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butlletí del Grup d’Advocats Joves

Entrevista als:
X

Edat: Entre 25 i 30 anys.
Estudis: Llicenciatura en Dret.
Experiència professional: 6 mesos - 1 any.
En aquest número entrevistem a 2
passants anònims/mes (Passant X i
Passant Z) que ens fan cinc cèntims de
les seves realitats quotidianes.

Perquè vas decidir entrar al despatx on
et trobes ara?

Passant X: M’agrada el tracte directe amb
els clients, tenia la il·lusió d’ajudar a famílies i
petits empresaris amb la meva feina. Sóc una
persona conciliadora que valoro, per sobre de
tot, el tracte humà, pensava que en un despatx
petit s’establiria una relació més directa tant
amb el client com amb el meu “jefe”. En realitat
crec que buscava un mentor amb qui donar els
primers passos en la professió.

Passant Z: Creia que els “bons temes” es
porten als grans despatxos, doncs són qui tenen,
les grans empreses. Ja des de la carrera va
agradar-me molt el Dret Mercantil, i creia que
en un gran despatx hi havia la possibilitat de
veure els temes més interessants.

Quines tasques duus a terme al despatx?

Atenc la centraleta telefònica, obro la porta
a les visites, faig comandes de material i
queviures, faig gestions als registres i organismes
públics, faig gestions personals pels socis (com
ara demanar hora per l’ITV del cotxe o reservar
taula a un restaurant) i, si queda alguna estona
lliure, estudio algun cas del despatx.

En un cubícul en un despatx compartit amb
6 companys més, em passo 10 hores al dia
buscant jurisprudència per un cas que no conec
i per a un client que no coneixeré mai, acumulo
emails a la bústia de correu de sortida, per enviar-
los passades les 9 de la nit per no quedar
malament; mentre creuo els dits perquè aquest
cap de setmana no em tornin a fer venir.

Creus que són justes aquestes condicions?

Em diuen que tothom ha passat per això.

Com veus el teu futur al despatx?

Al principi, creia que em tocava fer aquestes
tasques de suport per la meva curta experiència,
però que poc a poc aniria progressant i que
acabaria portant els temes jo sol/a. A data d’avui,
ho veig bastant negre. Amb tot el temps que
porto treballant, mai el meu “jefe” s’ha assegut
amb mi per veure un tema, fet que em fa pensar
que no té molt interès en el meu aprenentatge.
A banda, l’altre dia parlant amb gent del despatx
se’ls hi va escapar que ja havien passat més
joves en la meva situació i que tots/totes acaben
marxant, el que em fa pensar que el meu “jefe”
busca “secretaris/secretàries per 300 Euros al
mes”. En aquest moment estic buscant feina.

Quan vaig entrar, em veia que en un futur
acabaria sent un/a autèntic/a especialista en la
meva matèria, em veia liderant un equip boníssim
al meu despatx. Ara la meva perspectiva ha canviat,
primerament i -un cop ja he passat dues
avaluacions sobre la meva feina- no entenc molt
bé quins són els criteris per promocionar. Tampoc
crec que algú pugui aguantar aquest ritme i
sobretot la pressió amb què es treballa, durant
tota la vida. Estaré un parell d’anys més i, quan
m’ascendeixin a Senior començaré a buscar feina.

Com afecta aquesta situació a la teva vida
personal: parella, amics?

La gent del meu entorn se’n fa creus
que, després d’haver estudiat tants anys, tingui

aquestes condicions; jo ja els dic que això és el
principi, que més endavant aniré progressant.

Els personatges que apareixen en aquesta
entrevista són ficticis, però els fets en els que
es basa són reals.
El GAJ és un punt de referència per aquells
que donen els seus primers passos a la
professió. Sovint ens arriben consultes de joves
companys preguntant-nos: “és normal la meva
situació?”. Hem decidit, una vegada més,
denunciar aquests fets.
Voleu compartir amb nosaltres la vostra opinió
sobre les condicions professionals dels joves
advocats? Us convidem a participar en el fòrum
de debat a la nostra pàgina de Facebook :
Grup d’Advocats Joves de Barcelona (GAJ).

passant i recent
llicenciat anònims

AGENDA: connecta’t!
19 març Curs Zero: El meu primer judici (àmbit civil).
23 març Curs Zero: La meva primera demanda d’acomiadament.
24 març La nova llei de contractes del sector públic.
04 maig Inici curs d’Oratòria.

