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SESSIÓ SOLEMNE I HOMENATGE COL·LEGIATS 50 ANYS 

10 de febrer de 2023 

 

Intervenció Degà: 

 

Distingides i excel·lentíssimes autoritats col·legials, judicials i acadèmiques; 

Benvolguts membres de la Junta de Govern. 

Il·lustríssimes companyes i companys; 

 

Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin de sentit record al 
company de Junta Miquel Queralt Cabeza, tristament mort el mes de 
desembre. En Miquel va representar allò que ha de ser un gran advocat: gran 
jurista, magnífic company i excel·lent persona i que entenia la professió des de 
la noblesa, el compromís, el rigor i l'estudi.  

Vull també transmetre el nostre més sentit reconeixement al magistrat (del 
Jutjat de VIDO 5 de Barcelona) Jorge Vergara Aranda, que ens va deixar 
recentment i a qui la Junta de Govern fa un merescut homenatge amb el 
lliurament de la màxima condecoració de la institució, el premi Felip Portabella, 
a títol pòstum. 

 

______ 

Benvinguts a la Casa de la ciència jurídica, la casa de les llibertats, la 
casa dels defensors dels drets de la ciutadania, casa vostra. 

 

Com encertadament sol dir el nostre estimat i admirat lletrat de la Junta, Juanjo 
Climent, “l'agraïment és la memòria del cor” una cita del filòsof xinès Lao-
Tse.  

 

I  des del més profund del nostre cor, us agraïm que estigueu avui aquí, 
acompanyats del vostres essers estimats i en el que, en el marc de la festivitat 
de Sant Raimon de Penyafort, patró de l’Advocacia barcelonina, retrem 
homenatge als companys i companyes que han complert 50 anys de 
col·legiació. La gratitud de la Institució amb vosaltres és infinita. 
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El vostre testimoni i els múltiples records i experiències que alberga la vostra 
memòria, formen part de la història de l'advocacia de Barcelona i un capítol a la 
història del nostre país, les línies del qual heu escrit amb honestedat, probitat 
i lleialtat. 

L'any 1973, any de la vostra col·legiació, vàreu viure fets que ens recorden 
avui que la història és cíclica: la guerra del Vietnam i la Crisi del petroli; 50 anys 
després amb un principi de convencionalitat consolidat, amb l'eficàcia dels drets 
reconeguts als Tractats Internacionals, lluitem per minorar els estralls d'una 
altra agressió bèl·lica que ens afecta de manera directa: la “invasió” d'Ucraïna. 

També va ser l'any en què la Junta de Govern del Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona, sota el deganat de l'emèrit Miquel Casals i Colldecarrera, va liderar 
grans fites per a la Institució, com van ser les obres d'ampliació de la nostra seu 
o la defensa de la llengua i del dret civil català. 

La dècada dels 70 va estar marcada per importants canvis econòmics i socials 
dels quals n’heu estat testimonis. També vau ser protagonistes de les 
importants reformes legislatives que en aquell context es van produir, i que 
marcarien les properes dècades del nostre sistema normatiu. 

 

Sota l'empara dels Col·legis Professionals, l'Advocacia és la que encarna la 
lluita per la defensa del nostre Estat de Dret i té el compromís social de vetllar 
pels seus valors i col·laborar en el manteniment de l'imperi de la Llei. 

 

La actuación de los colegios de la abogacía fue esencial durante la gran crisis 
económica de 2008 que abocó a cientos de miles de familias a una situación de 
exclusión social.  Desde la abogacía institucional se promovieron reformas 
legislativas para adecuar las leyes procesales a la normativa y jurisprudencia 
comunitaria. Todo lo anterior, además, quedó reflejado en la aplicación de dos 
nuevos principios supranacionales: el de primacía del derecho comunitario y el 
del orden público económico comunitario, con la irrupción de un nuevo principio 
supranacional comunitario, como es el principio de efectividad y que ya forman 
parte del ADN del colectivo jurídico. 

