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EDITORIAL

El llibre que parla de l’herència que deixem als nostres 
col·legiats i col·legiades

DE PLE DRET  |  3

El passat any 2020 es complia el 175è 
aniversari de la creació de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Reus 
(ICAReus) i la Junta de Govern havia 
previst organitzar diversos actes per 
commemorar aquest  fet. Amb motiu 
de la propagació de la Covid-19, però, 
com que es va decretar l’estat d’alarma 
sanitària, no es van poder celebrar cap 
d’aquests actes.

Atès que jo ja estava jubilat i, per tant, 
disposava de temps lliure, se’m va 
acudir recollir els fets més destacats 
duts a terme pel Col·legi, durant aquest 
llarg període de temps en un petit 
llibre. Malgrat que no soc escriptor ni 
historiador, vaig anar ampliant aquesta 
idea fins a convertir-la en un llibre més 
complet i extens que incorpora, a banda 
del text, fotocòpies de documents i 
actes –tant en blanc i negre com en 
color–  protagonitzats pel Col·legi.

L’ens col·legial no té cap antecedent de 
què s’ha fet fins a la primera acta de la 
Junta de Govern, de l´any 1922. Tot el 
que s’hi relata, sobre els antecedents 
de l’exercici de l’advocacia i des de la 
creació  del Col·legi, ho vaig localitzar 
en les Biblioteques Municipals de Reus, 
en l’Arxiu Històric Comarcal de Reus i 
en l’Arxiu Comarcal de Tarragona, que 
depèn de la Generalitat de Catalunya, 
així com en els llibres que consten en la  
bibliografia. Hi ha fets que es ressenyen 
a la primera part del llibre dels quals no 
en tenia coneixement i estic segur que 
els advocats i les advocades de la meva 
generació, tampoc els coneixien.

Amb la lectura d’aquest llibre,  titulat 
‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Reus. Breu història amb motiu del 
175è aniversari’ tindreu una visió del 
que el Col·legi ha fet en tots aquests 
anys, i quina és l’herència que deixem 

als nostres col·legiats i col·legiades; i, 
en general, als reusencs i reusenques, 
amb l’esperança que d’altres lletrats 
i lletrades o escriptors i escriptores 
puguin ampliar i afegir, en una 
propera edició, nous fets, ja siguin 
ocorreguts durant els primers anys des 
de la creació del Col·legi,  o  fins  que el 
Col·legi celebri el 200 aniversari de la 
seva creació.

Finalment, agraeixo als patrocinadors, 
l’Ajuntament de Reus, el Consejo 
General de la Abogacia Española i a la 
Mutualidad General de la Abogacia la 
seva col·laboració en l’edició d´aquest 
llibre, i a la degana, Sra. Encarna 
Orduna, i a la Junta de Govern,  que 
m’ha donat suport en tot moment.  

Aureli Bofill  
Advocat

EDITORIAL



L’advocat Aureli Bofill va presentar el 

llibre ‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Reus. Breu història amb motiu  del  

175è aniversari’ en un acte que va tenir 

lloc a principis de febrer de l’any 2022 

a la sala d’actes de la seu col·legial. Va 

ser un acte emotiu i ple de sorpreses, 

ja que la Junta de Govern – en la seva 

sessió celebrada el passat 14 de gener 

de 2022–, va acordar per unanimitat, 

que la Biblioteca del Col·legi passés a 

anomenar-se ‘Biblioteca Aureli Bofill 

Roig’. Aquesta acció va dur-se a terme 

com a mostra d’agraïment per tota 

la seva trajectòria de treball i esforç 

incondicional al Col·legi i dedicació a 

tots els companys i companyes.

Recull de premsa: 

Reusdigital. Article del dia de la 

presentació del volum i un altre de dies 

després sobre la seva elaboració. 

Diari de Tarragona. Entrevista el dia en 

què es va realitzar l’acte.

Presentació del llibre d’Aureli Bofill sobre els 175 anys de 
l’ICAReus  
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La presentació del llibre dels 175 anys de l’ICAReus, a càrrec de l’advocat Aureli Bofill.

EL COL·LEGI

https://www.reusdigital.cat/noticia/90992/llibre-repassa-175-anys-collegi-advocacia-reus
https://www.reusdigital.cat/noticia/90992/llibre-repassa-175-anys-collegi-advocacia-reus
https://www.reusdigital.cat/noticia/91100/reus/un-recorregut-historic-per-ladvocacia-reusenca
https://www.diaridetarragona.com/reus/Aureli-Bofill-Las-imagenes-que-fui-eligiendo-para-el-libro-tienen-una-historia-y-un-porque-20220218-0005.html


El passat dia 19 de gener de 2020, el 

Col·legi va assolir el 175è aniversari 

des que va ser constituït, gràcies a la 

iniciativa de tretze advocats del territori. 

Per tal de commemorar l’efemèride, 

la intenció era celebrar durant tot 

l’any 2020 diverses activitats de caire 

cultural, social, formatiu, esportiu i 

festiu. Malauradament, això no va ser 

L’ICAReus va celebrar el 22 d’octubre 

d’aquest any l’acte solemne d’imposició 

de togues als nous col·legiats i noves 

col·legiades dels anys 2020 i 2021. 

Com és tradicional, també es va 

distingir amb insígnies les persones 

Com cada any, l’ICAReus va rebre a les 

instal·lacions col·legials els nous togats 

i noves togades. A la trobada, hi van 

ser presents membres de la Junta de 

Govern, la degana Encarna Orduna i 

membres del Grup d’Advocacia Jove de 

Reus.

COL·LEGI

La commemoració del 175è aniversari de l’ICAReus

Acte d’imposició de togues i lliurament de les distin-
cions dels 25 anys d’exercici professional

Recepció dels 
nous col·legiats i 
noves col·legiades 
al Col·legi
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possible a causa de la pandèmia. No 

obstant això, la Junta de Govern va 

decidir programar diverses activitats.

El primer acte dut a terme, en el marc 

de la celebració, va ser el XVè Premi 
Agustí Juandó i Royo l’1 d’octubre 

del 2021. Aquest premi va ser creat 

per la comissió de Llengua del CICAC 

que en aquests dos darrers anys van 

complir 25 anys de col·legiació, a banda 

d’altres reconeixements especials. Les 

restriccions motivades per la pandèmia 

de la Covid-19 i la limitació en 

l’aforament de l’espai, però, van obligar 

l’any 2004 amb l’objectiu de premiar 

a aquelles persones o entitats que, en 

la seva trajectòria professional, s’hagin 

distingit en la defensa de la llengua 

catalana en l’àmbit jurídic administratiu 

així com, sensibilitzar sobre la situació 

en què es troba el català.

Foto de grup de la recepció dels llavors futurs nous togats i noves togades al Col·legi. 

que el tradicional sopar i ball de fi de 

festa es cancel·lessin i que el nombre 

de persones convidades quedés reduït 

als homenatjats, homenatjades i a les 

seves famílies.



COL·LEGI

GALERIA

La degana Encarna Orduna parlant als assistents a l’acte d’imposició de togues.

La togada Lídia Alonso i la seva padrina Laura Cedó

La togada Naiara Hidalgo i el seu padrí Javier Ignacio Prieto

El togat Joan Castellví i la padrina Cristina Budí

El togat Miguel Ángel Monje amb la padrina Aurora Fornós

La togada Joana Correa i el seu padrí David Rocamora

La togada Silvia Pina i la padrina Virgínia Peña

Un instant de l’acte col·legial
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COL·LEGI

El togat Jesús Girón i el padrí Josep Lucas Rodríguez

El diputat segon Gerard Fort i Robert esperonant els 
nous togats i togades

La nova togada Aroa Heredia i el nou togat Joan Castellví 
en representació dels de 2020

La togada Aroa Heredia i la padrina Isabel Fernández

25 anys del 2020 de Roser Bargalló 25 anys del 2020 de Gemma Borràs

La togada Natali Rocío Domínguez i el padrí Francisco 
Javier Jiménez

La togada Laura Navarro i la padrina Míriam Morell

La togada Meritxell Fernández i la padrina Alba Saura

El secretari Sergi Guillén pronunciant unes paraules
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COL·LEGI

GALERIA

25 anys del 2021 de Natàlia Torrell

L’advocada Verónica Peralta recollint la seva distinció dels 
25 anys

25 anys del 2021 de Anna Maria Vilella

L’advocada Verónica Peralta durant un moment de parla-
ments i Gerard Salom al fons

25 anys del 2021 de Pilar Esteban

La Dra. Ana Giménez, amb un reconeixement, i acom-
panyada de la degana Encarna Orduna

25 anys del 2020 de Marc Mur

25 anys del 2021 de Joan Carles Lacueva

25 anys del 2020 de Laura Van Schilt

25 anys del 2021 de Ramon Martínez

25 anys del 2021 de Maria de la Roca Aguiló

25 anys del 2021 de Gerard Salom
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COL·LEGI

Foto de grup de la Junta de Govern, els nous togats i togades i els advocats i advocades que feien 25 anys de professió

La Junta de Govern de l’ICAReus amb la Dra. Ana Giménez

La Junta de Govern de l’ICAReus i els advocats i advocades distingits per haver fet 25 anys de professió

La Junta de Govern de l’ICAReus va donar uns rams de flors a l’equip d’administratives i gerència

La Junta de Govern de l’ICAReus
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COL·LEGI

Celebració de la Junta General Ordinària (26.03.2021)

Arranjaments en les instal·lacions del Col·legi i canvi de 
mobiliari de les dependències col·legials ubicades a la 
seu judicial (08, 26/02, 22/03 i 11.05.2021)
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Diferents dependències en què s’hi han dut a terme arranjaments.

Un instant a la celebració de la Junta General Ordinària.

La primera Junta General Ordinària 

de l’any 2021 es va celebrar per part 

de la junta el 26 de març de 2021. 

En aquesta sessió, es va presentar la 

MEMÒRIA DEL DEGANAT de totes les 

activitats col·legials que s’han dut a 

terme durant l’any 2020 i es va aprovar 

per unanimitat la liquidació dels 

comptes de l’any 2020. Consulteu aquí 

la liquidació de l’any 2020.

Durant el 2021, des de l’ICAReus 
van realitzar-se diverses inversions i 
actuacions per millorar les instal·lacions 
i serveis per als col·legiats i col·legiades, 
com ara l’activació d’unes VPN als 
ordinadors de dues administratives, per 
tal d’implementar  el teletreball en cas 
de ser necessari. D’altra banda, també 
es van dur a terme uns arranjaments de 
l’armari del servidor i es va substituir el 
SAI existent per un de nou amb més 
prestacions. La zona de secretaria 
i l’entrada del Col·legi també van 
acollir un canvi en el seu enllumenat 
per un de més eficient. A més, la zona 
de l’aula i la del passadís del primer 
pis de la seu principal del Col·legi va 
acollir la substitució de l’enllumenat 
per uns llums LED de baix consum. 
 Tot seguint les recomanacions de 
l’auditoria informàtica, encarregada 
pel mateix ens col·legial, es va 
procedir a instal·lar un aparell 
d’aire condicionat per evitar el 

sobreescalfament del servidor.
Amb l’auge de les reunions 
telemàtiques, van arribar a la seu 
col·legial reusenca altres elements que 
van facilitar l’entesa a les mateixes. 
Per aquesta raó, a principis de l’any 
2021, es va adquirir un micròfon 
d’ambient per facilitar les reunions a 
distància i les videoconferències que 
es duen a terme des de l’ICAReus. 
Per al personal de secretaria, es van 
comprar, per un altre costat, uns 
auriculars telefònics per complir 
amb la normativa de riscos laborals.
La compra d’un ordinador amb 

entrada de targeta SIM i pantalla tàctil 
també van ser adquirits per donar 
servei al punt de tramitació de Falset. 
 La Junta de Govern, amb l’objectiu de 
millorar l’espai i organització de les 
dependències que hi ha ubicades a la 
seu judicial, va acordar fer un canvi de 
mobiliari i va renovar butaques, cadires 
i l’estanteria. El switch de la seu judicial 
va ser un altre element modificat, amb 
l’objectiu d’operar amb més velocitat. 
També es va instal·lar fibra òptica per 
millorar la velocitat de transmissió 
de dades i les connexions d’Internet.

https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/2021/Mem%C3%B2ria%202020_3.pdf
https://www.advocatsreus.cat/sites/default/files/old_uploads/Liquidacio%CC%81%2020.pdf
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Mútua d’Advocats de Catalunya 
(2021) 

Pel que fa a la previsió social per a 

advocats i advocades, en el marc de les 

activitats relacionades amb la Mútua 

d’Advocats de Catalunya, durant el 

2021, el representant d’Alter Mutua 

dels Advocats de la demarcació de 

l’ICAReus, va estar a la disposició dels 

advocats i advocades per a les consultes 

i dubtes relacionats amb la mútua.