6 juliol Curs: L’Interrogatori de parts, testimonis i pèrits.
I pròximament…

Curs d’Intel·ligència emocional.
Curs Zero: El meu primer judici (àmbit penal).
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Què hem fet?
El GAJ a la delegació del Col·legi d’Advocats de

Barcelona a Badalona
El passat 12 de Febrer de 2009, el GAJ va ser present en la cel·lebració de Sant Raimon de Penyafort
organitzada pels advocats de la delegació de l’ICAB a Badalona a la sala d’Exposicions El Refugi, a la
plaça de la Vila de Badalona. L’acte central va èsser presidit pel Tinent Alcalde de la ciutat, el Sr. Ferran
Falcó Isern, pel delegat de l’ICAB a Badalona, el Sr. Jordi Ballesteros Ventura, per la diputada de l’ICAB
la Sra. Mercedes Cora Calabuig i per l’historiador Gabriel Cardona. Aquest últim va realitzar una brillant
conferència sobre la Memòria Històrica i Justícia. Tot seguit es va donar la benvinguda als nous col·legiats
de la ciutat de Badalona amb la presència del President del GAJ, el Sr. Hèctor Sbert Pérez i un vocal
del grup el Sr. Jordi Casajoana Feliu. Finalment l’acte va concloure amb un piscolabis per tots els assistents.

Welcome Reception
El passat 29 de gener va tenir lloc la tradicional
Welcome Reception que dóna inici a la festivitat
de Sant Raimon de Penyafort, patró del advocats.
Aquesta vegada els assistents a l’esdeveniment
van tenir com entorn el Saló de Cent de
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest espai tan
particular, l’ICAB a través de la seva Degana, el
GAJ a través del seu President, i la pròpia ciutat
a través del seu Alcalde van donar la benvinguda
als nombrosos advocats que van acudir als actes
organitzats. Van assistir-hi companys de diversos
col·legis catalans, de la resta d’Espanya i dels
col·legis més representatius de l’estranger. Així
mateix també vam comptar amb la presència de
representants de diverses organitzacions
d’advocats joves d’abast català (JAC), estatal
(CEAJ) i internacional (EYBA). Associacions en
les quals el GAJ de Barcelona té una àmplia i
activa participació.

Festa GAJ SRP’09
Tot i sent una nit plujosa, cap a les 21hores del
passat dissabte 31 de gener van començar a
aparèixer els primers assistents a la Galeria d’Art
de l’Alex Berned al Poble Nou de Barcelona. En
un ambient innovador, industrial i envoltats
d’escultures creatives del propi artista va discórrer
una nit on el Grup d’Advocats Joves fidel a la
tradició cel·lebrà entre els joves la festivitat del
patró dels advocats, Sant Raimon de Penyafort.
L’assistència massiva dels nostres companys
internacionals, en particular de tota la junta
executiva de l’EYBA (European Young Bar
Association) van propiciar, entre copa i copa, unes
converses disteses i molt interessants. Durant la
festa, especialment va lluir l’exposició de fotografies
que els agrupats havien presentat al concurs de
fotografia organitzat pel GAJ. La singularitat del
lloc i la interactivitat dels assistents van permetre
l’èxit d’una vetllada que de ben segur quedarà
per sempre més com memorable! Gràcies a tots
per haver-ho fet possible.

Editorial xpress
T.O. Situación en Madrid ¿Barcelona la Próxima?

La situación de los abogados que prestan el servicio de turno de oficio de Madrid y asistencia jurídica
gratuita, muestra el desprecio de algunas Administraciones por los letrados que, por una remuneración
ostensiblemente inferior a la habitual, colaboran con la Administración. Hemos de tener en cuenta que,
si bien en parte es un beneficio económico para el letrado, en parte es un compromiso social.
Tal “compromiso”, no ha sido valorado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no ha tenido
reparos en no abonar simple y llanamente parte del trabajo realizado en el año 2008. Cabe preguntarse
si alguien se imagina que un funcionario relacionado con la Administración de justicia no percibiese
una pequeña parte de su sueldo. Obviamente es algo impensable.
Sin embargo en el caso de los abogados del turno de oficio de Madrid es factible que se le congelen los
IPC’s desde el año 2003 o que simple y llanamente, no cobren por el trabajo realizado en el año 2008.
Desde el GAJ apoyamos las iniciativas que se vienen sucediéndose en los primeros meses del año
para exigir el abono regular de los módulos y la actualización de los IPC’s.
A nivel de Cataluña la situación es actualmente diferente, existe un compromiso de la Administración
de Justicia con los colegios de Abogados, de que tal situación no se va a producir, en sintonía con
las últimas declaraciones de la Consellera de Justicia Montserrat Tura; en cualquier caso desde estas
líneas y como también se ha hecho desde el Colegio de Barcelona, solicitamos la ampliación de la
asignación presupuestaria correspondiente, a fin de que  tal situación no se llegue nunca a producir.

