem que es tracta d’una professió 
molt vocacional i estem desitjant 
adquirir experiència. Arribar fins 
aquí és una carrera de fons. El fet de 
col·legiar-nos és un pas més, i ens 
ho hem pensat molt. És com tirar-se 
a una piscina amb els ulls tancats 

i a veure què passa. En realitat, 
col·legiar-se és obligatori: o ho 
fas, o no exerceixes la professió.

Anna Mañé: El fet que ens hagin 
posat una espera de tres anys 
perquè podem entrar al Torn d’Ofi-
ci és un hàndicap, a més. Hi ha 
força complicacions, perquè has 
de buscar feina d’un negoci privat, 
o bé te l’has de buscar tu. Això, 
al principi, és força difícil. Tam-
bé provoca que, cada cop, hi hagi 
menys advocats disponibles.
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El dia de la celebració
La celebració de la Festivitat de 
Sant Raimon de Penyafort va dur-
se a terme el passat 20 de setem-
bre a l’Auditori Higini Anglès de l’Es-
cola i Conservatori de Música de la 
Diputació de Tarragona a Reus. Una 
cita, que va comptar amb més d’un 
centenar d’assistents, i en la qual 
es van reivindicar principalment la 
dignificació de la professió i el dret 
de defensa. 

S’ha de fer un esment especial als 
moments més emotius de la cele-
bració de Sant Raimon, els quals 
van estar protagonitzats pel me-
reixedors de la distinció a qui va 
complir 50 anys d'exercici de la pro-
fessió, el Sr. Fernando Vizcaíno; i, 
per l’altra, per les distingides amb 
la Medalla al Mèrit en el Servei de 
l’Advocacia, la Sra. Maria Rosa Gue-
rrero Garcia, la Sra. Pilar Adelaida 

Lahoz Estiarte i la Sra. Dolors del 
Mar Vázquez Pérez.

Ressò als mitjans locals:
 • Esment al Diari de Tarragona.
 • Notícia de Reusdigital.cat.

A continuació, teniu el resum de la 
jornada i, tot seguit, us adjuntem 
un recull fotogràfic de l’acte.

Autoritats assistents i Junta de Govern del Col·legi.

Foto de grup de les autoritats assistents a l'acte i la Junta de Govern del Col·legi.

GALERIA
Celebració de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

https://twitter.com/AdvocaciaReus/status/1175373830300327943/photo/1
http://reusdigital.cat/noticies/reus/el-collegi-de-ladvocacia-de-reus-celebra-la-festivitat-de-sant-raimon-de-penyafort
https://www.advocatsreus.cat/node/4432


 | DE PLE DRET | 1/2020 |10

COL·LEGICOL·LEGI

GALERIA
Celebració de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Imatge de grup de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus.

Imatge de grup dels nous togats/des, companys/es que van celebrar els 25 anys en l'exercici de la professió i distingits durant l'acte.

Nous togats/des, distingits per trajectòria de 25 anys i medalles al mèrit de l'advocacia.
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GALERIA
Celebració de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Durant el torn de paraula de la degana del Col·legi de l'Advocacia de Reus,  
Encarna Orduna Pardo.

El secretari de la Junta de Govern del Col·legi , Sergi Guillén, es va encarre-
gar de conduir l'acte de celebració de Sant Raimon. 

Fernando Vizcaíno, les mereixedores de la Medalla al Mèrit en el Servei de l'Advocacia, M. Rosa Guerrero, Pilar Lahoz i Dolors 
Vázquez, i les distingides per complir 25 anys, M. Mar Granell i Montserrat Mosquera.

El company Gerard Fort i Robert va parlar de la dignificació de la nostra 
professió.

Ignasi Puig Ventalló, president del CICAC, va esperonar els nous togats/
des en ser honorables com a advocats/des.
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GALERIA
Celebració de la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort

Imposició de la Distinció del Col·legi al col·legiat Fernando Vizcaíno que va 
complir 50 anys d'exercici de la professió.

La companya Sra. Pilar Adelaida Lahoz ha rebut la Distinció de la Medalla 
al Mèrit en el Servei de l'Advocacia i ha posat en valor la feminitat en la 
professió de l'advocacia.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, va parlar sobre la construcció 
d'una advocacia moderna.

La companya Sra. Maria Rosa Guerrero Garcia, en la imposició de la Meda-
lla al Mèrit en el Servei de l'Advocacia, ha estat mereixedora d'un discurs 
encoratjador de la seva filla .

La Consellera de Justícia de Catalunya, Ester Capella, va destacar a l'acte 
de Sant Raimon que l'advocacia és fonamental per garantir els drets i les 
llibertats dels ciutadans/es.

Montserrat Mosquera va fer un repàs de les trajectòries dels advocats/es 
que van arribar als 25 anys en l'exercici de la professió.
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Imatge del lliurament del donatiu al representant 
del Banc dels Aliments, el Sr. Eusebio Alonso, en 
el marc dels actes de Sant Raimon de Penyafort.

Imatge de la renovació del conveni col·laboratiu 
entre els Banc Santander i el Col·legi de
l’Advocacia de Reus.

COL·LEGI

El dia de la celebració
Cal esmentar, també, que durant 
la celebració de l’acte solemne 
de Sant Raimon de Penyafort, es 
va lliurar al Sr. Eusebio Alonso, en 
nom i representació del Banc d’Ali-
ments, el donatiu recaptat amb la 
venda de les participacions de La 
Grossa i els dècims de la Loteria 
de Nadal, fruit de la participació 
de tots/es els/les companys/es del 
nostre Col·legi.

El Col·legi de l'Advocacia de Reus va 
renovar, a principis de setembre, el 
conveni que tenia subscrit amb el 
Banc de Santander, per tal que els 
nostres col·legiats i col·legiades pu-
guin gaudir d’ofertes de productes 
i serveis financers amb condicions 
especials.

Conveni col·laboració amb el Banc de Santander
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Junta General Ordinària i Extraordinària
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus va celebrar 
aquest passat 19 de desembre de 2019 la Junta General 
Ordinària i Extraordinària, on s’ha fet efectiva la PRESA 
DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DE DEGANA, 
TRESORER, BIBLIOTECARI, DIPUTAT 2N, DIPUTADA 4A 
I DIPUTADA 6A. Per tant, la composició de la Junta de 
Govern, queda de la següent manera:

- Sra. Encarna Orduna Pardo, degana.
- Sr. Luís Miguel Alcañiz Sáez, vicedegà o diputat 1r.
- Sr. Gerard Fort i Robert, diputat 2n.
- Sra. Dolors Cailà Romero, diputada 3a.
- Sra. M. Cristina Santos Baldomir, diputada 4a.
- Sr. Julen Barriola Muguerza, diputat 5è.
- Sra. M. Pilar Esteban Rodríguez, diputada 6a.
- Sr. Sergi Guillén Garcia, secretari.
- Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, tresorer.
- Sr. Jordi Antón Garcia, bibliotecari comptador.

La degana del Col·legi, Encarna Orduna Pardo, encara 
aquest nou mandat amb molt “d’entusiasme”. “És una 
etapa en la qual volem treballar per una institució ober-
ta a la societat; moderna, perquè el Col·legi sigui un re-
ferent de progrés; de reivindicació; d’identitat; i, de 
solidaritat. Volem lluitar per tal de dignificar la profes-
sió i, perquè el Col·legi sigui un instrument de servei per 
als col·legiats/des, amb l’objectiu de facilitar l’exercici 
de la professió”, diu la degana.   

El Sr. Jordi Antón García, tot assumint el càrrec de bibliotecari comptador

10) El Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, prenent posessió del càrrec de 
tresorer

La Sra. M. Cristina Santos Baldomir, prenent posessió del càrrec de dipu-
tada 4a a la Junta de Govern

Presa de possessió de la degana Encarna Orduna Pardo, tot revalidant el 
seu càrrec
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D’altra banda, també es van APRO-
VAR PER UNANIMITAT ELS PRES-
SUPOSTOS DEL COL·LEGI DE 
L’ADVOCACIA DE REUS PER L’ANY 
2020, on s'ha fet un especial esforç 
per a la renovació tecnològica i di-
gital de l’ens col·legial, així com per 
a la preparació del 175è aniversari 
en aquest any 2020.   