 

Durant els mesos d’octubre, novembre 

i desembre, diferents membres del 

deganat, l’administració i la Junta de 

Govern de l’ICAReus van mantenir 

reunions amb representants d’Alter 

Mútua per informar-se de les novetats 

i els protocols previstos per a l’any 

següent, entre altres qüestions.

Mutualidad General de la 
Abogacía 

Reunió territorial de la 
Mutualidad General de la 
Abogacía (19.05.2021)

Pel que fa a les activitats destacades 

en el marc de la Mutualitat General 

de l’Advocacia, la representant a 

l’ICAReus, la diputada 4a de la Junta 

de Govern, Cristina Santos, va atendre 

durant el 2021 diverses consultes i va 

assessorar personalment a col·legiats 

i col·legiades a la seu del col·legi 

reusenc, també. Va assistir, a més,  a 

reunions telemàtiques de l’Assemblea 

General de la Mutualidad General de la 

COL·LEGI

Abogacía i a les Jornades de Delegats 

de la Mutualidad de la Abogacía 

Española, que van tenir lloc a Barcelona 

(09/10/21).

 

El Col·legi va acollir, també, la reunió 

territorial de la Mutualidad General 

de la Abogacía per tal d’informar dels 

punts de l’ordre del dia de l’Assemblea 

de la Mutualidad de la Abogacía que es 

va celebrar el 12 de juny. L’advocada i 

companya Cristina Santos va ser-hi tot 

representant l’ICAReus.

L’assessor de la Mutualidad General 

de la Abogacía de la zona del Col·legi, 

Daniel Bodelón Puertas, va venir a 

l’ICAReus el 07.06.21 per atendre 

personalment consultes i dubtes 

dels col·legiats i col·legiades sobre 

la Mutualidad. Més endavant, 

l’administrativa de l’ICAReus, M. José 

Sobrido, va assistir a les VIII Jornades 

de Formació per a personal dels 

Col·legis de l’Advocacia organitzades 

per la Mutualidad de la Abogacía a 

Madrid (18/09/21).

Inici de l’oficina judicial de 
Falset (02/06/2021)

El 2 de juny va entrar en funcionament, 

al partit judicial de Falset, el nou model 

organitzatiu de l’Administració de 

justícia a Catalunya, l’oficina judicial, 

amb l’objectiu d’oferir un servei públic 

de més qualitat. Amb el nou model 

organitzatiu es pretén optimitzar els 

recursos disponibles, amb el suport 

de les tecnologies de la informació i 

la comunicació, i oferir així un servei 

àgil, transparent i responsable a la 

ciutadania.

Amb aquesta ubicada a Falset ja 

seran 22 implementacions: Girona 

(implementació parcial), Olot, la Seu 

d’Urgell, Cornellà de Llobregat, el 

Vendrell, el Prat de Llobregat, Amposta, 

Balaguer, Sant Boi de Llobregat, Santa 

Coloma de Gramenet, Vilafranca del 

Penedès, Blanes, Puigcerdà, Gandesa, 

Cerdanyola del Vallès, Ripoll, Vielha e 

Mijaran, Tremp, La Bisbal d’Empordà, 

Berga i Solsona.

Auditoria externa de seguiment 
del sistema de gestió de qualitat, 
d’acord amb la norma ISO 
9001:2015

El 9 de juny de 2021, la degana de 

l’ICAReus, Orduna Pardo, va ser present 

en l’auditoria externa de seguiment del 

sistema de gestió de qualitat, d’acord 

amb la norma ISO 9001:2015 per als 

serveis col·legials d’orientació jurídica, 

orientació a la mediació, assistència 

jurídica gratuïta i servei de gestió de 

torn d’ofici i d’assistència al detingut/da. 

Amb el resultat d’Avaluació Conforme 

emès per l’empresa auditora AENOR.



COL·LEGI

Convenis de col·laboració amb la 
Cambra de Comerç de Reus i el 
Consolat de Mar (26/07/2021)

El Col·legi de l’Advocacia de Reus va 

signar el 26 de juliol del 2021, un 

conveni de col·laboració amb la Cambra 

de Comerç de Reus i el Consolat de Mar, 

amb l’objectiu d’impulsar i difondre 

de forma conjunta la mediació i 

altres mètodes alternatius de gestió 

i resolució de conflictes dins l’àmbit 

competencial de les esmentades 

corporacions. A l’acte, també s’hi va 

afegir el Col·legi d’Advocats i Advocades 

de Tortosa, amb la seva degana, Marta 

Martínez. Visualitzeu aquí el recull de 

premsa, també. Durant la signatura del conveni amb la Cambra de Comerç de Reus i el Consolat de Mar.

Orduna (a la dreta) va intervenir a la Jornada de las CRAJ y la Abogacía el novembre de l’any passat.

VIII Jornades de Juntes de Govern 
a Bilbao (08, 09 i 10.09.2021) 

Els membres de Junta, Gerard Fort i M. 

Pilar Esteban, així com  la degana de 

l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, van 

assistir a les VIII Jornades de Juntes de 

Govern que van tenir lloc a Bilbao.

Jornada de ‘las CRAJ y la Abo-
gacía’ del CGAE (07.10.21)

La degana Encarna Orduna Pardo 

va assistir a la Jornada de ‘las CRAJ 

y la Abogacía’, un acte del CGAE, en 

el qual va intervenir en qualitat de 

ponent en el col·loqui relacionat amb 

el nou Estatuto General de la Abogacía 

Española y las CRAJ.
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https://www.advocatsreus.cat/actualitat/conveni-amb-el-consolat-de-mar-i-la-cambra-de-comerc-de-reushttp://
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/conveni-amb-el-consolat-de-mar-i-la-cambra-de-comerc-de-reushttp://


COL·LEGI

Adhesió de l’ICAReus a la 
campanya institucional del CGAE 
‘Sense advocats i advocades no hi 
ha justícia’ (20.10.2021)

El CGAE va impulsar una campanya 
institucional a les xarxes socials 
l’octubre de 2021 sota el lema ‘sense 
advocats i advocades no hi ha justícia’. 
Més informació aquí.

V Congrés de l’Advocacia Catalana 
(03.11.21)

El V Congrés de l’Advocacia Catalana 
va celebrar-se el mes de novembre del 
2021 a Girona. Els canvis socials actuals, 
el seu impacte en els drets humans i les 
modificacions que està experimentant 
i necessita l’ordenament jurídic actual 
per garantir els drets de les persones 
en un entorn de canvi continu van ser 
les temàtiques tractades a l’esmentada 
edició. 

Realització del taller ‘És negociació 
positiva o és mediació’ (12.11.21) 

L’ICAReus va acollir a la seu col·legial 
reusenca el taller de mediació ‘És 
negociació positiva o és mediació’, en 
el marc del projecte #INMEDIACIO del 
CICAC.

Reunió de la comissió del Fons 
d’Obra Social (18.11.21)

La comissió del Fons d’Obra Social va 
dur a terme la segona reunió anual 
el 18 de novembre de 2021. A tall de 

recordatori, el Fons d’Obra Social es va 

crear per a concedir ajudes a aquells 

col·legiats o col·legiades o als seus 

familiars que tinguin la consideració de 

beneficiaris i que estiguin immersos en 

alguna causa greu d’infortuni, com ara:

1. Situacions extraordinàries derivades 

d’una malaltia o accident que puguin 

ocasionar dificultats econòmiques 

greus pel beneficiari o beneficiària.

2. Situacions extraordinàries derivades 

de la defunció del col·legiat o col·legiada 

que puguin ocasionar dificultats 

econòmiques greus pels beneficiaris o 

les beneficiàries contemplats a l’article 

2.2 del Reglament.

3. Situacions extraordinàries d’estat de 

necessitat per atendre les necessitats 

bàsiques del col·legiat o col·legiada.

4. Qualsevol altra que la Junta de 

Govern pugui entendre com a situació 

greu d’infortuni.

Durant la celebració del V Congrés de l’Advocacia Catalana a Girona.
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En conseqüència, si algú es troba 

en alguna d’aquestes situacions 

pot presentar la sol·licitud per 

escrit. L’estudi de les corresponents 

sol·licituds serà dirigida a la comissió 

del Fons d’Obra Social de l’ICAReus i 

la resolució correspondrà a la Junta 

de Govern. D’altra banda, la primera 

reunió de l’any 2022 es va dur a terme 

el 22 de març de 2022. També es van 

aprovar els comptes i l’agrupació que 

la conforma va debatre quins són 

els objectius per tenir ingressos per 

al Fons d’Obra Social. A més, des de 

l’esmentada comissió, van promoure 

la venda de la loteria de Nadal i de la 

Grossa amb un suplement d’un euro 

per butlleta. El total recaptat s’ingressa 

al compte del Fons d’Obra Social de 

l’ICAReus. 

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/llancament-nova-campanya-institucional-sense-advocats-i-advocades-no-hi-ha-justicia


COL·LEGI

III Congrés de Mediació i ADR a 
Mataró (25 i 26. 11.21)

El CICAC va organitzar els dies 25 i 26 de 

novembre de l’any passat el III Congrés 

de Mediació i ADR, on membres de 

l’ICAReus van ser-hi presents.

Celebració de la Junta General 
Ordinària (16/12/2021)

La Junta General Ordinària del 

desembre de 2021 va aprovar, per 

unanimitat, els pressupostos de 

l’ICAReus per l’any 2022. Es poden 

consultar aquí. 

La degana de l’ICAReus, Encarna 
Orduna, novament vicepresidenta 
del CICAC (21.12.21) 

Durant el plenari del CICAC, celebrat el 

desembre de l’any passat, va prendre 

possessió de la presidència el degà 

del Col·legi de l’Advocacia de Figueres, 

Joan Ramon Puig, en substitució de 

la fins ara presidenta de la institució, 

la degana de l’ICAB, Maria Eugènia 

Gay. Així mateix, durant el ple es va 

nomenar, novament, a la degana de 

l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, 

vicepresidenta del Consell.

Festes de Nadal de 2022 

Visita dels patges reials al Col·legi 
(03.01.2022)

Amb motiu de la Covid, aquest 2022 

no va ser possible celebrar la festa 

infantil de recepció dels patges 

Durant la realització del III Congrés de Mediació i ADR, del novembre de 2021 a Mataró. 

Un instant en la celebració de la Junta General Ordinària i de la Junta General Extraordinària del desembre de 2021.

Visita dels patges reials a la seu col·legial.