Se plantearon multitud de cuestiones prejudiciales por nuestros Tribunales ante 
el TJUE, pero, sin duda, detrás de ellas siempre había una abogada o un 
abogado y más de una de esas cuestiones prejudiciales tuvieron su embrión en 
las conferencias y jornadas que se organizaron desde esta casa. 
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Y esas cuestiones prejudiciales se promovieron por Tribunales de Instancia, 
Audiencias y Tribunal Supremo. La propia Sala Primera del TS en el año 2008, 
planteó una cuestión prejudicial en plena crisis económica, como consecuencia 
de las cláusulas de redondeo de los préstamos hipotecarios y que dio lugar a la 
sentencia del TJUE de 3 de junio de 2010 y más recientemente el TJUE 
mediante sentencia de 17 de mayo de 2022, y a preguntas también del TS ha 
analizado los principios de rogación, preclusión y cosa juzgada, generando con 
ello la imprescindible seguridad jurídica que exige un Estado de Derecho en la 
función de armonización de interpretación del derecho nacional que le 
corresponde al TS, conforme viene recordando el propio TJUE. 

Y quiero igualmente recordar, como desde esta casa, junto con el actual 
Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, organizamos el I 
Congreso de Consumo, el 15 de marzo de 2018, donde tuvo lugar el homenaje 
de la Abogacía a la Judicatura, reconocimiento que se hizo extensivo a nuestro 
Decano Eugeni Gay, que emitió como magistrado del TC el voto particular en el 
Auto de 19 de julio de 2011, ante la inadmisión in limine litis de la cuestión de 
inconstitucionalidad sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria de la 
LECivil, planteada por el Magistrado Sr. Guillem Soler. 

Si el legislador del 2011, hubiera asumido las propuestas de mejora técnica 
que se presentaron desde esta casa y por la Abogacía catalana, con el apoyo 
de los Decanos Pedro Yúfera y Miquel Sámper, redactadas esencialmente por 
los Catedráticos de Derecho Procesal Manuel Cachón y Vicente Perez Daudi y 
que se presentaron durante la tramitación de la que fue la Ley 37/2011, 
respecto del examen previo de cláusulas esenciales en un procedimiento 
hipotecario, nos hubiéramos ahorrado muchas de esas cuestiones 
prejudiciales. 

Tot això no hauria estat mai possible sense l'estela i la col·laboració d'uns 
companys i companyes com vosaltres. 

 

Sens dubte, un procés que sigui just i eficaç, és una màxima que qualsevol 
persona espera com a pròpia d'un Estat de dret. Tant si aquesta tutela es 
busca davant d'un jutjat o tribunal, com si s'intenta trobar mitjançant un mitjà 
adequat de resolució de controvèrsies. 

Mereix una menció especial la tasca encomiable que es realitza des del Torn 
d'Ofici i d'Assistència a la Persona Detinguda. Molts dels que avui sou aquí heu 
prestat o presteu els vostres serveis com a lletrats a través del Torn d'Ofici. 

Però l'Advocacia, tant la que s'exerceix en el marc dels serveis de defensa 
d'ofici, com la que té lloc en virtut d'un encàrrec professional per designació 
particular, és ÚNICA. 
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Tots i cadascun dels advocats i advocades hem de gaudir de la mateixa 
protecció i dels mateixos drets per garantir un exercici lliure i independent. 
Incloent-hi el dret a una retribució digna i adequada a l'enorme responsabilitat 
que assumim en interès de la ciutadania; i molt especialment, quan la defensa 
esmentada recau en benefici dels més vulnerables. 

 

L'ICAB, amb vocació d'erigir-se en la Casa de la Ciència Jurídica, procura en 
cadascuna de les activitats formatives que organitza, la presència de valors i 
del rigor propi que se'ns exigeix a l'Advocacia. 

Una aspiració de què participen les advocades i els advocats de l'ICAB, però 
també moltíssims companys i companyes d'altres col·legis, de Catalunya, de tot 
Espanya i de l'àmbit global, amb els quals sempre és un honor comptar i 
col·laborar. Sentim el mateix honor en la nostra relació quotidiana amb jutges, 
fiscals, lletrats de l'administració de justícia, procuradors, professors 
universitaris, notaris o registradors, entre molts altres perfils professionals i 
acadèmics, amb els quals compartim una autèntica Passió pel Dret. 

Tot això és possible gràcies a la constància i a l'infatigable compromís de les 
seccions i comissions que, juntament amb les 11 delegacions territorials del 
Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, constitueixen, sens dubte, el motor que 
empeny aquesta Corporació pel camí de l'excel·lència. 