La Sra. M. Pilar Esteban Rodríguez, esdevé la diputada 6a a la Junta de 
Govern

Foto de família de la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de Reus

Aprovació dels pressupostos de 2020

El Sr. Gerard Fort i Robert, ocupa el càrrec de diputat 2n a la Junta de Govern

https://www.advocatsreus.cat/transparencia/portal-de-la-transparencia
https://www.advocatsreus.cat/transparencia/portal-de-la-transparencia
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A dalt: imatge del donatiu de joguines en el marc 
de la campanya de recollida a favor de Creu 

Roja de Reus. A la dreta: imatge del lliurament 
d'aliments en el marc de la campanya de recollida 

a favor de Càritas de Reus 

Reforma article 6.b Reglament del SOJ
La Junta de Govern, reunida en data 9 d’octubre de 
2019, i arran d’una iniciativa proposada pel GAJ, va 
aprovar reformar l’article 6.b del Reglament del Ser-
vei d’Orientació Jurídica del Col·legi de l’Advocacia 
de Reus, relatiu als requisits exigibles als lletrats i lle-
trades per prestar el servei, amb la finalitat de facilitar 
aquesta inscripció. D’aquesta manera, la proposta de 
reforma d’aquest article seria la següent:

Article 6
Requisits
3.1 Per la inscripció.
b) ”Haver estat adscrit, als torns d’ofici civil, família, pe-
nal, així com, al servei d’assistència a detingut, durant un 
mínim d’1 any immediatament anterior a la sol·licitud”.

Us adjuntem el text articulat de la proposta de modifi-
cació de l’article i la memòria justificativa. 

Amb tot, a la Junta General Extraordinària celebrada 
el passat 19 de desembre es va aprovar per unanimitat 
la modificació de l’article 6.b del Reglament del Ser-
vei d’Orientació Jurídica del Col·legi de l’Advocacia de 
Reus. A partir d’aquí,  iniciarem tots els tràmits per pre-
sentar aquesta modificació al Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya per tal que en qualifiquin 
l’adequació a la legalitat, disposin la seva inscripció al 
Registre de Col·legis Professionals i n’ordenin la publi-
cació en el DOGC, que serà quan entri en vigor.

Campanya de Nadal
Com cada any, i amb motiu de les 
festes nadalenques, la Comissió de 
Drets Humans del Col·legi de l’Advo-
cacia de Reus ha organitzat aquest 
desembre una campanya de reco-
llida  de joguines i aliments a favor 
de Càritas i Creu Roja de Reus, en-
titats amb les quals disposem de 
convenis de col·laboració.

L’entitat Creu Roja s’ocuparà de re-
collir i distribuir les joguines en ge-
neral, preferentment de jocs edu-
catius per a nens entre 12 i 16 anys 
i l’entitat Càritas s’encarregarà de 
recollir i distribuir els aliments en 
general, preferentment productes 
d’higiene personal i llet i farinetes 
per a nadons. 

https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Text articulat de proposta modificaci%C3%B3 Art. 6.b. Reglament SOJ.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/inline-files/Text articulat de proposta modificaci%C3%B3 Art. 6.b. Reglament SOJ.pdf
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D’altra banda, i per primera vega-
da al Col·legi, s’hi va organitzar una 
festa infantil a principis de gener 
de 2020. Allà, s’hi van presentar els 
patges reials dels tres Reis Mags 
d’Orient Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Els nens i nenes assistents van po-
der fer el lliurament de la seva carta 
per als Reis Mags d’Orient, amb pe-
ticions personals als patges. 
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Paral·lelament, la comissió per la Defensa dels Drets dels Animals del Col·legi, ha organitzat també una campanya 
de recollida d’aliments i medicació a favor de l’Associació Pont a la Vida, que es troba ubicada en la localitat de 
Vilallonga del Camp. 

Com cada any, el Col·legi de l’Advo-
cacia de Reus adquireix participa-
cions de La Grossa de Cap d’Any i 
els dècims de la loteria nacional de 
Nadal. La Junta de Govern ha acor-
dat que el donatiu sigui voluntari 
i, aquest any, l’entitat sense ànim 
de lucre a la qual es va acordar 
que vagin destinats tots els dona-
tius recollits ha estat el Taller Baix 
Camp. El lliurament de tot el que 
recaptem en concepte de donatiu 
es farà durant la celebració de la 
festivitat de Sant Raimon de Pen-
yafort de 2020.
 
El Taller Baix Camp, associació de 
familiars de persones amb disca-

pacitat intel·lectual i del desenvolu-
pament, és una entitat sense ànim 
de lucre i declarada d’utilitat que 
enguany celebra el 40è aniversari.

El seu objectiu és treballar per a mi-
llorar la qualitat de vida de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual 
i per la seva inclusió social i laboral. 
En el Centre Especial de Treball que 
tenen donen feina a unes 200 per-
sones amb discapacitat, en els 
centres ocupacionals atenen a uns 
190 usuaris i usuàries del Servei 
de Teràpia Ocupacional i del Ser-
vei Ocupacional d’Inserció, en les 
4 llars-residència que disposen 
hi viuen 64 residents, també ofe-

Imatge de grup del Taller Baix Camp.

reixen servei de Suport a la Pròpia 
Llar a 15 persones i en el Club Es-
portiu hi tenen 40 esportistes amb 
discapacitat intel·lectual practi-
cant diversos esports com a ara el 
futbol, basquet, tennis taula i pe-
tanca.

Adjuntem la memòria del Taller 
Baix Camp on podreu veure totes 
les activitats que duen a terme i la 
gran tasca que realitzen.

La Grossa i la Loteria de Nadal

https://www.tallerbaixcamp.org/
https://www.tallerbaixcamp.org/
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Victoria Ortega Benito va ser reele-
gida com a presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española en 
el ple celebrat el passat 17 de gener 
per 58 vots d'un total de 80 emesos, 
dels quals dos han estat en blanc. 
Victoria Ortega va obtenir la majoria 
absoluta amb el 72,5% dels vots dels 
degans dels Col·legis d'Advocats, 
enfront dels 17 vots (21,25%) reeixits 
per Javier García Pascual, anterior 
degà del Col·legi d'Advocats d'Àla-
ba, i els 3 vots (3,75%) obtinguts per 
Manolo Hernández, degà del Col·legi 
d'Advocats de Sabadell.

El passat 19 de gener de 2020, el Col·legi va fer 175 anys 
des que es va constituir. Va ser gràcies a la iniciativa de 
tretze advocats, que van crear el llavors Noble Col·legi 
d’Advocats de Reus. Durant aquest temps, el Col·legi ha 
crescut i s’ha adaptat als nous temps. El seu desenvo-
lupament ha estat evident i, a la vegada, la clau de l’èxit 
per a la seva continuïtat i creixement amb visió de futur. 
El treball en equip, la constància i la perseverança i sobre 
tot la il·lusió han estat els puntals per dur a terme tots els 
reptes i projectes que ens hem proposat i adaptar-nos a 
les necessitats socials i a la ciutadania.

També us volem expressar agraïment a tots i totes els 
que hi formeu part, doncs vosaltres sou el Col·legi, aques-
ta és casa vostra i comptem amb vosaltres per poder 
celebrar durant, tot aquest any, les diverses activitats 
de caire cultural, social, formatiu, esportiu i festiu que 
s’organitzaran per tal de commemorar aquest aniversari, 
activitats de les quals, properament, us informarem.

Victoria Ortega Benito, reelegida presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española

175è aniversari

Imatge de l’acte de reelecció de Victoria Ortega Benito.

Imatge publicada a les xarxes socials el passat 19 de gener de 2020. 
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Tres degans es van incorporar al 
Consell de l’Advocacia Catalana el 
passat 22 de gener de 2020. Aquests 
van ser la degana de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Mataró, María Pastor 
Santana, el degà de l’Il·lustre Col·le-
gi d’Advocats de Granollers Vallès 
Oriental, Joan Martínez, i el degà de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic, 
Roger Montoliu. 

Amb la incorporació de la degana 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Mataró, Maria Pastor Santana, ja 
són cinc les dones que formen part 
del Consell de l’Advocacia Catala-
na: Maria Eugènia Gay, de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelo-
na; Eva Ribó Fenollós, de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Sant Feliu 

Els nous degans de Granollers i Vic i la nova degana de 
Mataró s’incorporen al Consell de l’Advocacia Catalana

 Els lletrats Joan Martínez, Rogeli Montoliu i Maria Pastor relleven a Josep Medina, Joan Riera i Julio 
J. Naveira, respectivament al CICAC.

de Llobregat, Marta Martínez, de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advo-
cades de Tortosa; Encarna Orduna 

Pardo, de l’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Reus. 