Reunió de la comissió del Fons d’Obra Social, al Col·legi de l’Advocacia de Reus.

reials a la seu col·legial, acte que 

organitzava l’ICAReus amb motiu de 

les festes nadalenques. No obstant 

això, els patges reials van venir a la 

seu col·legial a recollir les cartes i van 

preparar uns vídeos amb missatges 

personalitzats per als nens i nenes que 

ho van sol·licitar.
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COL·LEGI

Campanya de Nadal de recollida 
de productes infantils d’higiene i 
alimentaris i joguines 2022

Com cada any, i amb motiu de les festes 

nadalenques, la comissió de Drets 

Humans de l’ICAReus va organitzar una 

campanya  de recollida de joguines 

i productes infantils d’higiene i 

d’aliments a favor de Càritas i Creu Roja 

de Reus, entitats amb les quals hi ha 

convenis de col·laboració. La campanya 

es va centrar en els infants. Creu Roja va 

recollir i distribuir les joguines i Càritas 

es va encarregar de recollir i distribuir 

productes d’higiene i aliments infantils. 

La degana de l’ICAReus, Encarna 
Orduna, escollida membre de la 
comissió Permanent del CGAE 
(24.02.22) 

La degana Encarna Orduna va ser 

escollida, amb data del 24 de febrer 

de 2022, membre de la comissió 

Permanent del CGAE, tot ocupant una 

plaça dels tres consellers o conselleres 

que representen els col·legis amb 

menys de 500 col·legiats i col·legiades. 

Servei d’assessorament i 
tramitació de documentació a 
persones desplaçades i refugiades 
d’Ucraïna (01.03.2022)

La Junta de Govern de l’ICAReus va 
voler posar en marxa un servei per 
tal de garantir assistència lletrada i 
assessorament gratuït a les persones 

Lliurament de productes infantils d’higiene i aliments a Càritas, en el marc de la campanya solidària.

Assistència al IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León fet a Burgos.

Recollida de joguines per part de Creu Roja. 

desplaçades i refugiades d’Ucraïna a 
la seva demarcació territorial. A més a 
més, volia oferir també col·laboració 
i seguiment en la tramitació de 
documentació d’aquests desplaçats i 
desplaçades i refugiats i refugiades, ja 
fos per la derivació als serveis socials 
o d’altres organismes públics o bé, 
qualsevol altre tràmit que fos necessari. 
Més informació aquí.

En aquest sentit, des de l’ICAReus 
es va fer difusió d’una carta rebuda 
de la Fundació Privada Bonanit amb 
propostes per ajudar als refugiats i 

refugiades d’Ucraïna. Llegiu-la aquí. 

Assistència al IV Congreso de la 
Abogacía de Castilla y León  (09, 
10 i 11.03.2022)

La degana de l’ICAReus, Encarna 
Orduna Pardo, va assistir al IV 
Congreso de la Abogacía de Castilla y 
León que es va dur a terme a Burgos 
durant tres dies i durant el mes de 
març d’aquest 2022. Orduna hi va 
participar en qualitat de ponent a 
la intervenció que va dur per títol 
‘Eficiència organitzativa de la justícia. 

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/servei-dassessorament-i-tramitacio-de-documentacio-persones-desplacades-i-refugiades
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/ajut-ucraina-campanya-fundacio-privada-bonanit


COL·LEGI

Campanya del CGAE 
#DerechoAConciliar (23.03.2022)

El 23 de març es va celebrar el 

Dia Nacional de la Conciliació i la 

Corresponsabilitat i és per aquest 

motiu que el Consejo General de la 

Abogacía va llançar una campanya 

que contribueix a donar visibilitat a la 

discriminació que ‘de facto’ es produeix 

entre els professionals de l’advocacia 

per no poder gaudir dels mateixos 

permisos i reconeixements a efectes 

laborals. L’Advocacia va reclamar 

amb insistència un avenç legislatiu 

important i immediat, ja que els 

advocats i advocades es mereixen una 

conciliació com la resta de treballadors 

i treballadores.

Presentació de tres llibres de 
l’advocat Ángel Camacho amb 
motiu de Sant Jordi (22.04.2022)
 
Amb motiu de l’apropament de la Diada 

de Sant Jordi, el dia 22 d’abril d’aquest 

2022 i dins dels actes previstos amb 

motiu de la celebració del 175è 

aniversari de l’ICAReus, va tenir lloc 

a la sala d’actes de l’ens col·legial la 

presentació dels llibres del company 

Àngel Camacho Huerta: ‘Tierra roja’, 

‘Memoria de la historia’ i ‘Hijos del 

silencio’. Presentació dels tres llibres de l’advocat Ángel Camacho, amb motiu de la Diada de Sant Jordi. 

Exposició de l’advocat Àngel Camacho

Exposició a la seu col·legial 
de l’advocat Ángel Camacho 
(29.03.2022)  

La Junta de Govern, amb motiu de 

la celebració del 175 aniversari del 

nostre Col·legi, va acordar adquirir uns 

panells expositors per tal d’organitzar 

exposicions a la sala d’actes col·legial. 

Els temes de les exposicions seran de 

caire variat, però bàsicament enfocats 

a la història del Col·legi durant 

aquests 175 anys. La primera de les 

instal·lacions acollides ha estat de 

l’advocat Àngel Camacho, elaborada 

amb retalls de diaris i revistes de 

contingut jurídic i de caire humorístic 

que ha anat col·leccionant al llargs dels 

seus anys de professió.  Més informació 

aquí.

Un any de Deganat Obert
El Deganat obert és una iniciativa 

que va acordar la Junta de Govern 

en què la degana, Encarna Orduna, 

atén personalment a tots aquells 

advocats i advocades amb consultes, 

propostes, dubtes o qualsevol altra 

qüestió relacionada amb l’exercici de la 

professió i col·legial. L’objectiu és que 

sigui un canal de comunicació proper 

i fluid. “La idea d’instaurar el Deganat 

Obert va ser el fet que, sovint, em 

trobava molts companys i companyes 

als Jutjats que em preguntaven 

diverses qüestions i sempre anàvem 

amb presses. Ens va semblar adequat 

crear un espai tranquil en el qual 

poder  escoltar inquietuds, dubtes o 

problemàtiques i, la veritat, és que 

ha estat un èxit. Crec que és positiu 

per als companys i companyes, però 

també per a mi, com a degana, per 

conèixer de primera mà la situació de 

l’advocacia del nostre partit judicial 

i poder, així, estudiar, proposar i 

aconseguir solucions”, valora la degana 

de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo.
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COL·LEGI

Conveni de col·laboració subscrit 
entre l’ICAReus i l’Agència Habitatge 
de Catalunya

L’ICAReus va signar un conveni 

de col·laboració amb l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la 

xarxa de serveis de mediació en matèria 

d’habitatge de Catalunya (MEDIEM). 

L’objectiu d’aquest conveni és impulsar 

la mediació i compartir experiències 

i coneixements sobre la mediació en 

l’àmbit de l’habitatge a través de la 

plataforma virtual MEDIEM.

Conveni amb l’entitat Àrquia Bank

L’ICAREUS va signar un conveni de 

col·laboració  amb l’entitat Àrquia Bank, 

SA el juliol de 2021, amb la finalitat  

que els col·legiats i col·legiades puguin 

gaudir d’ofertes de productes i serveis 

financers amb condicions especials. 

Conveni amb el Banc de Sabadell 
que permet un rènting de béns 
en equip ‘pack Apple’ i Samsung 
i Asus

En virtut del conveni de col·laboració 

que hi ha signat amb el Banc de 

Sabadell, l’ens col·legial va difondre 

informació sobre el rènting de béns 

per a equips ‘pack Apple’ i ‘Samsung 

i Asus’, que permetrà als col·legiats i 

col·legiades actualitzar els seus equips 

a uns preus competitius.

Conveni d’adhesió a l’acord de 
col·laboració entre el CGAE i 
Sistema de Pagos Certificados, SL 

L’ICAReus va signar un conveni 

d’adhesió el 25.11.21 a l’acord de 

col·laboració celebrat entre el Consejo 

General de la Abogacía i el Sistema 

de Pagos Certificados, SL. Aquesta 

empresa té per objectiu principal 

l’elaboració, gestió, desenvolupament 

i comercialització d’una plataforma 

informàtica denominada 

pagoscertificados.com que permet 

als advocats i les advocades, en 

representació dels seus clients, arribar 

a acords de pagaments judicials o 

extrajudicials de forma ‘online’, a 

través d’un procediment automatitzat 

de transacció i obtenir un certificat 

acreditatiu de l’operació.

És una manera per resoldre un acord 

de manera ràpida, senzilla, eficaç i 

segura, sense haver d’anar al jutjat i 

com a alternativa a l’ús del compte de 

consignacions del jutjat.

Signatura del conveni d’Arquia Bank

CONVENIS
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OPINIÓ

Com passa amb el carnet de conduir, 

moltes vegades l’advocat i advocada no 

rellegeix l’Estatut de la seva professió; 

ni el general, ni el del seu Col·legi. Em 

refereixo al costum (dolent) que, des 

de fa temps, observo en el tracte amb 

d’altres companys i companyes: escrius 

i no contesten; truques i no es posen. 

Deixes missatges i no hi ha resposta. 

Tant se val que sigui important, la 

trucada, com si és un mer tràmit. I, de 

vegades, només cal respondre un sí o 

un no. Sota el meu punt de vista, és una 

conducta professional improcedent. 

Diu na Maria Moliner que ‘cortesia’ és 

“el conjunt de regles dins el tracte social 

amb les persones que es demostren 

entre si consideració i respecte”.

Lector, segueix amb mi l’Estatut 

General de l’Advocacia.

Article 1.2: …la profesión de la 

Abogacía se ejerce en régimen de libre 

y leal competencia.

3: Son principios rectores y valores 

superiores en la Abogacía los de 

independencia, libertad, dignidad e 

integridad.

4: Los profesionales de la Abogacía 

han de observar una trayectoria de 

respeto… a las normas deontológicas 

Artícle elaborat per  Ángel Camacho
Advocat i periodista

CORTESIA  PROFESSIONAL

y a las buenas prácticas profesionales.

L’article 59.1 afegeix: Los 

profesionales de la Abogacía deben 

mantener recíprocamente lealtad y 

respeto mutuo.

I l’article 60.1: El profesional de 

la Abogacía a quien se encargue la 

dirección preferente de un asunto 

encomendado a otro compañero 

deberá comunicárselo a éste en alguna 

forma que permita la constancia de la 

recepción, acreditando haber recibido 

el encargo del cliente.

I l’article 61: Los profesionales de la 

Abogacía están obligados a respetar 

las normas deontológicas de este 

Estatuto…y cualquiera otras que le 

resulten aplicables.

L’article 126 a) sanciona no atender 

con la debida diligencia … las 

comunicaciones, escritas o telefónicas 

de otros profesionales de la Abogacía, 

con apercibimiento, suspensión por 15 

días o multa de hasta 1000 euros.

No costa més d’un clic o una línia o 

vint segons de missatge. Si no ho fas 

per costum, no ets un bon advocat o 

advocada. Un altre dia, parlarem de la 

vènia.
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Article elaborat per  Daniel Queral Martí
Advocat i membre de la Secció de Defensa de la Propietat

LA TAXA TOBIN 
OPINIÓ

Quan als anys  70 el premi Nobel 

d´economia James Tobin va proposar 

una taxa per evitar l´especulació en 

divises o les operacions en curt, poc 

podia imaginar que finalment no 

s´aplicaria en un país tant lliurecanvista 

com el nord americà i sí  en d´altres 

llunyanes i diverses nacions.

