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CONCLOU EL IV CONGRÉS DE L’ADVOCACIA 

CATALANA, AMB UN ROTUND ÈXIT D’ASSISTÈNCIA 

I ORGANITZACIÓ 

 

• El Congrés va tenir lloc els dies 27 i 28 de setembre al Palau Firal de 

Tarragona 

• Al Congrés van assistir més de quatre-cents juristes catalans, xifra record 

en comparació a anteriors edicions 

• L’organització de l’esdeveniment va ser un èxit rotund 

• El Col·legi d’Advocats de Granollers va participar molt activament en les 

diferents ponències, activitats i tallers que es van organitzar i va brillar 

amb llum pròpia 

  

Benvolguts/des,  

 

Us informem que els dies 27 i 28 de setembre d’enguany, va tenir lloc al Palau 

Firal de la ciutat de Tarragona el IV Congrés de l’Advocacia Catalana, que va 

tenir com a eix central el Dret de Defensa. 
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L’esdeveniment, organitzat pel Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), va 

aplegar més de quatre-cents juristes, xifra que supera amb escreix la d’anteriors 

edicions.  

 

Necessitat d’impulsar una Llei reguladora del dret de defensa. Entre d’altres 

temes, es va debatre sobre la necessitat d’impulsar una Llei orgànica reguladora 

del dret de defensa que permeti els professionals exercir la defensa de la 

ciutadania d’una forma responsable i lliure, cap sense cap mena de pressió ni 

ingerència. En aquest sentit, a l’acte inaugurar del Congres, el President del 

CICAC, Julio Naveira, va explicar que l’advocacia institucional ha de vetllar 

sempre perquè es respectin els principis fonamentals de la professió: la 

independència, la llibertat, la dignitat i la integritat, i aquests principis han d’estar 

garantits sota el paraigua legal d’una Llei del Dret de Defensa, quina regulació 

és imprescindible, com a pilar fonamental d’un Estat de Dret.  

 

Els judicis paral·lels. Durant el Congrés, també es va debatre sobre els judicis 

paral·lels als mitjans de comunicació, que ens ocasions interfereixen en drets tan 

bàsics com la presumpció d’innocència, i de la col·lisió que es pot produir entre 

aquest dret i la llibertat d’informació i expressió. El President del CICAC, Julio 

Naveira, va opinar que “no es tracta de limitar el dret d’expressió ni de posar 

tanques al camp, però sí d’establir unes regles de joc per tal que es respectin els 

drets de tothom”. Precisament, el debat sobre com afecta al dret de defensa la 

pressió social i mediàtica i sobre la influència de les noves eines de comunicació 

a l’hora d’establir judicis paral·lels, va estar el tema central de l’entrevista 

inaugural amb els advocats Jordi Pina i Cristóbal Martell, a càrrec de la 

periodista Laura Solé, sota el títol “Mas Media: Veredicte anticipat?”. 

 

Tallers i col·loquis. Durant el Congrés també es va analitzar com el Dret de 

Defensa es pot veure afectat en diferents àmbits de l’actuació professional. En 

aquest sentit, es varen realitzar simultàniament tallers i col·loquis sobre diferents 

temàtiques d’actualitat: com afecta al dret de defensa una eficient gestió dels 
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recursos del despatx; quan i com procedeix l’emparament col·legial; la 

transformació digital dels despatxos; la diferència entre el secret professional i la 

confidencialitat en les relacions entre els professionals de l’advocacia; les 

possibles situacions en què es poden trobar els advocats del torn d’ofici; o la 

importància de la pòlissa de responsabilitat civil per la defensa dels interessos de 

la ciutadania, entre d’altres. 

 

Conveni de col·laboració amb la Fundació “La Marató” de TV3. Durant el 

Congrés es va signar un conveni amb la Fundació “La Marató” de TV3, per tal 

de promoure i donar a conèixer l’activitat d’aquest projecte solidari, així com 

mobilitzar i sensibilitzar l’advocacia catalana de cara a l’obtenció de recursos 

per a la investigació de malalties sense curació coneguda. 

 

Actualitzar la normativa per adaptar-la a la realitat social. Durant la segona 

jornada del Congrés, el divendres 28 de setembre, es va posar sobre la taula la 

nova proposta de Normativa de l’Advocacia Catalana elaborada (NAC), que 

s’ha elaborat a partir de les aportacions dels Col·legis, arran de les reunions 

mantingudes durant aquest darrer any, i dels professionals a través dels formularis 

penjats al web del CICAC. Un cop sotmesa a debat, la nova Normativa serà 

aprovada, si s’escau, pel plenari del Consell, format pels degans dels 14 Col·legis 

d’Advocats de Catalunya i és farà arribar a les Administracions competents. 

 

La llibertat d’expressió, a debat. El Congrés va concloure amb una entrevista als 

advocats Gonzalo Boye i Chantal Moll, a càrrec del periodista i advocat Josep 

Manel Silva, sota el títol “Llibertat d’expressió i ideològica”. 

  

El Col·legi d’Advocats de Granollers va brillar amb llum pròpia. Els representants 

del Col·legi d’Advocats de Granollers es varen mostrar molt actius i participatius 

en les diferents ponències, activitats i tallers que es varen realitzar durant el 

Congrés, donant compliment a l’exigència de l’anterior Degana, na Lídia 

Condal, de que “el Col·legi de Granollers ha d’estar a tot arreu”.  
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En aquest sentit, hem de destacar que el company Joan Martínez va guanyar 

tant el concurs de microrelats (d’un màxim de 150 paraules, que havia de 

contenir les paraules infraestructures, piscina, constitució, cafè i minifaldilla), 

com el concurs de bones pràctiques.  

 

Així mateix, l’equip del Col·legi d’Advocats de Granollers format pels companys 

Ignasi Serrano, Antoni Garabatos, Joan Martínez i Ramon Ignasi Palau, varen 

guanyar, empatats amb l’equip del Col·legi de Mataró, el concurs de “LEGAL 

DESING, INNOVATE IDEAS”, organitzat per l’editorial VLEX, en el que s’havia 

d’aportar una idea de negoci o servei jurídic relacionat amb l’ús d’internet o 

algun tipus de tecnologia.  

 

Els companys de Granollers van fer una proposta d’app denominada 

STEPinLEGAL, per la qual, mitjançant un codi QR, els Lletrats del Torn d’Ofici Penal 

podran realitzar una gestió ràpida, senzilla i eficient dels justificants de les 

actuacions que portin a terme, no només de les assistències a detinguts o 

investigats (a comissaries o a jutjats), sinó també de totes les actuacions que es 

vagin produint durant tot el procés i eventuals recursos. Des d’aquestes línies la 

nostra més efusiva felicitació per l’enorme èxit assolit.  

 

Granollers, 2 d’octubre de 2018 

 

Ramon Ignasi Palau, Responsable de Comunicació 
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