Cinc dones formen part del CICAC (d'esquerra a dreta) Eva Ribó del Col·legi de S. Feliu, M. Eugènia Gay, del de Barcelona, María Pastor, del de Mataró, 
Encarna Orduna, del de Reus, i Marta Martínez, del de Tortosa
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 Imatge dels accessos directe de la part central del web

Pàgina web imatge

Actualització i adaptació de la pàgina web

Innovacions tecnològiques

Durant l’any, hem seguit treballant en la millora del web 
per tal d’adaptar-nos a les necessitats actuals de tots 
els lletrats i lletrades, així com de la ciutadania, amb 
l’objectiu que sigui més àgil, moderna, intuïtiva i amb 
nous continguts. Volem incidir en les novetats més im-
portants: 

La part central de la web i d’una manera destacada amb 
forma rodona i de colors hi trobareu per accedir-hi de 
forma directa:

• Calendari – Agenda, on es distingeixen les activitats 
de la Junta de Govern, cursos formatius i altres esde-
veniments i activitats col·legials.

• Cita prèvia per sol·licitar justícia gratuïta. Us recordem 
que també es pot demanar cita prèvia via telefònica.

• Revista digital, on podeu consultar l’hemeroteca de 
les diferents revistes que s’han dut a terme. 

• Enllaços directes als Serveis de SOJ, SOM i SOJA.

• Base de dades. Podeu accedir directament a les ba-
ses de dades de Tirant online,  Vlex i CENDOJ.

• Serveis col·legials: jutjats de guàrdia, calenda-
ri designes apud acta, catàleg de serveis, canal de 
queixes, registre de societats professionals, punt 
d’informació cadastral i registre d’administradors i 
d’administradores concursals.

• Serveis per la ciutadania: SOJ, SOM, SOJA, torn d’ofi-
ci i punt d’informació cadastral.

• SIGA.

COL·LEGI

 A l’inici de la pàgina, al menú principal, a més a més 
de poder accedir a “El Col·legi”, “Comissions”, “Guia judi-
cial”,  “Col·legiar-se” i “Portal de la transparència”, tenim 
com a novetats els apartats de:
 
• Networking: en aquest apartat hi podreu trobar una 

borsa de treball, ofertes de despatxos i altres propostes 
i col·laboracions. Totes aquestes ofertes i propostes ens 
les podeu fer arribar i nosaltres en donarem publicitat.
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• Biblioteca: tenim com a novetat més important l’ac-
cés a la biblioteca digital del CGAE, a les bases de 
dades del CENDOJ, les novetats bibliogràfiques del 
Col·legi i el catàleg del Col·legi CICAC.

• També hi ha un apartat “A un clic”, on teniu els en-
llaços d’interès directes com ara: formació, resum de 
la setmana, actualitat, SIGA, DOGC, BOE, GAJ, servei 
de lloguer de sales col·legials, calendari de designes 
apud acta, calendari de jutjats de guàrdia, àgora (on 
trobareu sentències d’interès actual) i el club (on hi ha 
els convenis que té subscrits el Col·legi amb ofertes 
per al nostre col·lectiu).

Tenim compte d’Instagram!

Biblioteca

Tramitació de Justícia Gra-
tuïta, opció virtual més àgil

Des d’aquest passat setembre, el Col·legi de l’Advoca-
cia de Reus també va estrenar compte a la xarxa so-
cial Instagram amb l’objectiu de fer encara més difusió 
de les activitats i novetats que es duen a terme a l’ens 
col·legial, almenys d’una forma més visual. El Col·legi ja 
comptava amb pàgina de Facebook i Twitter. 

La Biblioteca és un espai important a la seu col·legial 
de Reus, on tot col·legiat i col·legiada pot consultar les 
darreres novetats i volums essencials. Consulteu els 
llibres adquirits aquí. 

Imatge del compte d’Instagram del Col·legi, pels volts del Nadal. 

Per tal d’evitar l’acumulació i saturació del servei de 
sol·licitud de justícia gratuïta, des d’aquest passat mes 
de juny s’ha treballat també en la tramitació de la justícia 
gratuïta amb cita prèvia de forma virtual. Així doncs, es 
podrà demanar cita prèvia via telefònica a través del te-
lèfon 977 340 850 (de les 9 a les 12 hores) i també en 
l’espai virtual del web habilitat. I com es fa? Doncs molt 
fàcil, a través de la web col·legial, a la part central, tot 
clicant a la rodona de color taronja, on posa “cita prè-
via justícia gratuïta”. En aquesta opció, veureu que s’ha 
d’especificar si la tramitació de l’expedient està subjecta 
a termini judicial o no. A partir d’aquí, es demanen el nom 
i cognoms del sol·licitant i el seu telèfon; i, si és el cas, 
les dades del procediment. Una vegada posades aques-
tes dades surt un calendari per tal d’escollir el dia i l’hora.

D’aquesta manera, la tramitació 
de l’expedient de justícia gratuï-
ta és més àgil i els usuaris s’es-
talvien les cues innecessàries al 
tenir assignada la cita prèvia.

D’altra banda, també s’han instal·lat dos punts de sol·li-
citud de justícia gratuïta: un ubicat a la seu col·legial 
de l’edifici judicial, tal com s’ha fet fins ara; i, un altre a 
la seu col·legial principal. A la seu col·legial de l’edifici 
judicial, de fet, és on es tramitaran els expedients de 
justícia gratuïta que no són urgents i, a la seu col·legial 
principal, les sol·licituds urgents subjectes a  terminis 
judicials. En conseqüència, amb la cita prèvia, i am-
pliant els punts de sol·licitud es vol aconseguir un ser-
vei més organitzat, àgil i eficaç.

https://www.advocatsreus.cat/node/4413
https://www.advocatsreus.cat/peticio
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Article elaborat per Izaskun Larroya
Secretària-interventora i advocada

OPINIÓ

Aspectes rellevants del contracte menor de serveis jurídics

Les necessitats de l’Administració Pública en aquest camp sorgeixen al mo-
ment, és a dir, que la necessitat és pràcticament immediata. És per això, que 
contracten els nostres serveis emparats en el ja conegut procediment de 
“contractes menors”.

Què és, doncs, un contracte menor? 
Es consideren contractes menors aquells de valor estimat inferior a 40.000 
euros, quan són contractes d'obres, i de 15.000 euros, quan es tracta de con-
tractes de subministrament o de serveis, d’acord amb l’article 118 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. Aquests 
imports són sense sumar l’Impost de Valor Afegit (IVA).

Com podem veure per raó de la quantia, els contractes menors són 
una manera de contractació extraordinària i, per aquest motiu, no po-
dran tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga, ja 
que el que pretén la llei és donar cobertura a situacions extraordinàries 
que requereixen certa immediatesa en el moment d’actuació. 

Aquesta modalitat de contractes podrà adjudicar-se directament a qualse-
vol empresari/a amb capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació profes-
sional necessària per realitzar la prestació.

No obstant això, a fi de garantir els principis de llibertat d'accés a les lici-
tacions, publicitat i transparència en els procediments, no discriminació i 
igualtat de tracte entre els licitadors, i a fi de justificar l'obtenció de la mi-
llor oferta, es recomana a l’Administració, sempre que sigui possible, tenir 
en compte la quantia del contracte i mantenint l’agilitat del procediment, 
promoure la concurrència de participants sol·licitant, almenys, tres ofertes a 
empresaris capacitats per a la realització de l'objecte del contracte.

Com ens afecta a nosaltres com a advocats/des la contractació que ens 
facin mitjançant un procediment de contracte menor? 
Doncs bé, en realitat no ens afecta de cap manera, ja que qui haurà de donar 
explicacions de les il·legalitats contractuals haurà de ser l’Administració Pú-
blica contractant. 

És comú per a tots/es els/les professionals de l’advocacia prestar serveis d’assesso-
rament jurídic, i encara més en l’àmbit de l’Administració Pública quan aquesta, o no té 
personal per assumir aquest servei, o el que té no està qualificat. 