La taxa sobre determinades operacions 

financeres (taxa Tobin) consisteix 

d´aplicar un 0,20% del capital invertit a 

les compres i vendes de determinades 

accions (les de companyies que superin 

els 1000 M de capitalització).

La vella idea de limitar les operacions a 

curt, que solen ser operacions baixistes 

que fan realment mal a l´economia de 

molts en benefici de molt pocs  com 

els Hedge Founds (fons d’inversió molt 

opacs, exclusius per a grans fortunes), 

té molts defensors. El propi Warren 

Buffet, considerat el millor inversor de la 

història més d´un cop ha advocat per la 

prohibició d´aquest tipus d´operacions. 

Sempre em ve al cap l´exemple que 

un sol home, l´actualment filantrop 

George Soros, mitjançant el seu Hedge 

Foud (Quantum Found), va ser capaç 

de provocar la fallida de tot un Banc 

d´Anglaterra operant en curt contra la 

seva divisa. En un àmbit més proper 

recordem que durant els dies més 

durs del confinament del COVID 19, 

van estar prohibides tot aquest tipus 

d´operacions a l´estat Espanyol: el 

mercat ja estava patint prou i calia 

evitar situacions de pànic.

Llavors un ministeri, mai sabrem si 

per raons d´economia o d´oportunitat 

(segurament ambdues) va anunciar 

la implantació de la taxa, comentant 

(o frivolitzant) que aquesta afecta 

a una minoria de la població. Amb 

un panorama actual de tipus baixos 

(impossible augmentar-los a mig 

termini, tot i que el ‘bonus’ americà a 

10 anys comença a empènyer cap al 2% 

-barrera psicològica-) i les impressores 

de diner funcionant al 100%, 

l´alternativa més raonable per a un 

estalviador és d´alguna manera estar 

invertint en renda variable degut a que 

la renda fixa ni tan sols pot superar la 

pròpia inflació. Els mateixos plans de 

pensions poden estar composats per 

un percentatge de renda variable.

Llavors podríem pensar: bé, si la taxa 

Tobin només afecta en major mesura 

a transaccions continuades (la suma 

d´aquest 0,20% consecutivament), 

no afectarà massa als inversors a llarg 

termini, que només fan una operació 

per mantenir-la en el temps aprofitant 

rendibilitat (hipotètica, sempre que 

el mercat sigui alcista-bull market-) i 

cobrament de dividends (també gravats 

per un impost indirecte).  Aquest 

tipus d´inversió és anomenada ‘value 

investing’  (inversió en valor), quan 

el valor intrínsec de l´acció és atractiu 

segons la seva anàlisi fonamental. 

També s´ha comentat que és una 

taxa que afectarà només als bancs i 

brokers (intermitjadors) que són els 

que realitzen l´encàrrec i executen les 

operacions. Afirmar això és el mateix 

que pensar que un augment de les 

taxes per la compra de la benzina 

només afectaria a les benzineres. 

Si pensem que aquest gravamen 

només afectarà a ‘brokers’ o ‘day 

traders’, veritables professionals 

individuals (persona jurídica o física), 

i sotmesos a les irracionals anades 

i tornades del mercat a curt, van 

molt equivocats: una multiplicitat 

d´operacions diàries aporta al mercat 

una condició indispensable per la seva 

supervivència: la liquiditat, que és com 

l’oxigen de les transaccions financeres: 
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si aquesta disminueix es complica la 

col·locació del teu producte (accions). 

Si un inversor particular compra una 

acció és perquè sap que aquesta 

tindrà una futura fàcil sortida 

novament al mercat, que podrà ser 

venuda ràpidament, i això només es 

produeix en volums alts o raonables de 

negociació, i hi ha temor que aquesta 

taxa els limiti (els volums) per la 

facilitat que hi ha actualment en acudir 

a d´altres mercats menys cars en quant 

a gravàmens com el nord americà. 

Hem de tenir en compte que el mercat 

borsari espanyol suposa només un 1% 

del mercat mundial. 

Fa poc vaig llegir que, en aquest sentit, 

érem considerats com una economia 

“emergent”. En poques paraules: la 

tan temuda volatilitat en un mercat 

on predomina la aleatorietat i la 

entropia a curt termini és beneficiosa 

per al mateix mercat doncs facilita 

la compravenda. Si gravem aquesta 

multiplicitat d´operacions correm el 

perill de minvar atractiu al mercat 

objecte del gravamen, provocant la 

consegüent limitació de transaccions.

Personalment penso que aquest és un 

impost que ha arribat per quedar-se i 

quedarà diluït en el temps i assimilat 

a la normalitat. Ja s´aplica fa anys a 

França i Alemanya en percentatges 

inclús més elevats. A diferència 

d´altres impostos com l´IVA que són 

més fluctuants i sotmesos a pujades 

o baixades (en recordo almenys tres), 

aquest perdurarà en el temps amb la 

seva base i suposarà uns 800 milions de 

recaptació els quals sempre venen bé 

però que no seran factor determinant 

per sanejar la nostra endeutada 

economia (l´endeutament és ja part 

inherent a qualsevol economia). 

La taxa Google, meritòria d´un capítol 

apart, i  ja només pel seu nom, tindrà 

molta més repercussió, de fet quan 

escric aquestes línies és imminent la 

seva aprovació, però ja a títol mundial. 

De fet, un dels majors escàndols al meu 

entendre de tot l´entramat econòmic és 

que el 90% de les empreses cotitzades 

tributen a paradisos fiscals, el nostre 

IBEX35, del que en sentim parlar 

diàriament als telenotícies n´és un clar 

exemple. 

La idea de limitar la taxa a la 

compravenda d´empreses superiors a 

mil milions de capitalització em sembla 

molt encertada. Les grans i tradicionals 

empreses es mouen lentament, amb 

grans volums de negociació: estan ja 

consolidades. Facilitar la liquiditat i 

entrada de diner a les petites empreses 

i les de caràcter emergent (ignoro si 

es va fer amb aquesta intenció) pot 

ser d´una importància vital en la seva 

supervivència. Una empresa no posa 

a la venda un bocí dels seus actius 

per caprici: necessita finançament i 

diners per assolir els seus ambiciosos 

objectius. 

Sense aquesta liquiditat una botiga 

creada l´any 1994 de venda de llibres 

per internet no seria el que és ara, ni 

un conegut motor de recerca  creat 

l´any 1996 que tots utilitzem no seria 

el què és avui en dia. Invertir en elles 

són operacions valentes i arriscades 

doncs moltes d´aquestes empreses 

operen amb un ‘Price Earning Ratio’ 

(PER) elevadíssim i corren el perill 

de desaparèixer (si una empresa 

desapareix es perd el 100% de la 

inversió a no ser que sigui fagocitada 

per una major -OPA-). 

Si es divulgués la idea que invertir en 

elles és invertir en la nova economia, 

més sostenible, més tecnològica, en 

la investigació i les noves idees que 

facilitin un futur de progrés millor que 

l´actual, potser canviaria la tradicional i 

frívola idea de simple joc borsari, caòtic 

i imprevisible front la d’inversió en 

emprenedoria, en empreses de futur.

OPINIÓ
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Comissió de Relacions 
amb l’Administració de 
Justícia

La comissió de Relacions amb 

l’Administració de Justícia (RAJ) de 

l’ICAReus, pel que fa a les activitats 

de 2021, es va reunir durant l’any 

diverses vegades amb diferents 

operadors jurídics per tractar temes 

relacionats amb la comissió. També 

van estar informant puntualment a tots 

els advocats i advocades de totes les 

modificacions i novetats relacionades 

amb els diferents operadors jurídics.

Comissió de Formació 
i Escola de Pràctica 
Jurídica Guillem Maria 
de Brocà

L’ICAReus col·labora, al llarg de l’any, 

amb el CICAC amb matèria formativa 

mitjançant conferències. A continuació, 

hi teniu algunes que s’han dut a terme 

entre 2021 i fins a l’abril del 2022, 

fins al tancament de l’edició d’aquesta 

revista digital.

 

Una de les primeres activitats del 2021 

va ser el webinar, organitzat pel CICAC, 

i que va dur per títol ‘Modificacions de 
la Llei 5/2008 del Dret de les dones 
a erradicar la violència’. Es va dur a 

terme el 15 de gener i hi va participar la 

degana de l’ICAReus, Encarna Orduna 

Pardo. (Imatge 1)
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LES COMISSIONS Ja arribats al mes de febrer, el dia 4, 

el CICAC va presentar un WbinCICAC-

TECH relacionat amb la ‘Prova digital: 
novetats sobre la llei 6/2020 de la 
LEC sobre documents electrònics’. El 

format va ser en línia i Orduna Pardo hi 

va participar, també.  (Imatge 2)

El 18 de març, l’ICAReus va organitzar, 

amb la col·laboració del CICAC, la 

conferència ‘Canal de denúncies, eina 
fonamental del compliance penal’. 
(Imatge 3)

El 25 de març es va dur a terme el 

WbinCICAC-TECH ‘Bitcoins, serà la 
moneda del s. XXI?’, organitzat pel 

CICAC i en el qual va participar Orduna 

Pardo. (Imatge 4)

El 29 d’abril es va dur a terme el 

WbinCICAC-TECH ‘Protecció de dades 
per a despatxos professionals’, 

organitzat pel CICAC i emès per ZOOM. 

(Imatge 5)

El 6 de maig es va realitzar el 

WbinCICAC-TECH ‘Ciberseguretat i 

secret professional’, organitzat per la 

comissió de Tecnologies de l’Advocacia 

del CICAC, a través de la plataforma 

ZOOM. (Imatge 6)

El 3 de juny es va dur a terme el 

WbinCICAC-TECH ‘Els 7 erros més 
comuns que hauríem d’evitar 
per comunicar correctament en 
línia’, organitzat per la comissió de 

Tecnologies de l’Advocacia del CICAC, a 

través de ZOOM. (Imatge 7)

El 8 de juny es va dur a terme la 

sessió formativa ‘Implicacions de la 
modificació de la Llei 5/2008 en 
l’atenció a les víctimes de violència 
masclista’, organitzada pel CICAC, a 

través de la plataforma ZOOM. (Imatge 

8)

El 10 de juny l’ICAReus va participar 

en la sessió formativa ‘Estratègia 
Europea pel desenvolupament de la 
intel·ligència Artificial’, organitzada 

pel CICAC a través de ZOOM.  (Imatge 

9)
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El 17 de juny es va dur a terme el 

WbinCICAC-DEBAT ‘El Col·lectiu LGTBI 
i propostes normatives per garantir 
la igualtat’, organitzat pel CICAC a 

través de ZOOM. (Imatge 10)

El 16 de setembre hi va haver 

la presentació del Webinar ‘Els 
neurodrets’, organitzat pel CICAC i 

Encarna Orduna Pardo com a degana. 

(Imatge 11)
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12El 23 de novembre es va dur a terme 

el WbinCICAC ‘Violència vicària en 
el marc de la violència masclista’, 

organitzat pel CICAC. (12)

Novetats a l’apartat web ‘Càpsules 
formatives’ 

L’apartat ‘Càpsules formatives’ va 

acollir un contingut nou relacionat 

amb la normativa Trans* i la diversitat, 

elaborat per l’advocada exercent de 

l’ICAReus i membre de la comissió dels 

Drets Humans de l’ens col·legial Laura 

González Tejedor, especialitzada en els 

drets del col·lectiu LGTBI.



El Màster d’Accés a l’Advocacia torna 
a l’ICAReus

El Màster d’Accés a l’Advocacia va tornar 

a l’ICAReus l’abril d’aquest any. Parlem 

amb el coordinador del Màster per 

l’ICAReus, l’advocat Gerard Fort i Robert. 