Així ho hem pogut constatar, una vegada més, en les interessantíssimes 
Conferències celebrades aquesta setmana, amb uns ponents que han destacat 
per la seva solvència, i que ens han brindat la seva inestimable experiència 
perquè l'ICAB pugui continuar estant a l'avantguarda dels incessants canvis 
normatius i jurisprudencials, amb els que cada dia ens despertem. 

 

El paper de l'advocacia institucional, en l'impuls d'una societat justa i d'un 
desenvolupament sostenible, es posen en relleu a l'ICAB amb iniciatives com la 
de l'Institut de Recerca i Innovació Jurídica (I+DRET), el Blog Jurídic 
(ICABLOG), l'Observatori dels Drets de les Persones, l’Observatori de la Plena 
Igualtat, l’Observatori de la Insolvència de les Persones, el CIBERDRET i la 
Comissió delegada de la Junta de Govern per a la promoció del Dret Civil 
Català. 

 

En la recerca incessant de l'actualització i de l'excel·lència en l'aplicació de les 
normes jurídiques, des de la Junta de Govern hem elaborat un ambiciós PLA 
DE XOC informatiu i formatiu, per explicar el canvi de paradigma que, a través 
de les lleis d'eficiència processal, organitzativa i digital suposarà per a 
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l'advocacia l'exercici professional davant del servei públic de Justícia, que 
preveu ser més accessible, eficient i sostenible. 

Cal que l'Advocacia estigui preparada per a l'adaptació de les noves realitats i 
necessitats en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació a l'Administració de Justícia. 

En este sentido, quiero expresar nuestro reconocimiento a la Abogacía 
Institucional que, a través de la Comisión de Nuevas Tecnologías del CGAE, 
con los decanos Rafael Massieu y Benigno Villarejo a la cabeza, y liderada por 
su presidenta Victoria Ortega, trabajan para afrontar con rigor los retos 
tecnológicos. Todo ello, con estrecha y leal colaboración con el Ministerio de 
Justicia Y CON EL DEPARTAMENT DE JUSTICIA DE CATALUNYA i vull 
agrair expressament en nom de la Junta que avui ens acompanyi la Honorable 
Sra. Consellera de Justícia, amb qui l'ICAB manté una estreta i lleial 
col·laboració institucional. 

Seguiremos trabajando de manera coordinada y colaborativa con el Consejo 
General de la Abogacía Española y con el Consell de l’Advocacia Catalana, 
para conseguir el más ambicioso de los objetivos: mejorar la vida de las 
personas a través del Derecho.  

 

La voluntat de millorar el dret i la justícia es posa de manifest en cada actuació i 
en cada col·laboració que realitzem. I és que tal com han fet tots i cadascun 
dels Degans i Deganes i les seves Juntes de Govern que han precedit la 
present, seguirem treballant en defensa de la professió, i en la consecució de 
les reformes i els canvis que resultin necessaris perquè l'ordenament jurídic 
respongui veritablement a les demandes socials i a la realitat dels temps. 

_________ 

Distingits assistents al nostre SRP, il·lustríssimes companyes i companys, una 
vegada més, gràcies pel vostre exemple i per la dedicació que heu reflectit en 
cadascun dels assumptes que heu defensat al llarg d'aquests 50 anys, amb 
diligència, lleialtat i honradesa. 

I gràcies, així mateix, per haver confiat en el Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona. El Col·legi us ha acompanyat en aquest període, que de ben segur 
ha estat ple de moments inoblidables i de vivències que, en conjunt, es poden 
considerar com una trajectòria marcada per l'èxit i la satisfacció que suposa 
haver-se dedicat a ajudar els altres. 

Per als propers anys de professió, continueu exercint, com heu fet durant cinc 
dècades: confieu en el Dret, com el millor instrument per a la convivència; en la 
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Justícia, com la millor manera d'atorgar a cadascú allò que li correspon i en la 
Pau com a catalitzador de la llibertat. 

I sobretot defenseu, com heu vingut fent durant aquest passat mig segle, el 
dret de defensa, sense el qual no hi ha ni Dret, ni Justícia ni Pau. 

Sense una advocacia lliure, no hi ha futur per a la humanitat. 

Moltes gràcies 

 

 

Dit tot l’anterior, permeteu-me que en nom de la Junta finalitzi aquesta 
intervenció amb la presentació d’aquest vídeo que ve a continuació, perquè 
com se sol dir una imatge val per mil paraules. 