Es consideren contractes 
menors aquells de valor estimat 
inferior a 40.000 euros, quan són 

contractes d'obres, i de 15.000 euros, 
quan es tracta de contractes de 

subministrament 
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Ara bé, és important que tinguem en compte certs aspectes:

- Tots els contractes menors, com ja he esmentat, no poden ser de durada 
superior a 12 mesos. (per exemple de l’1 d’abril de l’any x a 31 de març de l’any 
x+1.

-  La facturació màxima que podem realitzar no superarà els 15.000 euros 
més IVA anuals.

- Si els serveis que prestem són per assistència judicial en un procediment, 
hem de tenir en compte la durada del procediment (si supera l’any, caldria 
que l’Administració licités el contracte de serveis de defensa i representa-
ció jurídica)

- Tant la defensa com la representació jurídica s’entén com un sol objecte del 
contracte, ja que el procediment és el mateix.

- Es pot permetre la contractació per separat quan la matèria objecte de 
recurs requereixi una especialització suficient que pugui individualitzar el 
servei jurídic pròpiament, de la resta del contracte. 

- El servei continuat d’assessorament jurídic, ja sigui en defensa i represen-
tació en l’àmbit judicial o en l’elaboració d’informes jurídics dins de l’Admi-
nistració per un període superior als 12 mesos seria objecte de licitació. 

Com a supòsit pràctic, si ens contracten per a dur la defensa judicial en el 
procediment d’urbanisme, de l’Ajuntament X, al cap de dos mesos ens ofe-
reixen la defensa en un procediment de responsabilitat patrimonial i a final 
d’any ens demanen un pressupost per a dur a terme la defensa d’una expro-
piació forçosa què haurem de tenir en compte:
 

-  L’objecte del contracte, que d’acord amb l’informe 41/2017 
de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat disposa 
que les pretensions siguin qualitativament diferents i no 
formin part d’una unitat. 

-  Serà l’Administració, doncs, qui haurà d’acreditar que són 
serveis puntuals i no un assessorament prolongat en el 
temps. 

- Que l’import que facturem a l’Administració no superi els 
15.000 euros més IVA anuals.  Aquest import pot fer-se en 
diferents contractes.

- Que la durada d’aquest contracte no superi els 12 mesos. 

En definitiva, tot i que la responsabilitat per incompliment 
de la LCSP correspon a l’Administració Pública contractant, 
cal ser prudents a l’hora de firmar el contracte, ja que de sa-
ber-ne l’incompliment, ens exposaríem a una possible con-
currència de culpa en l’incompliment normatiu. 



 | DE PLE DRET | 1/2020 |26

COMISSIONS

Comissió de Relacions amb 
l’Administració de Justícia
En matèria de relacions amb l'Administració de Jus-
tícia, la comissió col·legial encarregada ha canviat de 
responsable: Luís M. Alcañiz Sáez.

D’altra banda i, des de la comissió corresponent, es va 
posar a l’abast dels col·legiats/des el PROTOCOL DE CRI-
TERIS ORIENTATIUS SOBRE SUSPENSIONS D’ACTES 
JUDICIALS, per coincidència d’assenyalaments dels ad-
vocats i advocades, i per maternitat o paternitat, per ma-
trimoni o defunció. El Consell de l’Advocacia Catalana, el 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya el van aprova el 13 de gener de 
2020.

Els punts més importants d’aquest protocol són els se-
güents:

A més a més dels casos de maternitat o paternitat, el 
protocol preveu també la suspensió dels assenyala-
ments per tractaments de fertilitat que requereixin una 
intervenció clínica o d’un període de repòs, amb pres-
cripció facultativa. Es contempla la suspensió quan su-
posin una coincidència amb la celebració del matrimoni 
o la constitució com a parella de fet, i el futur assenyala-
ment no es produirà abans del període mínim de quinze 
dies naturals.

Es proposa, a més, la suspensió d’assenyalaments en 
cas de defunció, així com del funeral, d’una persona lli-
gada en línia directa o col·lateral per consanguinitat o 

afinitat fins al segon grau, i no s’efectuarà el futur assen-
yalament fins transcorreguts de 3 a 5 dies naturals. 

Quan l’advocat o l'advocada estigui de guàrdia del torn 
d’ofici, això podrà motivar que no se li assenyalin actes 
processals per al període de guàrdia, o que es suspen-
guin els actes processals que s’assenyalin després d’ha-
ver-se assignat aquest servei de guàrdia.

En els casos en què s’hagués produït una suspensió, l’òr-
gan judicial, per evitar una ulterior suspensió, procurarà 
comptar amb l’acord dels advocats i advocades per efec-
tuar el nou assenyalament. En cas de pluralitat de parts, 
intervindrà el col·legi corresponent per tal de trobar una 
nova data d’assenyalament que serà consensuada entre 
tots els advocats i/o advocades intervinents.

Tant els Tribunals com els professionals que intervenen 
en els processos judicials procuraran aplicar els pre-
sents criteris orientatius amb flexibilitat, per tal d’acon-
seguir disminuir el nombre de suspensions i minimitzar 
els trastorns que ocasionen.

Poder assolir un acord per actualitzar el Protocol inicial, 
signat l’any 2007, és la culminació de mesos de treball al 
respecte i permet recollir de forma més adient les situa-
cions de suspensió d’actes judicials que ho requereixen, 
adaptant-les a les circumstàncies actuals. Aquest Pro-
tocol ha estat aprovat amb l’informe favorable del Con-
sejo General del Poder Judicial.

https://gallery.mailchimp.com/634080985b0ffa52550481965/files/42f55892-6ee5-4cbb-8d6e-606dc0145aa2/PROTOCOL_SUSPENSI%C3%93_ACTES_JUDICIALS_Acord_13.01.2020_catal%C3%A0.pdf
https://gallery.mailchimp.com/634080985b0ffa52550481965/files/42f55892-6ee5-4cbb-8d6e-606dc0145aa2/PROTOCOL_SUSPENSI%C3%93_ACTES_JUDICIALS_Acord_13.01.2020_catal%C3%A0.pdf
https://gallery.mailchimp.com/634080985b0ffa52550481965/files/42f55892-6ee5-4cbb-8d6e-606dc0145aa2/PROTOCOL_SUSPENSI%C3%93_ACTES_JUDICIALS_Acord_13.01.2020_catal%C3%A0.pdf
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Comissió de Formació i Escola de Pràc-
tica Jurídica Guillem Maria de Brocà
L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus ha dut a terme diverses 
sessions formatives en els darrers mesos. 

En data del 6 de juny de 2019, el Col·legi va acollir una 
sessió dedicada als Combats de Compliance, la qual 
va estar organitzada amb la col·laboració de l’Associa-
ció Catalana de Compliance (COMPCAT). Van intervenir 
el detectiu privat Enrique de Madrid, com a crític del 
compliment, i l’auditor UNE 19601, Jacob Jordà, com a 
defensor del compliment. Els advocats Rafael Sánchez i 
Verònica Reyes van fer de moderadors. 

Imatge de la conferència ‘Combats de Compliance’, organitzada per l’Associa-
ció Catalana de Compliance i l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M. de Brocà 
del Col·legi de l’Advocacia de Reus.

Durant la conferència sobre creixement i desenvolupament de despatxos 
professionals.

Durant el mateix mes, es va dur a terme una conferència 
sobre l’aplicació de la Llei 5/19 reguladora dels contrac-
tes de crèdit immobiliari als procediments d’execució 
hipotecària en curs (articles 24, 25 de la LCCI) i dispo-
sició transitòria primera i tercera de la LCCI, la qual va 
anar a càrrec del Magistrat Jutge i president de la Secció 
Primera de l’Audiència Provincial de Tarragona, Manuel 
Horacio García Rodríguez. 

D’altra banda i, amb l’objectiu d’abordar el creixement 
dels despatxos professionals dels professionals de l’ad-
vocacia, el 8 d’octubre es va dur a terme la intervenció 
‘Creixement i desenvolupament  de despatxos professio-
nals. Objectius i accions 2020-2021’, a càrrec del soci i 
director d’Izquierdomotter Consulting, Antoni Izquierdo. 