“Quan la virulència de la pandèmia 

va començar a remetre de manera 

significativa, pels volts d’aquest gener, 

es va decidir tornar al règim ordinari de 

presencialitat del nostre màster, que és 

el que indica la memòria del màster i 

que és el que millor facilita la interacció 

entre l’alumnat i el professorat”, 

esmenta. Sobre l’organització de tot 

plegat, especifica que “això no vol 

dir, per descomptat, que no s’hagin 

adoptat mesures personalitzades per 

aquelles persones que, per causa 

de força major, no puguin assistir a 

les classes”. “Els alumnes tenen els 

materials al campus virtual i en els 

casos que siguin insuficients, ens hem 

posat a la seva disposició per indicar-

los altres materials complementaris 

que els ajudin a preparar els temes”, 

manifesta. 

 

També s’han posat a la seva disposició 

per resoldre possibles dubtes de 

contingut. Van poder constatar que 

fer les classes de manera híbrida (part 

presencial i l’altra, virtual) “portava 

moltes incidències tècniques amb el 

corresponent malestar entre l’alumnat 

i el professorat”, per la qual cosa “es va 

decidir tractar la Covid, a partir del 2022, 

com una altra malaltia més”, remarca. 

Amb relació a les activitats avaluatives, 

els testos d’avaluació continuada 
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per aquells i aquelles alumnes que 

no poguessin assistir a classe, “es va 

decidir que no comptabilitzarien per la 

mitjana de la nota, també s’elimina la 

condició d’assistència obligatòria a les 

sessions de document jurídic i en els 

quals l’alumne o alumna no el pugui 

realitzar per causa de la malaltia; es 

va acordar endarrerir el període de 

lliurament o buscar altres alternatives”. 

Pel que fa a la impossibilitat de fer la 

prova final, es va acordar “de buscar 

dates alternatives”, completa.

Fa constar, també, que aquest Màster 

d’Accés a l’Advocacia és presencial, com 

la majoria de les titulacions de la URV. 

Per aquest motiu, “les instal·lacions i el 

suport tècnic no està dimensionat per 

oferir de manera ordinària activitats 

docents virtuals o de manera híbrida”, 

declara. Ara bé, en els darrers anys, 

“la URV està fent un esforç d’inversió 

per dotar de material informàtic, de 

projecció i de sonorització de les aules 

per oferir de manera puntual, entre 

d’altres, sessions amb persones que no 

es troben a l’aula”, aporta.

 

Preguntat sobre les problemàtiques 

amb les quals s’han pogut trobar els 

joves advocats i advocades, respon que 

“l’alumnat del Màster i el professorat, 

com tothom, han hagut de suportar 

tots els inconvenients que les mesures 

restrictives comportaven, evidentment 

rebre i donar les classes de manera 

virtual no és la millor opció”. Reconeix 

que “és difícil seguir les classes davant 

d’un ordinador com també ho és per al 

professorat, donar-les; es perd el caliu”, 

insisteix. Tot i que han intentat “ajudar 

al màxim els alumnes, ells i elles, com 

la resta de la societat, han hagut de 

suportar i adaptar-se a la crisi sanitària 

que ens ha afectat i segueix fent-ho a 

tots i totes”, conclou.

Comissió en Defensa 
dels Drets Humans

La comissió en Defensa dels Drets 

Humans de l’ICAReus, com s’ha 

esmentat anteriorment ha dut a 

terme diferents iniciatives, com ara la 

campanya que es fa per Nadal en què 

es fa recollida de joguines i productes 

infantils d’higiene i d’aliments a favor 

de Càritas i Creu Roja de Reus. 

Aula Mestra: Accés a la Justícia 
en matèria de Drets Ambientals 
(26.02.21)

L’Aula de Drets Humans de la Fundació 
de l’Advocacia Espanyola, juntament 
amb la comissió de Drets Humans del 
Col·legi va organitzar la sessió ‘Accés 
a la Justícia en matèria de Drets 
Ambientals’, que es va dur a terme en 
línia el 26 de febrer.

Reunió amb l’Observatorio de las 
Desapariciones Forzadas de Menores 
(19.07.21)

La comissió de Drets Humans de 

l’ICAReus es va reunir amb la presidenta 

de l’Observatorio de las Desapariciones 

Forzadas de Menores, Neus Roig. 

Reivindicació dels drets humans a 
l’Afganistan (06.09.21)
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Membres de l’ICAReus van dur a terme 

una acció reivindicativa a l’exterior de 

l’edifici judicial per defensar els drets 

humans davant la crisi humanitària de 

l’Afganistan a principis de setembre. 

També van adherir-se a la convocatòria 

feta pel CICAC per dur a terme una 

acció reivindicativa en la defensa dels 

Drets Humans davant la situació de crisi 

humanitària derivada de la imposició, 

per part dels moviments talibans, del 

seu emirat islàmic a l’Afganistan. 

Conferència ‘Tràfic de Menors. Les 
desaparicions forçades, crims de la 
lesa humanitat’ amb motiu del Dia 
dels Drets Humans (13.12.21)

Amb motiu de la commemoració del 

Dia dels Drets Humans, l’ICAReus va 

organitzar la conferència ‘Tràfic de 

Menors. Les desaparicions forçades, 

crims de la lesa humanitat’. Va anar 

a càrrec de la doctora en Ciències 

Humanes i Socials i presidenta de 

l’Observatorio de las Desapariciones 

Forzadas de Menores, Neus Roig.  

En aquest acte, hi van assistir la 

responsable de la comissió i membres 

d’aquesta de l’ICAReus, Pilar Esteban, 

Dolors Cailà i Neus Guerrero. També 

hi va ser la directora dels Serveis 

Territorials d’Igualtat i Feminisme de 

la Generalitat a Tarragona, Eva Ferran 

Roig. 

Difusió de la tasca de Càritas de Reus 
per ajudar Ucraïna (04.03.22)

La comissió va fer difusió de la tasca de 

Càritas de Reus per tal d’ajudar Ucraïna 
Reivindicació dels drets humans a l’Afganistan, davant dels Jutjats de la ciutat..

LES COMISSIONS

en virtut del conveni de col·laboració 

que hi ha subscrit amb aquesta entitat. 

Tot plegat, es va emmarcar dins la 

campanya organitzada per l’entitat 

Càritas Diocesana de Tarragona, que 

té com a objectiu donar suport a totes 

les persones afectades pel conflicte 

d’Ucraïna.
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L’advocada Cristina Santos, tot recollint un reconeixement 
en el Dia de les Esquadres de 2021.  

Comissió del Torn d’Ofici

La comissió reusenca del Torn d’Ofici 

compta, com a actes rellevants del 

2021, el Premi Valors, on el CICAC 

distingeix l’advocacia del Torn d’Ofici 

(TO) dels catorze col·legis catalans; 

l’acte de celebració de les Esquadres; i 

les Jornades de la comissió de Justícia 

Gratuïta a Elx, entre altres.

A nivell legislatiu, la degana Encarna 

Orduna Pardo i la responsable de la 

comissió del TO del Col·legi, Cristina 

Santos, van dur a terme una reunió 

informativa telemàtica obligatòria per 

a l’accés al nou Torn de Víctimes de 
Violència Masclista de l’ICAReus, 

arran de la publicació de la Llei 
17/2020 del 22/12, modificació de 

la Llei 5/2008 del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista.

D’altra banda i pel que fa a les 

sol·licituds de justícia gratuïta rebudes 

l’any 2021, van ser 5.141 les totals; i 

fins a 5.561 expedients van ser enviats 

a la Comissió d’Assistència Jurídica 

Gratuïta, la majoria dels quals eren 

assumptes penals (3.159). 

El CICAC lliura els Premis Valors 
(01.07.21)

El CICAC va celebrar l’esmentat 

certamen el juliol del 2021. Aquests 

guardons distingeixen aquelles 

persones i entitats que destaquen per 

la seva defensa dels drets humans i 

que, amb la seva tasca, contribueixen a 

lluitar contra les injustícies.

Els Premis Valors van reconèixer la tasca 

per la seva defensa dels drets humans 

a la Fundación Crisálida, a l’advocat 

Xavier Puigdollers, a la jutgessa 

Ruth Bader, a l’Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupament, 

a l’activista mexicana Karen Izolda 

Taxilaga i a les advocades defensores 

dels drets humans Sara Chandler i 

Dominique Attias. A més a més, els 

premis van distingir la tasca duta 

a terme pel col·lectiu d’advocats i 

d’advocades que presten el servei del 

TO que, durant l’etapa més dura del 

confinament per la pandèmia, van 

continuar treballant per garantir el 

dret de defensa de les persones més 

necessitades i vulnerables, guardó que 

va ser recollit en nom dels col·legiats i 

col·legiades a Reus per la responsable 
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Durant l’acte de lliurament dels Premis Valors de l’Advocacia Catalana de 2021.

de la comissió del Torn d’Ofici, Cristina 

Santos.

Dia  de la Justícia Gratuïta i del Torn 
d’Ofici (12.07.21)

El Consejo General de la Abogacía 

Española, els consells autonòmics i els 
83 col·legis de l’advocacia van celebrar 
el Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn 
d’Ofici el 12 de juliol de l’any passat. Per 
commemorar-ho, van organitzar-se tot 
un seguit d’activitats al voltant d’aquest 
dia. L’objectiu principal objectiu era 
donar a conèixer la tasca social que 
desenvolupen les advocades i els 
advocats d’ofici i realitzar una sèrie de 
reivindicacions per dignificar la funció 
que duen a terme, així com defensar 
la viabilitat de l’actual sistema de 
prestació del servei de Justícia Gratuïta.

Dia de les Esquadres 2021 de la 
Regió Policial Camp de Tarragona 
(19.10.21)

La celebració de l’acte del Dia de les 

Esquadres 2021 de la Regió Policial 

Camp de Tarragona va acollir també 

el lliurament d’un reconeixement a 

l’advocada Cristina Santos Baldomir, 

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/dia-de-la-justicia-gratuita-i-del-torn-dofici-120721
https://www.advocatsreus.cat/actualitat/dia-de-la-justicia-gratuita-i-del-torn-dofici-120721


membre de Junta de Govern de 
l’ICAReus i responsable de la comissió 
del TO, com a agraïment a la seva tasca 
desinteressada en la coordinació de 
les tasques del TO amb els Mossos 

d’Esquadra.

Assistència a les Jornades de la 
comissió de Justícia Gratuïta a Elx 
(28 i 29.10.21)

L’advocada Pilar Esteban, en 

representació de la comissió del Torn 

d’Ofici de l’ICAReus, va assistir a les 

Jornades de la Comissió de Justícia 

Gratuïta a Elx.

L’Activació del protocol de violència 
masclista

El Col·legi de l’Advocacia de Reus va 

posar en marxa un nou Protocol per 

a casos de violència masclista, tot 

reorganitzant el torn de guàrdia per 

assistir a les víctimes. Entrevistem a la 

responsable de la comissió d’Igualtat 

i Violència de Gènere de l’ICAReus, 

Pilar Esteban, i la responsable de la 

comissió del TO, Cristina Santos, sobre 

el protocol per assistir les víctimes de 

violència masclista. 

1) A finals de novembre es va posar 
en marxa el nou protocol per a 
assistir les víctimes de violència 
masclista, com es reorganitza el torn 
de guàrdia. Com funciona?

Quan una dona acudeixi a una 

comissaria o a un Jutjat de Guàrdia 

per presentar una denúncia com a 
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conseqüència d’haver viscut qualsevol 

de les manifestacions de violència 

masclista, tindrà dret a la presència 

d´un lletrat/a per garantir l’assistència 

lletrada des del moment previ a la 

interposició de la denúncia.