Arribats al novembre, es va fer difusió, per part de la co-
missió, de les jornades sobre ‘Els recursos contenciosos 
administratius a debat’, que es van dur a terme a la Fa-
cultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona (en el marc de l’Aula Contenciosa Ad-
ministrativa Local Juli Gens Rivalt), en col·laboració per 
segon any consecutiu amb la Càtedra d’Estudis Jurídics 
Locals Màrius Viadel i Martin. 
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Pel que fa al MÀSTER D’ACCÉS A L’ADVOCACIA, es rea-
litza una part al Col·legi de Reus, coordinació que du a 
terme la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb el 
lletrat i diputat 2n de la Junta de Govern del Col·legi, Ge-
rard Fort i Robert, que ho fa des de Reus. És el cinquè 
any que es du a terme part d’aquest màster al Col·legi. 
“S'hi duen a terme tècniques probatòries, de l’abril al 
maig. És el primer contacte dels alumnes amb la pro-
fessió de prop, perquè es duen a terme simulacions de 
judicis i escrits”, assenyala Fort.

Els recent graduats agraeixen la part més pràctica realit-
zada al Col·legi, segons explica, perquè “poden acompan-
yar els professionals”. “De fet, passen fins a 600 hores als 
despatxos i allà entenen de què va la professió”, assegura. 

“Sóc professor de diverses matèries, com ara mesures d'or-
dres de protecció de violència domèstica i cap a la dona, 
de deontologia, i d'institucions col·legials. M'encarrego de 
buscar companys/es que emprin diferents àmbits del dret, 
com ara el civil, el penal i el laboral, i procurem que vagin a 
les vistes més interessants, des del punt de vista formatiu. 
A cada vista, elaboren uns informes, mitjançant els quals 
exposen i defensen què han fet i après”, completa.

És molt important que, fent les pràctiques, els alumnes 
s'integrin en l’equip de treball dels despatxos, perquè des-
cobreixen quines són les rutines. “Mai hauria dit que aca-
baria ensenyant. A nivell personal, és una gran satisfacció 
el que fet que, alguns dels alumnes, acabin quedant-se 
als despatxos on van començar a aprendre”, reconeix. Es-
devé de gran ajuda poder començar amb aquestes con-
dicions. A més, la societat reclama gent preparada i s'ha 
de fer molta pedagogia. “Com a formador, també n'aprens 

Màster d’Accés a l’Advocacia

El passat 22 de gener de 2020 es va dur a terme una con-
ferència sobre ‘Estratègia d’Oratòria Pràctica per a Ad-
vocats/des’, la qual va anar a càrrec de l’advocat i graduat 
en Estratègia d’Oratòria i Comunicació per la Universitat 
de l’Estat de Nova York, Julio García Ramírez i va estar 
organitzada per l’Escola Pràctica Jurídica Guillem Maria 
de Brocà del Col·legi. 

Durant la conferència 'Estratègia d’Oratòria Pràctica per a Advocats/des', a 
càrrec de l'advocat i graduat en Estratègia d’Oratòria i Comunicació per la 

Universitat de l’Estat de Nova York, Julio García Ramírez 

molt i inverteixes molt de temps amb molta il·lusió. En-
senyes que s'ha de tenir una gran disciplina i coherència 
al despatx”, afegeix.

Els casos reals

Fort remarca també que s'ha de tenir "molta cura amb els 
casos reals", ja que comporten una gran responsabilitat. 
"S'ha de ser correcte i actuar sempre amb sensibilitat, 
integritat i rigor", aconsella. Amb tot, veu el futur amb 
molt d'optimisme: "Els alumnes et donen molt en l’àmbit 
experiencial. Et recorden la il·lusió de començar a exercir. 
Parlar del futur em fa ser sempre molt prudent i cadascú 
té una visió molt objectiva. Els estudiants surten ben for-
mats, el que succeeix amb l'advocacia és que és una for-
ma de vida, tots hem estat cinturons blancs. Un formador 
pot transmetre coneixement, però el futur advocat/da ha 
de viure les experiències en primera persona", manifesta.

Gerard Fort, doncs, veu la progressió de cadascun dels 
alumnes que han passat pel Col·legi amb el pas del temps. 
Al final, contempla una maduresa de la qual se sent molt 
orgullós. "Te'ls trobes fent les seves primeres guàrdies als 
Jutjats i això els ajudar a rodar-se", diu Fort. La professió, 
segons explica, és una tasca d'adaptació constant, "tant 
laboral com personal". El positiu de tot plegat, matisa, és 
que les noves fornades de professionals estan "preparats, 
vénen amb idees noves i dominen les noves tecnologies", 
remarca. "També els esperono perquè participin en la tas-
ca col·legial. Que facin seu el Col·legi, que cooperin i que 
se n'adonin de la funció social que té l'advocat/da. Som a 
la societat per tal de solucionar els problemes de la gent, 
perquè no empitjorin i, fins i tot, per fer visible la tasca 
d'assessorament que garanteix una prevenció", conclou.
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Comissió de Drets Humans

Comissió de Mediació

Comissió de Deontologia

La responsable de la comissió és M. 
Pilar Esteban diputada 6a de la Junta 
de Govern, i comptarà, a més, amb el 
suport, de Dolors Cailà, diputada 3a 
de la Junta. 

Com hem dit anteriorment, la comis-
sió de Drets Humans del Col·legi amb 
motiu de les festes nadalenques, va 
organitzar el passat desembre una 
campanya de recollida de joguines 
i aliments a favor de Càritas i Creu 
Roja de Reus, entitats amb les quals 
hi ha convenis de col·laboració. 

La comissió de Mediació del Col·legi 
compta, en l’actualitat, amb un nou 
responsable: el col·legiat Robert Gi-
ménez i Bonet.

D’altra banda i amb motiu de la cele-
bració del Dia Europeu de la Mediació 
(21 de gener de 2020), membres de la 
comissió corresponent van col·locar 
a la seu dels Jutjats un punt informa-
tiu per tal de donar a conèixer tots 
els aspectes de la mediació a la ciu-
tadania, així com a altres professio-
nals de l’advocacia. 

La comissió de Deontologia ha canviat el seu responsable. Ara ho és l’advocat i company Jordi Antón García.  

Punt informatius als Jutjats de Reus pel Dia Europeu de 
la Mediació de 2020. 

El passat 24 de gener van comme-
morar-se els 10 anys del Dia de l'Ad-
vocacia Amenaçada, activitat a la 
qual s'uneixen multitud de Col·legis 
i Associacions de l'Advocacia, així 
com representants de la societat 
civil i advocats i advocades de tot 
el món. L'objectiu és cridar l'atenció 
de la societat civil i de les autori-
tats públiques sobre la situació dels 
advocats i advocades en un país o 
territori determinat, per tal de sen-
sibilitzar l'opinió pública sobre les 
amenaces a què s'enfronten els ad-

vocats i advocades en l'exercici de la 
seva professió.

Aquest any, el país escollit va ser el 
Pakistan, donada la violència selec-
tiva contra els advocats i advoca-
des, tant els defensors i defenso-
res dels drets humans com altres 
actors legals, que són acusats de 
blasfèmia pel simple fet d'exercir la 
seva professió o lluitar per la seva 
independència i l'Estat de Dret.
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La comissió de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advoca-
cia de Reus, amb col·laboració amb l’Escola de Pràctica 
Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi, va organitzar 
dos cursos de mediació els mesos de gener i febrer de 
2020. Tots dos estaven homologats pel Centre de Me-
diació de Dret Privat de Catalunya i per tant, es va lliurar 
als assistents una certificació d’assistència computable 
a dues hores de formació per a cadascuna de les con-
ferències.

Els cursos van ser els següents: ‘Més enllà de la media-
ció, les pràctiques restauratives’, que va dur a terme la 
Llicenciada en Dret, Policia mediadora de la Unitat de 
Mediació de la Guàrdia Urbana de Reus, Elena Cobler 
Martínez; i ‘La comunicació no violenta’, realitzada per la 
mediadora Elsa Pedrola. 

Cursos de Mediació

La policia mediadora, Elena Cobler, durant la sessió de 
mediació al Col·legi de l’Advocacia de Reus. 

Detall de la publicació feta a les xarxes socials amb motiu Dia 
Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. 

Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere
La comissió d’Igualtat i Violència de Gènere (VIGE) del 
Col·legi  té nova responsable: M. Pilar Esteban Rodríguez. 

Amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra la Dona el passat dia 25 de novembre de 
2019, des de la comissió d’Igualtat i VIGE del Col·legi, així 
com del propi ens col·legial, es va fer difusió mitjançant 
una publicació a les xarxes socials de la importància de 
fer visibles causes d’aquesta naturalesa. Des del Col·legi, 
es treballa per combatre aquesta mena de violència. 
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Comissió per a la Protecció 
dels Drets dels Animals
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels 
Drets dels Animals el passat 10 de desembre de 2019, 
la comissió per a la Defensa dels Drets dels Animals del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus va organitzar, per l’es-
mentat dia, una sèrie d’activitats.

Al matí, membres de l’agrupació va col·locar un punt 
d’informació i assessorament a l’entrada dels Jutjats de 
Reus. Allà s’hi va fer difusió del Servei d’Orientació Ju-
rídica Animalista (SOJA), que proporciona l’esmentada 
comissió col·legial des de fa gairebé dos anys, i també de 
la manera de procedir en cas de violència animal.

La seu dels Jutjats va acollir un punt informatiu i d’assessorament amb 
membres de la comissió per la Protecció dels Drets dels Animals. 

Val a dir, que va esdevenir el primer cop que, des de la 
comissió, es duia a terme una iniciativa semblant. Van 
ser benvingudes totes aquelles persones amb o sense 
animal de companyia. Al punt d’informació hi van ser 
presents membres de la comissió i, a més, un parell de 
gossos víctimes de maltractament i abandonament. Els 
assistents també van tenir accés a tríptics informatius 
de la tasca que es realitza la comissió.

Arribada la tarda, la seu col·legial va acollir la conferència 
“Els animals tenen drets, com actuar en cas de maltrac-
tament, visió jurídica i visió veterinària”, que va anar a 
càrrec de la fiscal delegada de Medi Ambient de la Fis-
calia de Reus, Aránzazu Garcés More, i de la veterinària 
i membre de la junta del Col·legi Oficial de Veterinaris 
de Tarragona, Patricia Darder Solé. El col·loqui va estar 
coorganitzat per l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem 
Maria de Brocà i la comissió per la Defensa dels Drets 
dels Animals.

Xerrada ‘Els animals tenen drets, com actuar en cas de maltractament, 
visió jurídica i visió veterinària’, realitzada a la seu del Col·legi. 
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Comissió de Llengua
La comissió de Llengua del Col·legi 
ha tingut una agenda d'activitats 
fornida. Durant el mes de setembre 
de 2019, per exemple, membres de 
l'agrupació van assistir a la reunió 
de la Comissió de Llengua del Con-
sell amb l’Academia Aranesa dera 
Lengua Occitana. En aquesta jor-
nada, es van tractar diversos temes 
relacionats amb l’ús de l’aranès i, 
especialment, en l’ús d’aquesta ter-
cera llengua oficial de Catalunya en 
l’àmbit jurídic i judicial. "Es va con-
cretar la divulgació de vocabularis 
generals, nomenclàtor i diccionari 
de la llengua aranesa, així com l’ela-
boració de formularis jurídics en 
aranès i un vocabulari de llenguat-
ge jurídic", concreta el responsable 
de la comissió de Llengua, Apel·les 
Carod Rovira.

A mitjans d'octubre, van assistir  a 
la 'Jornada sobre l’ús del català a 
la justícia', adreçada a l’actuació 
dels lletrats de l’administració de 
justícia, celebrada al Palau de Pe-
dralbes de Barcelona. El mes de 
novembre, d’altra banda, va realit-

Imatge la jornada sobre l’ús del català a la justícia al Palau de Pedralbes de Barcelona. 

zar-se la  reunió de la comissió de 
Llengua del Consell de l’Advocacia 
Catalana, convocada a Perpinyà, a 
la qual també la comissió va estar 
present. 

Durant el mateix mes, es va parti-
cipar, també, a les 'Septièmes Ren-
contres Européennes de Perpinyà', 
celebrades a la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie des Pyreé-
nées-Orientales. Tres represen-

Durant la reunió de la comissió de Llengua del 
CICAC a Tortosa.

tants de la comissió de Llengua, 
entre els quals va ser el represen-
tant de Reus, Apel·les Carod Rovira, 
van participar en una tertúlia sobre 
justícia i llengua a Ràdio Arrels de 
Perpinyà.

Arribats al mes de desembre, es va 
assistir a la reunió de la comissió 
de Llengua del Consell a Tortosa, 
en la qual es van tractar diversos 
temes relacionats amb l’ús normal 
de la llengua catalana a l’àmbit ju-
rídic i judicial, l’estat de formularis 
i vocabularis jurídics. "En aquesta 
mateixa reunió, es va començar a 
tractar la possible participació de 
Col·legis d’Advocats del País Valen-
cià a la comissió de Llengua, ini-
ciada amb el Col·legi d’Advocats de 
Sueca, assistent a la reunió", afe-
geix Carod Rovira.
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Ana Cabañero Lozano representa el Grup d’Advocats Joves de Reus 
al Col·legi reusenc.

Grup d’Advocats Joves (GAJ)
El Grup d’Advocats Joves (GAJ) ha organitzat durant els 
darrers mesos algunes activitats de caire formatiu. 

Per tal que els/les col·legiats/des estiguin informats de 
les darreres novetats quant a l’índex de referència de 
préstecs hipotecaris, el GAJ de Reus va organitzar la 
conferència “Evolució de l’IRPH. Anàlisi de les Conclu-
sions de l’Advocat General i possibles conseqüències”. 
La intervenció va estar enfocada en l’anàlisi de les Con-

clusions de l’advocat general del TJUE, Maciej Szpu-
nar, del passat 10 de setembre de 2019, amb relació a 
la Petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat de 
Primera Instància número 38 de Barcelona sobre l’abu-
sivitat i el necessari control de transparència de l’IRPH.

La xerrada va anar a càrrec de l’advocat del Col·legi 
d’Advocats de Tarragona i president de la secció de 
Dret Bancari d’aquest, Joan-Andreu Reverter i Garriga.

Entrevista

Hem d'augmentar la
participació del col·lectiu
jove en les nostres activitats

Ana Cabañero Lozano
(presidenta del GAJ de Reus)

Ana Cabañero Lozano du un parell d’anys al 
capdavant del Grup d’Advocats Joves de 
Reus, organisme des del qual –juntament 
amb els membres del Grup– vetlla pels 
interessos dels joves, en fa d’altaveu i 
esperona els més joves per tal de partici-
par en la vida col·legial.

El GAJ esdevé un òrgan decisiu per tal de guiar l’ad-
vocat/da jove que comença, així com fer d’altaveu de 
les seves inquietuds. Quines consultes rebudes són 
les més habituals? Fa uns anys, amb l’anterior Junta, 
vam implantar un sistema de mentors, que consisteix a 
nomenar un membre del Col·legi de l'Advocacia de Reus 
amb més experiència. Aquest s’encarrega de resoldre 
tota mena de dubtes que puguin sorgir en l’inici en 
l’exercici de la professió. Aquesta iniciativa és, de tot el 
que oferim, el que més demana el col·lectiu jove. El què 
els interessa és tenir el suport dels advocats i advoca-

Els inicis a 
l'advocacia no són gens 

fàcils. No només és complex 
trobar feina en un despatx, 

sinó que les condicions acos-
tumen a ser força pre-

càries
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des de més experiència.
També, a vegades, ens arriben 
suggeriments per a realitzar for-
mació, sobretot en temes d'ac-
tualitat que causen molts con-
flictes legals.

Quina valoració fan de la tasca 
duta a terme fins ara i quins rep-
tes/objectius tenen a sobre de 
la taula a hores d'ara? La valora-
ció és positiva. Cada any duem a 
terme diverses formacions i fem 
activitats d'oci que ens permeten 
crear un vincle entre tots nosal-
tres fora de l'àmbit professional. 
A més, aquest 2019, la Junta de 
Govern del Col·legi ha modificat 
el reglament del Servei d'Orien-
tació Jurídica gràcies a una 
proposta nostra, tret que ens 
resulta molt gratificant. Tenim 
previst, sobretot, continuar amb 
la formació, i amb les activitats 
d'oci. Creiem que és molt impor-
tant  cohesionar al col·lectiu jove 
de l'advocacia de Reus.
Un altre objectiu que tenim en 
procés és el de modificar els esta-
tuts del GAJ, per, concretament, 
canviar el nom del grup, que en 

comptes de ser Grup d'Advocats Jo-
ves de Reus seria Grup de l'Advoca-
cia Jove de Reus. Sens dubte, però, 
el repte  més gran que hem d'assolir 
és el d'augmentar la participació del 
col·lectiu jove en les nostres activitats.