Per a aquest servei, existeix un sistema 

de torn de guàrdia especialitzat 

d’advocats i advocades formades en 

aquesta matèria concreta, que estan 

disponibles les 24 hores dels 365 dies 

de l’any.

Des de l´avís, el lletrat/a haurà de 

comparèixer en el termini màxim 

d´una hora. Si és necessari, abans que 

comparegui presencialment, l´advocat/

da podrà tenir un primer contacte 

telefònic amb la víctima per a rebre un 

primer assessorament i instruccions 

sobre la forma de procedir mentre el 

lletrat/a es desplaça, i així també, per 

oferir un acompanyament i suport a la 

víctima en aquests moments inicials. 

Per al supòsit de què en el termini 

d’una hora a l’advocat/da li sigui 

impossible arribar perquè està ocupat/

da realitzant actuacions corresponents 

a l’assistència a una altra víctima de 

violència masclista, s’ha creat un torn 

complementari d’advocats/es també 

especialitzats en aquesta matèria que 

seran avisats per realitzar l’assistència 

requerida.

2) Com va gestionar-se aquest nou 
pla per a la seva posada en marxa?

Va ser un reclam des de feia molt de 

temps per part dels 14 Col·legis de 

l’Advocacia de Catalunya englobats tots 

ells en el CICAC, ja que, a quasi bé tots 

els territoris catalans aquest avís inicial 

previ a la denúncia no es feia o bé, no es 

duia a terme amb eficàcia, tot i que hem 

de destacar que, al nostre partit judicial 

de Reus gràcies a la bona coordinació 

de l’ICAReus amb les autoritats policials 

i judicials, ja s’estava avisant als lletrats/

es des del primer moment en què la 

víctima compareixia per denunciar.

I és que resulta imprescindible aquest 

assessorament jurídic per part del 

lletrat/a previ a la denúncia, i no 

només per tal de garantir una millor i 

més eficaç defensa dels interessos de 

la dona víctima durant el procés, sinó 

també, per oferir un acompanyament i 

suport a la víctima que es troba en un 

dels moments més difícils i delicats. 

Ara, les víctimes de violència masclista 

que no sigui considerada violència de 

gènere, com ara la víctima d´agressions 

o abusos sexuals, o assetjament 

sexual en l’àmbit laboral, tindran la 

possibilitat de sol·licitar davant del 

Col·legi de l’Advocacia, a la comissaria o 

el Jutjat la corresponent sol·licitud del 

reconeixement del dret a l’assistència 

jurídica gratuïta, que serà tramitada 

en la forma establerta per la legislació 

vigent.

3) Es tracta d´un protocol únic a la 
demarcació?

És un protocol d´aplicació als 14 

Col·legis de l´Advocacia de Catalunya 

i, per tant, d´aplicació a tota Catalunya. 
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4) Per què és important que un 
lletrat o lletrada estigui especialitzat 
en tots els procediments derivats en 
la situació de violència masclista?

Aquest servei ha de tenir lletrats/

es especialitzats/es i formats/es en 

aquesta matèria, ja que només així, es 

pot oferir un servei de qualitat, en el 

qual la víctima pugui ser assessorada 

correctament sobre les veritables 

conseqüències que es deriven de 

denunciar o del fet de no fer-ho, sobre 

quines mesures es poden interessar 

per protegir la seva integritat física i 

la dels seus fills, pel que fa a prendre 

consciència del que realment el 

que li està succeint es tracta d´uns 

dels diferents tipus de violència que 

existeixen, i moltes més peculiaritats 

que es donen en aquests casos. 

Es tracta de lletrats/es implicats/

es, que escoltaran la dona víctima 

amb paciència, sense presses, sense 

prejutjar-les, ajudant-les a posar ordre 

a totes les vivències i episodis de 

diferents maltractaments que han patit 

i volen verbalitzar. 

Per tot això, només un lletrat/a amb 

formació i especialitzat en aquesta 

matèria pot realitzar el torn de guàrdia 

de violència masclista.

Les víctimes de violència masclista 

tenen dret a rebre una assistència 

jurídica especialitzada en tots els 

procediments que es derivin de forma 

directa o indirecta de la situació de 

violència i sota una única direcció 

lletrada. És a dir, que la dona víctima 

tindrà el mateix lletrat/a en aquest 

primer procediment i a la resta de 

procediments que es puguin derivar 

després, fet que li donarà certa 

tranquil·litat causa de la confiança i 

al vincle que s´ha creat entre ells, que 

ben segur agrairà en aquest moment 

puntual de la seva vida. 

Canvi en la redistribució de les 
guàrdies de la demarcació C i D 
(17.01.22)

L’ICAReus va efectuar una 

reestructuració en el torn de guàrdies 

penal que va afectar les assistències del 

partit judicial de Falset, demarcació C 

i a la demarcació D. Aquests canvis es 

van aplicar a partir del dia 1 de febrer 

de 2022, tot coincidint en l’enviament 

de les properes guàrdies, de manera 

que van quedar de la següent manera:

Demarcació C

• Assistir a la declaració dels 

detinguts/imputats dels Jutjats 

d’Instrucció núm. 3 i 4 de Reus 

(*novetat).

• Comissaries dels Mossos 

d’Esquadra en l’àmbit del partit 

judicial de Falset, inclosos els 

detinguts/imputats per assumptes 

de violència sobre la dona.

• Jutjat d’instrucció de Falset i també 

en funcions del Jutjat de Violència 

sobre la Dona, inclosos els 

detinguts/imputats per assumptes 

de violència sobre la dona.

• Els detinguts/imputats per les 

Casernes de la Guàrdia Civil 

existents en el partit judicial de 

Falset, en els assumptes de la seva 

competència.

Demarcació D

• Assistir a la declaració dels 

detinguts/imputats dels Jutjats 

d’Instrucció núm. 1 i 2 de Reus. 

(*novetat).

• Assistir a tots els detinguts/ 

imputats per assumptes de 

violència sobre la dona en el 

partit judicial de Reus (tant de la 

demarcació A com de la demarcació 

B en tots els centres de detenció).

• Assistir a tots els detinguts/

imputats en el Jutjat de Violència 

de sobre la Dona de Reus.

• Actuar en els procediments de 

l’article 763 de la LEC “Internament 

no voluntari per raó de trastorn 

psíquic”.

L’assistència al partit judicial de Falset 

esdevé prioritària per al lletrat i lletrada 

que estigui de guàrdia a la demarcació 

C. De manera que si, fos requerit o 

requerida per fer una assistència en 

aquest partit judicial i li fos impossible 

dur a terme l’assistència immediata als 

Jutjats d’Instrucció assignats, el núm. 

3 i núm. 4 de Reus, hauria de posar-

ho immediatament en coneixement 

de la central de guàrdies a fi i efecte 

que el diputat o diputada de guàrdia 

determinés quin advocat o advocada 

hauria de fer-ser càrrec de l’assistència, 
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(21.01.21)

Amb motiu de la commemoració del 

Dia Europeu de la Mediació, el 21 de 

gener, la comissió de Mediació del 

Col·legi va enviar una Guia pràctica de 

recomanacions per l’advocacia en la 

mediació, elaborada pel CGAE.

Aprovació del reglament del Centre 
de Mediació de l’ICAReus (12.02.21)
La Junta General Extraordinària duta a 

terme el 12 de febrer de 2021 a la seu 

col·legial va aprovar, per unanimitat, el 

Aprovació del reglament del CEMICAR a la sala d’actes del Col·legi.

reglament del Centre de Mediació del 
Col·legi de l’Advocacia de Reus (CEMI-
CAR). A partir del 15 de febrer es van 
iniciar els tràmits per presentar-lo al 
Departament de Justícia de la Genera-
litat per tal que en qualifiquessin l’ade-
quació a la legalitat i n’ordenessin la 
publicació en el DOGC, amb la finalitat 
que entrés en vigor.

Presentació del CEMICAReus i 
ponència: ‘Justicia i Mediació’ 
(27.10.21)

Un altre dels actes per commemorar 
el 175è aniversari col·legial, va ser el 
de la presentació del nou Centre de 
Mediació del Col·legi de l’Advocacia 

de Reus (CEMICAR), dut a terme el 

27 d’octubre de 2021. L’acte va anar 

a càrrec de la degana de l’ICAReus, 
Encarna Orduna Pardo, juntament 

amb la presidenta de la Comissió de 

Mediació del CICAC, Marta Martínez, i el 

responsable de la comissió de Mediació 

de l’ICAReus, Robert Giménez. En el 

transcurs d’aquest acte, es va impartir 

una ponència sobre justicia i mediació i 

els ponents  que van intervenir van ser 

que seria preferentment l’advocat o 

l’advocada de la demarcació D.

Comissió de Taxació de 
Costes i Jura de Comptes

Pel que fa a les activitats de la comissió 

de Taxació de Costes i Jura de Comptes 

de l’ICAReus, més enllà de les reunions 

periòdiques dutes a terme a la seu 

col·legial reusenca al llarg de l’any, va 

comptabilitzar, pels volts del 2021, 54 

sol·licituds d’informes derivats dels 

òrgans judicials i es van enviar un 

total de 66 informes, 24 corresponents 

als pendents de l’any 2020 i 36 

corresponents a les sol·licituds de l’any 

2021, quedant pendents 18.

Comissió de Deontologia 

La comissió de Deontologia, entre 

les seves activitats més rellevants 

realitzades l’any 2021, hi ha reunions 

periòdiques, on tracten els expedients 

deontològics i altres temes relacionats 

amb la comissió i, a més, el responsable 

d’aquesta, Jordi Antón, va assistir a les 

Jornades de la comissió de Deontologia 

del CGAE a Madrid (20 i 21.10.21).

Pel que fa a dades estadístiques, el 

2021 van entrar 42 escrits de queixa, 

que suposen 25 més respecte l’any 

2020, que van ser 17 en total. Dels 

escrits presentats, 17 han estat arxivats 

10 sancionats i 15 estaven en tràmit.

Comissió de Mediació

La comissió de Mediació del Col·legi 

reusenc va treballar, entre altres 

iniciatives, en el reglament del Centre 

de Mediació de l’ICAReus (CEMICAR) 

el 2021, el qual va presentar-se 

oficialment arribat el 2022.  

Dia  Europeu de la Mediació 
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Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere 

La comissió d’Igualtat i Violència de 

Gènere té, entre altres, actes rellevants 

del 2021, com ara la commemoració 

del Dia Internacional de les Dones del 

CICAC i la del CGAE, on va participar 

l’ICAReus;  o la celebració de les IX 

Jornades d’Advocats i Advocades de 

LES COMISSIONS

el degà dels Jutjats de Reus i magistrat 

del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Reus, 

Diego Álvarez de Juan; la magistrada 

del Jutjat Penal núm. 1 de Reus, Maria 

del Prado Escoda; la magistrada del 

Jutjat de 1a Instància núm. 2  de Reus, 

Sofia Jordà; i el magistrat del Jutjat 

Social núm. 1 de Reus, Francisco Javier 
Martínez. Consulteu aquí la notícia que 
es va publicar el Diari de Tarragona.

Dia  Europeu de la Mediació 
(21.01.22). Tornada a la 
presencialitat

El Dia Europeu de la Mediació 

d’enguany ha portar a membres de la 

comissió de Mediació de l’ICAReus a 

instal·lar al vestíbul de la seu judicial un 

punt d’informació sobre la mediació.  

Acte de presentació del CEMICAR.

Realització del III Congrés de Mediaió del CICAC

L’acte commemoratiu del CGAE pel Dia Internacional de la 
Dona, dut a terme a Madrid.

Punt informatiu instal·lat als Jutjats de Reus. 