Una de les activitats formatives que 
han dut a terme, recentment, ha es-
tat una conferència sobre l'evolució 
de l’IRPH. Tenen previstes d’altres 
semblants? Ara mateix estem orga-
nitzant una conferència sobre deon-
tologia professional. Creiem que és 
molt important respectar les normes 
deontològiques entre nosaltres i 
considerem necessari una conferèn-
cia d’aquest àmbit. També tenim 
altres idees, com ara preparar con-
ferències sobre la prova electrònica 
a la jurisdicció civil o sobre la guàrdia 
i custòdia compartida, així com con-
tinuar amb els tallers pràctics.

Com veuen el futur de l'advocacia 
jove en un context com l'actual, amb 
força precarietat laboral. Les noves 
fornades estan emparades i prepa-
rades per tal d'afrontar tot plegat?  
Els inicis a l'advocacia no són gens 
fàcils. No només és complex trobar 

feina en 
un despatx, 
sinó que les condicions acostumen 
a ser força precàries. La majoria 
d'advocats i advocades joves aca-
ben esdevenint falsos autònoms, a 
canvi de fer tota mena de feines al 
despatx, i rebre una comissió dels 
assumptes que portin, la qual acos-
tuma a ser baixa. Això provoca que, 
durant els primers anys, hagis de 
subsistir gràcies a les ajudes dels 
pares o la parella. Fins i tot, que ha-
gis d'alternar la feina de l'advocacia 
amb d’altres.
A més, ara és més difícil que abans, 
perquè fins fa pocs anys, quan et 
col·legiaves ja podies exercir directa-
ment al torn d'ofici. Aquest factor su-
posava una ajuda important per po-
der desenvolupar-te en els primers 
anys; Ara, en canvi, per tal de poder 
ingressar al torn d'ofici s'han d'espe-
rar tres anys des que et col·legies.
Mirant cap al futur no sembla que 
s’hagi de produir un canvi posi-
tiu; ans al contrari, cada vegada 
són més els entrebancs amb els 
quals es troba el col·lectiu jove, que 
només vol accedir a la professió, 
tenir una feina digna. 

Cada any duem 
a terme diverses for-

macions i fem activitats 
d'oci que ens permeten crear 
un vincle entre tots nosaltres 

fora de l'àmbit profes-
sional
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“Els col·legis sempre seran necessaris, 
s’ha d’estar a prop de la ciutadania”
Els advocats i exdegans Ricard Foraster i Pere Huguet van conèixer el Col·legi de l’Ad-
vocacia en uns altres temps. L’han vist evolucionar i han treballat en equip, amb di-
ferents Juntes de Govern, per tal d’aconseguir donar resposta a les necessitats de la 
ciutadania de Reus. A més, descriuen l’ens col·legial com a un organisme essencial on, 
per obligació, s’ha d’estar al dia i al servei dels col·legiats i col·legiades. Així doncs,  
fan repàs de les seves corresponents trajectòries, així com de les preocupacions del 
sector. També aporten diferències a l’hora de treballar avui i abans, tot fent especial 
esment a la irrupció de les tecnologies.
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Com es van conèixer? Pere Huguet: 
Fa molts anys, però es podria dir que, 
més profundament, a partir del mo-
ment en què vam entrar a la Junta de 
Govern amb el degà Enric Castro, el 
1988.  Ho recordaré sempre: arribava 
al despatx de Castro, a la plaça Prim 
de Reus, i va dir-me que ampliaven 
dues places a la Junta. ‘Hauries de 
presentar-te’, em va dir. Llavors, vaig 
trucar al Santi Gispert i li ho vaig co-
municar. Li vaig suggerir si ens pre-
sentàvem tots dos i així ho vam fer. 

Com va ser l’experiència treballant 
a la Junta? Pere Huguet: Sobre-
tot recordo de quan érem a l'edifici 
vell. La Junta amb l'Enric Castro era 
quelcom diferent. Era una persona 
amb un carisma especial i crec que 
les juntes van esdevenir diferents, 
perquè ell va marcar un abans i un 
després.
Ricard Foraster: Sí. Era molt proper, 
gairebé familiar. Les reunions no 
feien gens de mandra, perquè sabies 
que et rodejaves de gent que s'impli-
cava amb temes que t'afectaven com 
a advocat. Castro era una bona per-
sona, caracteritzat d'una bonhomia 
particular, tot deixant de banda que 
també hi havia una diferència d'edat 
considerable. El factor humà sempre 
hi era present.

Com descriurien aquella època? 
Pere Huguet: Molt canviant amb 
l'ampliació dels Jutjats i, des que 
Castro es va incorporar com a degà, 
la feina es va multiplicar exponen-
cialment. En la seva última època de 
mandat, potser, ho vam notar molt, 
però especialment amb la del Ricard. 
Recordo que les juntes amb Enric 
Castro eren relativament breus, però 
van començar a allargar-se.
Ricard Foraster: Amb Enric Castro 
vam veure diversos canvis per a la 

professió, com ara el de la ubicació 
de la seu col·legial, per una banda, i 
la dels Jutjats, per l’altra. La primera, 
en un principi ubicada a la plaça de 
la Llibertat, es va quedar petita molt 
d'hora. Per tant, el procés d'on volíem 
ubicar el Col·legi i amb quin disseny, 
va deixar pas a una temporada molt 
intensa, alhora que bonica.

Recorden quan van arribar a es-
devenir degans? Ricard Foraster: 
Creiem que, com va passar amb Cas-
tro, nosaltres vam acabar sent de-
gans de forma natural, seguint una 
mica la seva mateixa filosofia. Quan 
Castro va tenir clar que no volia reva-
lidar el càrrec, ens vam preguntar qui 
podria ser.
Pere Huguet: Tots vam tenir clar que 
havia de ser el Ricard. Unanimitat 
absoluta. Crèiem que era la perso-
na adequada perquè potser tenia el 
tarannà més semblant a l'Enric Cas-
tro: una persona reposada i jove, una 
mena de successor.

Què en diu de tot plegat, Ricard? 
Ricard Foraster: Cadascú té la seva 
forma de treballar, una empremta 
personal. De fet, hi va haver moltes 
diferències amb l'Enric Castro. Ell 
tenia molt bona relació amb les enti-
tats judicials i la Generalitat, així com 
amb diverses autoritats del món de 
l'advocacia. Era reconegut no tan 
sols a Reus, sinó també en l’àmbit 
català. A més, va tenir molt de pes la 
seva figura en el procés de reformu-
lació de l'edifici judicial, molt precari 
en el passat. Va costar molt fer els 
edificis nous dels Jutjats i Castro va 
esdevenir un element unitari. Va mo-
bilitzar la societat civil reusenca.
Pere Huguet: L'Enric va tenir aques-
ta capacitat, d'acostar el món de 
la Justícia a la ciutadania. L'última 
planta dels Jutjats, de fet, no existia 

en 
un 
primer 
moment. 'Sinó, l'edifici quedarà pe-
tit’, va dir. Es va fer aquest nou i, en 
poc temps, es va omplir. És a dir, un 
degà -per anar bé-, ha de ser un ele-
ment cohesionador. També ha de te-
nir la suficient mà esquerra com per 
rodejar-se d'una Junta molt diversa, 
un bon equip, i una gran assumpció 
de la responsabilitat.

Quins valors van perseguir quan 
eren degans? Ricard Foraster: Al-
guns de molt específics, com ara 
mantenir el nivell d'implicació dels 
membres de la Junta. S'ha de ser 
molt autocrític. El Pere, per exem-
ple, va començar a apostar per la 
qüestió tecnològica, que a mi -he 
de reconèixer- em semblava d'allò 
més feixuga. És, a més, una qüestió 
que l'actual degana, Encarna Orduna 
Pardo, desenvolupa de forma obli-
gatòria i visible. Val a dir, però, que 
fins al moment en què no ets degà, 
no saps el que realment suposa ser-
ho. El Pere es va implicar molt en la 
vida col·legial, perquè evidentment, 
és una tasca que requereix molt del 
teu temps. Hi ha una gran feina ocul-
ta que, com a col·legiat/da, no veus 
pas. Un altre aspecte en el qual tam-
bé va incidir (el degà Castro), i que 
com a degans hem acabat fent nos-
tre,  ha estat treballar la visibilitat del 
Col·legi en l'àmbit col·legial general, a 
diferents esdeveniments del CGAE o 
el CICAC. Amb això, s'ha aconseguit 
que ens coneguin.
Ser degà no es limita a l’ens col·legial, 
traspassa fronteres. Hi has de ser 
sempre. Si et truca un company/a 
tot demanant consell, has de donar 
tot el suport possible a les activitats 
col·legials. Per ser degà has de donar 

Foraster: “Un degà ha 
d’aportar visibilitat a les ac-
tivitats del col·legi, treballar 
l'equanimitat i implica-se a 

nivell col·legial”



 | DE PLE DRET | 1/2020 |38

L’ENTREVISTA DEL QUATRIMESTRE

una atenció personalitzada. S'ha de 
destacar també la figura de degà en 
si mateixa. Hi ha poques institucions 
que tinguin una figura com aquesta. 
La té l'advocacia i la dels procura-
dors. I, hi és perquè fa falta.

Els mandats dels degans solen ca-
racteritzar-se per assoliments con-
crets. Amb quins creuen que són 
recordats? Pere Huguet: Crec que 
és important subratllar el fet que es 
produeixi un bon debat electiu quan 
esdevens degà i, això no sempre ha 
passat. Recordo que, amb Orduna 
Pardo, sí. Però no sempre ha estat 
així.  Crec que, quan ocupes el càrrec 
de degà, vols tirar endavant molts 
projectes, alguns tenen sortida i 
altres no. Recordo que, una de les 
qüestions que més m'havien preocu-
pat era la conciliació familiar, perquè 
jo mateix ho he viscut amb la meva 
família. Tenies el nen petit i havies 
de fer torns amb la dona per tal de 
poder ser al despatx o a un judici, un 
dels dos, era amb el fill. Amb altres 
països, però, funciona. Hi ha guarde-
ries pels advocats/des, funcionaris/
es. És potser una qüestió pendent 
i, a més, força complexa amb la que 
tots hi acabem treballant.
Ricard Foraster: El deganat el vas 
construint dia a dia. Els advocats i 
advocades estan plens de sensibi-
litats per les problemàtiques ciuta-
danes i, els canvis en la societat van 
molt de pressa. A més, t'has d'anar 
adaptant com a col·legi. Pensem, per 
exemple, en el tema de la col·legia-
ció territorial, o el del finançament 
dels col·legis. Nosaltres vam viure un 
canvi en aquest darrer sentit. Va ser 
en el meu mandat, amb la pèrdua de 
les habilitacions. Va ser un tema que, 
potser alguns col·legiats/des més jo-
ves no recorden, i va ser molt com-
plex, perquè incrementava la quota 

col·legial exponencialment. En la dis-
tància, podem descriure-ho com a 
una crisi. Vam haver de modificar tot 
el sistema de finançament i, en l'as-
semblea corresponent, no les vam 
tenir totes. Tot plegat, ho havíem de 
compensar tot donant serveis als 
col·legiats/des.

Els col·legiats/des van respondre 
bé, però. Ricard Foraster: Sí, va ser 
satisfactori. La resposta va ser ex-
traordinària, i més quan es tractava 
de temes de la butxaca. El tema de 
l'assistència jurídica gratuïta també 
va evolucionar, i la mediació va esde-
venir una eina molt important.
Pere Huguet: En el tema de l'assis-
tència jurídica gratuïta, cal destacar 
la gestió del company Aureli Bofill. La 
seva tasca va esdevenir tot un des-
cans, perquè sabies que ho portava 
tot a ratlla. En definitiva, hi ha hagut 
molts canvis, als quals el Col·legi s'ha 
adaptat i ho ha fet, això ha marcat 
també com ha anat el mandat de ca-
dascú. No ha estat necessàriament 
fàcil, però sí que ha estat una evolu-
ció progressiva. 

Com creieu que s’ha desenvolupat 
la figura de degà? Pere Huguet: 
Ha evolucionat molt, cada degà ha 
aportat quelcom propi del seu ta-
rannà. Per exemple, l'actual degana, 
Encarna Orduna Pardo, és la primera 
dona al càrrec, però no podem obli-
dar la seva tasca a la Junta abans de 
ser elegida. Cal afegir també que les 
dones s’han incorporat progressiva-
ment en les juntes de govern ante-
riors. És a dir, s'ha treballat perquè 
fos el més diversa possible. Gràcies a 
Orduna Pardo, de fet, vam tenir elec-
cions per al càrrec de degana i va 
sortir elegida amb una majoria acla-
paradora.
Ricard Foraster: El paper de l'En-

carna segueix un gran fil conductor, 
aporta visibilitat a les activitats del 
col·legi, treballa l'equanimitat i s'im-
plica a nivell col·legial, a les activitats 
del CGAE i al CICAC. El gran repte 
és que el gran col·lectiu de l'advoca-
cia s'hi senti representat. Abans, de 
fet, presumíem que encara tots els 
col·legiats/des ens coneixíem, per-
què era un número controlable. El 
tracte potser era molt més directe. 
Actualment, però, ja no és tan fàcil. 
Per això, el Col·legi actua amb inicia-
tives com ara el 'Deganat Obert'.
Pere Huguet: Potser un dels trets co-
muns dels degans/es que he conegut, 
i han passat pel Col·legi, és que han 
estat advocats 'de trinxera'. És a dir, 
combinen l’activitat col·legial amb la 
dels Jutjats. Gran part del tracte amb 
el col·lectiu el tens als judicis, això et 
dona una bona perspectiva.

Com veuen el futur del Col·legi? 
Ricard Foraster: Hem viscut, com 
dèiem, molts canvis: com es feien 
abans les col·legiacions i l’increment 
del nombre de jutjats a la ciutat, en-
tre altres. Creiem que el Col·legi se-
guirà creixent. El que sí hem vist és 
un canvi en la relació entre advocats/
des i jutges. Abans potser era més 
propera. Fins i tot, venia a presen-
tar-se al degà del Col·legi.
Pere Huguet: Ara, la mobilitat de jut-
ges és constant. Pel que fa al futur, 
podem dir que creiem en la societat 
civil i el Col·legi té un gran paper en el 
marc de la lluita pel dret de defensa. 
Els col·legis sempre seran necessa-
ris, s’ha d’estar a prop de la ciutada-
nia, i encara més en un sistema de-
mocràtic.  

Huguet: “Pel que fa 
al futur, podem dir que 

creiem en la societat civil i el 
Col·legi té un gran paper en el 

marc de la lluita pel dret 
de defensa”
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Afinem la llengua

Des del Col·legi de l'Advocacia de Reus us animem a col·laborar amb la publicació, sigui aportant idees, articles o 
qualsevol altre tipus de contingut. Només cal escriure al correu electrònic col.legi@advocatsreus.org

Us informem que El TERMCAT ha publicat una nova en-
trada en el portal de la Terminologia Jurídica, aquesta 
vegada signat pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial, 
que parla sobre l'article castellà "lo":

1. En els documents judicials, per indicar en quin text 
legal es basen les afirmacions que s’hi fan o les ordres 
que s’hi donen, de vegades trobem fórmules que són un 
calc incorrecte de fórmules castellanes amb l’article lo. 
Cal corregir aquest tipus de construccions seguint el 
model dels exemples següents: 

D’acord amb el disposat en els articles 486 i 487 de la 
LECr, escau detenir l’acusat.

D’acord amb el que disposen els articles 486 i 487 de la 
LECr, escau detenir l’acusat.

2. Juntament amb aquesta construcció, n’hi ha d’altres 
de semblants que també hem de rebutjar perquè són 
una mala traducció de l’article castellà lo, i que podem 
corregir per mitjà de diversos recursos:

En vista d’allò actuat, esbrineu el parador actual del 
processat.

En vista de les actuacions, esbrineu el parador actual 
del processat.

Font: Manual de llenguatge judicial
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial

Nou apunt del TERMCAT: L'article castellà ‘lo’

http://col.legi@advocatsreus.org
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