Aquí un article que va publicar llavors 

el Diari de Tarragona amb relació les 

mediacions a la demarcació.

III Congrés de Mediació del CICAC 
(25 i 26.11.21)

El CICAC va organitzar el III Congrés 

de Mediació i Resolució Adequada de 

Conflictes (ADR), dirigit a l’advocacia i a 

professionals vinculats a la mediació el 

mes de novembre del 2021. El congrés 

va tenir lloc a Mataró i es va desenvo-

lupar sota el lema ‘Tolerància, diàleg, 

consens. Mediació’. 

Violència de gènere  del CGAE a Ciudad 

Real.

Acte del CGAE a Madrid amb motiu 

del Dia Internacional de la Dona 

(05.03.21)

L’ICAReus va ser present el 5 de març a 

l’acte commemoratiu del CGAE pel Dia 

Internacional de la Dona, dut a terme 

a Madrid, i en el qual es va analitzar la 

bretxa salarial i professional a l’exercici 

de la professió, entre altres temes. 
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Dia Internacional de la Dona 
(08.03.21) 

El dia 4 de març de 2021, la degana 

Encarna Orduna Pardo va ser present 

al WebinCICAC ‘Igualtat de gènere en 

l’àmbit laboral’, que el CICAC va dur a 

terme per commemorar el 8 de març, 

Dia Internacional de les Dones. La seva 

finalitat va ser reflexionar per avançar 

en l’assoliment de la igualtat real en 

l’àmbit laboral. 

Amb motiu del Dia Internacional 

de la Dona el 8 de març, l’Advocacia 

Catalana va posar en marxa, també, 

una campanya per posar en valor 

l’aportació de les dones a l’advocacia i 

a la justícia sota el lema #ditidret, en la 

qual l’ICAReus hi va participar. 

Aquesta campanya va consistir en  que, 

cada dia, un Col·legi de l’Advocacia 

català, presentés a les xarxes socials 

una imatge que representés a alguna 

dona o algunes dones lluitadores per 

la igualtat, emprenedores i valentes en 

l’àmbit del seu partit judicial.

Per part del Col·legi reusenc, la imatge 

escollida va mostrar les integrants del 

primer despatx col·lectiu femení del 

nostre partit judicial: el despatx de 

les companyes Misericòrdia Albouy, 

Isabel Baixeras, Montserrat Boronat i 

Montserrat Felip.

La comissió de VIGE i Igualtat de 

l’ICAReus va preparar, també, l’article 

titulat ‘Sóc dona’ per tal de dir la seva 

amb motiu del 8M. L’article va abordar 

el concepte de ser dones en tots els 

aspectes.

L’ICAReus és present a l’acte ‘El 
periodisme amb visió de dona’ de 
la Cambra de Comerç de Reus (23. 
03.21)
 

L’ICAReus va ser present el 23 de març 

en un acte de la Cambra de Comerç 

de Reus, el qual es va emmarcar 

dins la programació d’activitats en 

commemoració del 8M. A la sessió ‘El 

periodisme amb visió de dona’ hi van 

intervenir les periodistes Neus Bonet i 

Coia Ballesté.

Les periodistes Coia Ballesté i Neus Bonet amb l’advocada Virginia Peña, durant l’acte de la Cambra de Comerç de Reus.
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Assistència a les IX Jornades 
d’Advocats i Advocades de Violència 
de gènere del CGAE a Ciudad Real 
(11.11.21)

La responsable de la comissió d’Igualtat 

i Violència de Gènere i diputada sisena 

de l’ICAReus, Pilar Esteban, va assistir a 

les IX Jornades d’Advocats i Advocades 

de Violència de Gènere, organitzades 

pel CGAE, celebrades l’11 i 12 de 

novembre a Ciudad Real. El lema de 

l’acte va ser ‘Ni una víctima sense 

defensa’.

Col·laboració en el programa 
d’empoderament femení 
‘Sheimpulsa’ (13.04.21)

El Casal de Dones de l’Ajuntament 

de Reus, juntament amb la comissió 

d’Igualtat i Violència de Gènere de 

l’ICAReus, van iniciar el programa 

‘Sheimpulsa’, dut a terme en línia, 

adreçat a dones de la ciutat d’entre 

25 i 55 anys. La iniciativa va apostar 

per la capacitació i l’acompanyament 

enfocat en l’empoderament i projecció 

professional.

Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència contra la Dona 
(25.11.21)

El Dia Internacional de l’eliminació de 

la violència contra les dones és una 

jornada per a recordar a totes aquelles 

dones que han patit o pateixen violència 

i reivindicar l’erradicació d’aquesta. 

És per aquest motiu, que la comissió 

d’Igualtat i Violència Masclista, va voler  

fer la seva aportació el 25 de novembre 

del 2021, amb un escrit que va sortir 

als mitjans de comunicació i que podeu 

recuperar aquí. 

Dia Internacional de la Dona 
(08.03.22)

Amb motiu de la commemoració del 

Dia Internacional de la Dona, el 8 

de març d’aquest 2022, la comissió 

d’Igualtat i Violència Masclista de 

l’ICAReus, va organitzar tot un seguit 

de xerrades de diversa temàtica. 

Les periodistes Coia Ballesté i Neus Bonet amb l’advocada Virginia Peña, durant l’acte de la Cambra de Comerç de Reus.

Dues xerrades de diversa temàtica organitzades per la comissió d’Igualtat i VIGE.
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Comissió per a la Defen-
sa dels Drets dels Ani-
mals

La comissió per a la Defensa dels 

Drets dels Animals va dur a terme 

diferents activitats durant aquest 2021 

i el que portem de 2022, com ara la 

presentació d’una campanya contra el 

maltractament animal i la gestió del cas 

del presumpte maltractament del gos 

Shiro. Les persones que formen part 

de l’agrupació, també van fer acte de 

presència a concentracions com ara la 

que està en contra de l’experimentació 

animal, realitzada a la plaça del 

Mercadal de Reus el 17.04.21.

Pel que fa al Servei d’Atenció Jurídica 

Animalista (SOJA), que gestiona la 

mateixa comissió, durant el 2021 van 

dur a terme reunions en les quals van 

tractar les consultes derivades d’aquest 

servei i s’ha fet el corresponent 

seguiment. Durant l’any passat van 

participar també a tres reunions del 

CICAC dins les comissions de Dret 

Animal. 

El gener de d’aquest 2022 l’advocada 

Laura Van Schilt va escriure un opinatiu 

al blog del CGAE. Podeu llegir-lo aquí.

Campanya contra el maltractament 
animal (09.02.22)

La comissió per a la Defensa dels Drets 

dels Animals del Col·legi va engegar 

una campanya contra el maltractament 

animal el passat gener. Es va articular 

a través de la participació per part 

de membres de la pròpia agrupació 

animalista en un videoclip difós a les 

xarxes socials amb la cançó ‘Animales’. 

Amb la peça audiovisual, els membres 

de l’agrupació col·legial, amb 

independència de l’activitat que, com 

a comissió d’advocats i advocades duen 

a terme a tal fi des del punt de vista 

jurídic, van voler despertar consciències 

i ajudar, tot recaptant fons, a entitats 

animalistes. 

La finalitat del projecte era la 

conscienciació sobre el maltractament 

animal i aconseguir donacions per 

tal de contribuir econòmicament al 

manteniment d’aquelles associacions, 

santuaris i protectores que vetllen 

pels drets dels animals. Tot plegat, 

es gestiona a partir de la gestió de 

l’associació Escudo Animal. Més 

informació al web.

Roda de premsa de l’ICAReus amb Montserrat Tutusaus, Encarna Orduna, Yvonne Figueras i l’artista Poppin’Son.
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Comissió de Llengua 

La comissió de Llengua de l’ICAReus 

va realitzar diverses iniciatives durant 

l’any 2021 i aquest 2022. Entre altres, 

hi ha la de l’any passat, relacionada 

amb l’acolliment de l’exposició ‘Aranès, 

l’occità de Catalunya’ a la seu col·legial. 

Funcionalitat d’opció lingüística de 
l’ejusticia.cat (16.02.21)

En matèria de llengua, el Departament 

de Justícia va activar unes funcionalitats 

que faciliten determinar la llengua 

de notificació als professionals que 

presenten els escrits per iniciar un 

procediment judicial, especialment per 

als òrgans judicials que treballen amb 

l’aplicació tramital e-justícia.cat.

Exposició a la seu col·legial: ‘Aranès, 
l’occità de Catalunya’ (09.04.21)
 

La seu de l’ICAReus va ser escollida 

per la Direcció General de Política 

Lingüística del Departament de Cultura 

de la Generalitat per acollir, durant 

el mes d’abril de 2021, l’exposició 

‘Aranès, l’occità de Catalunya’. Aquesta 

mostra feia un breu recorregut per la 

història, les característiques i la vitalitat 

de l’aranès, variant de l’occità parlada a 

l’Aran. L’exposició presentaba la història 

del reconeixement de l’aranès, el marc 

legal de protecció i l’espai humà i 

geogràfic en què es manifesta.

L’ICAReus acull l’exposició ‘Quan 
parles fas màgia’ del CNL de Reus 
(06.07.21)

En el marc de les col·laboracions que 

duu a terme el Col·legi amb el Centre 

de Normalització Lingüística de l’Àrea 

de Reus, durant els mesos de juliol i 

d’agost de 2021, la seu de l’ICAReus 

va acollir l’exposició ‘Quan parles fas 

màgia’.
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Celebració del XVè Premi Agustí 
Juandó i Royo a Cambrils (01.10.21)

Com a primer acte programat per 

commemorar el 175è aniversari de 

l’ICAReus, l’1 d’octubre va tenir lloc a 

Cambrils la celebració del XVè Premi 

Agustí Juandó i Royo. El certamen 

va crear-se l’any 2004 amb l’objectiu 

de reconèixer a aquelles persones 

o entitats que en la seva trajectòria 

professional s’hagin distingit per la 

defensa de la llengua catalana en 

l’àmbit jurídic administratiu.

El guardó, en aquest cas, va ser lliurat a la 

magistrada Matilde Aragó i Gassiot, qui 

durant la seva trajectòria professional 

es va distingir per redactar en català 

les seves sentències i resolucions, tot 

mostrant un gran respecte i sensibilitat 

per la llengua; a més a més de garantir 

els drets lingüístics de la ciutadania 

i professionals dins la seva oficina 

judicial.

Amb motiu del lliurament del 15è 

Premi Agustí Juandó Royo, la degana 

de l’ICAReus, Encarna Orduna Pardo, i el 

responsable de la comissió de Llengua 

del Col·legi, Apel·les Carod, van visitar 

els estudis de Ràdio Cambrils. Durant 

l’entrevista també es va parlar sobre 

la celebració del 175è aniversari del 

Col·legi i sobre la situació del català 

en l’àmbit judicial. Podeu escoltar 

l’entrevista aquí.

Signatura del conveni Compen-
dium.cat (13.12.21) i presentació 
oficial (8.04.22)

Celebració de l’acte del Premi Agustí Juandó i Royo.

El responsable de la comissió de 

Llengua del Col·legi, Apel·les Carod, va 

assistir a l’acte de signatura del conveni 

per impulsar el desenvolupament 

del portal de llenguatge jurídic català 

Compendium.cat, impulsat pel CICAC, 

juntament amb el Departament de 

Justícia, que va tenir lloc al Palau de 

Pedralbes.

Aquest abril de 2022, es va presentar 

a Lleida el nou portal, que unifica més 

de 700 recursos per fomentar l’ús 

del català en l’àmbit del dret i que es 

posa a disposició de tots els operadors 

jurídics, així com dels professionals de 

la llengua i de la ciutadania en general, 

per fomentar l’ús del català a la justícia 

i en els diferents àmbits socials.

Més endavant, amb motiu de la 

posada en marxa del nou portal, 

al maig també es va dur a terme al 

Col·legi de l’Advocacia de Reus una 

sessió en format presencial i en línia 

al maig sobre el tema en la qual a 

banda de Carod i Orduna hi va ser la 

col·laboradora del Servei Lingüístic del 

CICAC, Anna Arnall, també impulsora i 

responsable del portal.
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Programa foment català a l’àmbit de 
justícia gratuïta (2022)

El programa específic de foment de 

l’ús del català en actuacions processals 

d’assistència jurídica gratuïta té 

continuïtat aquest any, fruit del conveni 

entre el CICAC i el Departament de 

Justícia. Té com a lema ‘fem visible el 

català a la justícia’. Més informació aquí. 

L’assemblea, convocada en data 8 

d’abril de 2022 pel Grup d’Advocacia 

Jove de Reus,  es van aprovar els càrrecs 

de la seva Junta. És per aquest motiu 

que des d’aquesta data els càrrecs són 

els següents: Sergi Montaña Suazo 

com a president; Laura Cedó Ferré com 

Grup d’Advocacia Jove 
de Reus

Sessió informativa que va anar a càrrec de la col·laboradora del Servei Lingüístic del CICAC, Anna Arnall.

la nova junta del Grup d’Advocacia Jove de Reus.

a vicepresidenta; Lidia Alonso Queipo 

com a tresorera; Rubén Jiménez com a 

secretari; i Julio Pardo Faro com a vocal 

primer.

DE PLE DRET  |  36

https://www.advocatsreus.cat/actualitat/programa-foment-catala-lambit-de-justicia-gratuita-any-2022


Verónica Peralta

L’advocada Verónica Peralta (1957), amb 

25 anys de trajectòria en l’exercici de la 

professió, explica com va començar a 

treballar, les persones que ha conegut 

gràcies a l’advocacia i els aprenentatges 

que li ha aportat endinsar-se en el món 

del dret.

Recorda els seus inicis en començar 
a exercir com a advocada?

Ens hem de remuntar força enrere. 

Vaig començar a estudiar a El Salvador, 

que és d’on soc. Fer-ho va esdevenir un 

deure a la família, ja que el meu pare 

no ho va poder fer. Va venir, però, la 

‘guerrilla’, vaig conèixer a en Pedro, vam 

marxar cap a Washington i vaig deixar 

els estudis. Amb el temps, reprendre’ls 

em va començar a fer il·lusió i a casa, 

m’esperonaven a fer-ho. Llavors, vaig 

apuntar-me a la UNED i aprovat el curs 

d’accés, vaig tirar endavant, amb molt 

d’esforç. Vaig començar a exercir entre 

el 1994 i el 1995. Van ser anys força 

intensos. 

Abans de decantar-me definitivament 

pel dret, però, fer oposicions va 

esdevenir una opció també molt vàlida: 

estava convençuda de què acabaria 

sent funcionària, de fet. Si no fos per 

l’advocat Javier Prieto, no m’hauria 

endinsat en aquesta professió. Em va 

dir que, amb els estudis fets i podent 

exercir, havia d’intentar-ho almenys. 

Com ha portat la conciliació laboral 
i familiar?

He tingut molta sort i opcions. Sempre 

he tingut amistats disposades a donar-

me un cop de mà i als sogres, que 

eren allà per tot allò que ens calgués. 

Vaig arribar a Espanya l’any 1982 i 

l’adaptació va ser ràpida. Com que vaig 

estudiar a distància, vaig combinar-me 

l’agenda amb altres responsabilitats. Si 

al fill l’havíem d’apuntar a extraescolars, 

ho fèiem. 

Com resumeix aquests 25 anys a la 
professió?

He après a enamorar-me del dret, 

del contrari no hagués pogut seguir 

dedicant-m’hi. Ha estat tot com un 

viatge: vaig fer el jurament com a nova 

togada quan el Col·legi de l’Advocacia 

de Reus va celebrar el seu 150è 

aniversari, amb l’Enric Castro com a 

degà, i els meus 25 anys de professió 

van coincidir amb una altra efemèride, 

els 175 anys del Col·legi. Recordo els 

primers anys del Torn d’Ofici, amb 

casos complexos, alguns d’assassinat; 

de la ingratitud d’algun client o clienta 

i de l’experiència que t’aporta tot 

plegat, amb el temps. Et trobes amb 

jutges i jutgesses d’allò més humans 

i humanes. Tinc molt bons records 

d’aquests 25 anys.

Quan portava exercint un any la feina 

d’advocada, ja amb una certa estabilitat 

(d’allò més preuada per a mi) vaig 

poder visitar el meu país natal. Va ser 

una decisió que em va donar ales i que 

em van fer sentir autònoma. 

Quines branques dels dret l’han 
interessat més?

Les he provat gairebé totes. Fins i tot, 

em vaig atrevir amb el dret concursal. 

Prieto va ser un referent per a mi, em 

va ajudar molt al començament. Per a 

mi, però, el vertader plat fort ha estat 

sempre el dret de família, perquè 

L’ENTREVISTA
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implica tenir un gran coneixement de 

tot, especialment en l’àmbit psicològic. 

Sempre m’ha cridat l’atenció i m’hi 

moc còmoda, treballo de tot cor. 

Ajudo la gent i veritablement et 

trobes amb casos de tota mena, que et 

colpeixen: maltractaments, persones 

amb molta dependència, assumptes 

socials complexos, etc. Alhora, també 

penso que n’he après molt, del dret 

administratiu i especialment sobre 

el d’estrangeria, perquè per diverses 

circumstàncies m’apropa a la gent que 

busca el seu lloc, la seva llar. Amb el 

temps, ets testimoni d’una gran varietat 

de situacions i coneixes realitats que, 

potser, d’una altra manera, no t’haurien 

tocat viure mai. 

Amb què es queda de tot aquest 
aprenentatge?

Bàsicament que, en el dret no es pot 

saber de tot i que aquest aspecte 

t’obliga a estar alerta sempre, a buscar 

informació i formar-te contínuament. 

Prieto em deia sovint que el dret no 

és quelcom tancat: si un dia et visita 

un client i et porta un cas que creus 

que no domines prou, pots derivar-lo 

a algú més especialitzat o gestionar-lo 

en equip; derivar no és dolent, perquè 

ajudaràs millor el client. Has de ser 

coherent amb la persona que ha tingut 

la confiança de buscar-te a tu perquè 

l’ajudis.

Quina relació té amb el Col·legi de 
l’Advocacia de Reus?
M’he mogut sobretot per Reus i 

Tarragona. És important tenir a la 

vora el Col·legi, saber que hi pots 

comptar. Si tens dubtes o un problema 

amb la minuta dels honoraris, t’hi 

adreces i les professionals que hi ha a 

l’administració, amb moltes aptituds, 

t’ajuden, sigui en l’àmbit administratiu 

o en assumptes de caràcter tecnològic. 

Això últim ho dic perquè estic barallada 

amb les tecnologies, no me’n surto.

D’altra banda, mantinc una bona 

relació amb els diferents degans que 

han passat pel Col·legi de Reus, així 

com amb l’actual degana, Encarna 

Orduna. Al llarg de la meva trajectòria, 

he fet bons companys. Et trobes amb 

bons advocats i advocades, que lluiten 

als jutjats, d’altres molt estudiosos, 

també, als quals admiro molt, perquè 

continuar formant-se, sempre té mèrit. 

Deia que no era amiga de les 
tecnologies. Com s’ho ha fet per 
adaptar-se?

Quan he pogut, he demanat ajuda. 

La informàtica és un idioma i hi ha 
gent que té més i menys facilitats. 

També hi ha una part important de 
por, de fer alguna cosa malament i no 
poder tornar enrere, simplement per 
desconeixement. 

Com veu el futur, n’haurà vist 
passants que li recorden quan va 
començar... 
N’he conegut diversos que han 

continuat la carrera dels seus pares, 

joves que veus que han nascut per 

dedicar-s’hi i que es menjaran el món, 

que els agrada investigar. Amb ambició 

i il·lusió. És bonic veure-ho, això. A més, 

dominen les tecnologies, estan més 

preparats que els que no teníem totes 

aquestes eines anys enrere. La clau de 

la nostra feina és dur un tema molt 

preparat i donar seguretat al client amb 

una bona defensa.

Com ha viscut la pandèmia?

Ha tingut una part negativa molt gran, 

que ens ha deixat empremta i records 

dolents. En l’àmbit pràctic, però, ens ha 

obert la porta a comunicar-nos d’una 

altra manera, una de més diversa. Amb 

les videotrucades hem estalviat temps 

en desplaçar-nos. A tall de recordatori, 

el exdegà Pere Lluís Huguet va dedicar, 

també, molts esforços a transformar 

el Col·legi reusenc en el vessant més 

tecnològic. 

“He conegut diversos passants que han continuat la carrera dels seus pares, 
que han nascut per dedicar-s’hi i que es menjaran el món”

“És important tenir a la vora el Col·legi, saber que hi pots comptar. Si 
tens dubtes o un problema amb la minuta dels honoraris, t’hi adreces”
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HORITZONTALS

VERTICALS

2. Fora dels temps establert

3. Forma de solucionar conflictes mitjançant el sotmetiment dels interessats/des a 

la decisió d’un tercer

4. Donar inici a un procés o expedient

6. Renda, benefici

7. Massa o conjunt de béns, particulars d’una persona

1. Relació escrita d’una situació, tractat i acordat per diverses persones. Es fa en tot judici o compareixença

5. Part dels béns de la que la persona que fa testament no pot disposar, per reservar-la la Llei, a determinats hereus designats 

forçosos

8. Aquella circumstància que pot concórrer en l’execució del delicte mitjançant les quals la gravetat excedeix d’aquell terme 

mig que la llei considera com a tipus a l’hora de definir el delicte.

Mots encreuats

PASSATEMPS
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El TERMCAT, per gentilesa del Depar-

tament d’Assessorament Lingüístic del 

Parlament de Catalunya, va publicar 

una nova entrada en el portal de la Ter-

minologia Jurídica sobre el verb ‘licitar’ 

i el substantiu ‘licitació’. La paraula ‘lici-

tació’ es tracta d’un terme habitual en 

els documents de l’Administració, con-

cretament en l’àmbit de la contractació 

pública. En aquest context és important 

interpretar bé quina és la part que fa la 

licitació i quina la part que hi concorre, 

ja que licitar també es fa servir sovint 

com a sinònim de ‘treure a concurs o a 

licitació’. Aquest ús s’hauria d’evitar en 

aquest àmbit per motius de precisió 

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

sintàctica i semàntica.

Així, doncs:

a) Del ‘sistema pel qual s’adjudica la 

realització d’una obra o servei, general-

ment de caràcter públic, a la persona o 

empresa que ofereix les millors condi-

cions’ se’n diu licitació.

b) De qui es presenta a aquest tipus de 

concursos públics es diu que licita, i és 

el licitador o licitadora.

c) De l’autoritat que fa la convocatòria 

es diu que treu a concurs públic o que 

treu a licitació l’obra o servei.

El Parlament de Catalunya licita la con-

tractació del servei de bar i restaurant 

per als propers quatre anys.

El Parlament de Catalunya treu a lici-

tació la contractació del servei de bar i 

restaurant per als propers quatre anys.

Article extret del web terminologiajuri-

dica.cat. Consulteu-lo complet aquí. 

Afinem la llengua

PASSATEMPS

https://www.terminologiajuridica.cat/ca/actualitat/apunts/licitar-i-licitacio