Nous Estatuts de l’ICAB
Els passats dies 14, 15 i 16 de gener es va cel·lebrar la Junta Extraordinària de l’ICAB per a l’aprovacció
dels Estatuts de l’ICAB. Aquests Estatuts incorporen importants contribucions del Grup d’Advocats
Joves en matèria deontològica, d’honoraris o aspectes orgànics, com per exemple la proposta que
el Defensor del Col·legiat sigui ratificat per l’Assemblea General, o que els estudiants de l’Escola de
Pràctica Jurídica siguin persones associades a l’ICAB amb una quota reduïda. Així mateix, els Estatuts
reconeixen la possibilitat de què el/la President/a del GAJ sigui convidat, quan sigui convenient i amb
veu però sense vot, a les reunions de la Junta de Govern. No obstant, el GAJ hagués desitjat una
major participació de col·legiats en les votacions, amb un horari de votació més ampli conegut amb
suficient antelació per tots els companys, i una butlleta de votació de les esmenes coneguda amb
major anticipació per la Junta Extraordinària, i que proporcionés una major claredat sobre les diferents
opcions de votació a disposició dels col·legiats, i de les conseqüències de cadascuna d’elles.

Volem saber la vostra opinió:
El passat 18 de febrer de 2009 es va produir la primera vaga de Jutges i Magistrats en la història de
la nostra democràcia. Com advocats i operadors jurídics dins l’engranatge del sistema, us convidem
a que ens feu saber el vostre parer sobre aquest fet tant notori.
Envieu un mail al gaj@icab.es posicionant-vos a favor o en contra, i perquè. En el proper Bull Pen
publicarem el resultat de l'enquesta i una selecció dels dos millors  arguments a favor i en contra.

Concurs Amadeu Maristany
El tradicional Concurs d’Oratòria “Amadeu Maristany” va tenir lloc el passat 27 de gener a la primera
planta del Col·legi. Van participar-hi la companya Ma. Victòria Florencio, que va advocar pels drets d’una
termita que viu amb tota la seva família a la pota de la taula d'un despatx; el company Esteve Grima, que
va il·lustrar a públic i jurat sobre els vicis de la consumació del matrimoni per poders. La companya Ginebra
Comellas, tercera classificada, que va defensar a toc de xiulet aquells àrbitres que adopten decisions
manifestament injustes; el finalista, Sergio Balcells, que va parlar sobre l’aplicabilitat de la Llei d’immissions
a aquells qui consideren el mòbil com un radiocasset. I, la guanyadora, María Beuster, que ens il·lustrà
sobre l’etimologia de la paraula "Passant": Passar de tot. Des d’aquí donar l’enhorabona a tots els
participants, agraint-los els divertits moments que ens van fer passar, així com donar les gràcies al públic
assistent, i al jurat, integrat aquest any per la família del company Amadeu Maristany; la degana Silvia
Giménez-Salinas i, en la seva absència la Diputada Ma. Eugènia Gay, la Diputada responsable del GAJ
Adriana Auset; l’actual i l’anterior President del GAJ Hèctor Sbert i Jennifer Losada, respectivament; els
professors dels cursos d’Oratòria i Escriptura i correcció de textos legals, Jordi Estalella i Irene Renal i
una representant de l’Editorial El Derecho, entitat que va premiar a la guanyadora amb una subscripció
per un any a la seva base de dades jurídica, que va afegir-se als premis que s’entreguen cada any . Us
hi esperem l’any vinent!

Concurs de
Relat Abreujat
BULL PEN + Sant Jordi 2009

Us temptem un cop més a
que poseu a prova les vos-
tres habilitats d’expressió
escrita, creativitat, enginy
i destresa literària.
Es valoraran prioritàriament els aspectes de cons-
trucció del text, en composició i contingut, la ori-
ginalitat, sempre que es manifestin en un context
de bon gust respecte i tolerància. Es ponderarà
especialment com tot això s’associa al fet que en
la temàtica del relat hi hagi algún component
jurídic o relacionat amb l’exercici de la professió.
Convidem especialment a participar a tots els
alumnes o ex alumnes dels cursos de tècniques
d’expressió escrita, que ens podran alliçonar del
què és escriure bé.

Bases del concurs:
1. Pot concursar qualsevol persona membre del
Grup d’Advocats Joves. També, podrà concursar
qualsevol alumne de l’Escola de Pràctica Jurídica
de l’ICAB.

2. El relat en text haurà de tenir un extensió
màxima de 608 paraules. Per presentar-lo, es
podrà enviar el breu manuscrit per e-mail, a
l’adreça advocatsjoves@icab.cat, per fax al
número 93 488 06 13 o bé, podrà portar-ho
directament en mà a la Secretaria del GAJ, 2a
planta de l’ICAB.

Els participants, hauran d’indicar el seu nom
juntament amb el seu correu electrònic i número
de col·legiat. També, podran signar amb un
pseudònim indicant, a més, el seu número de
telèfon o correu, mitjançant el qual podran ser
localitzats en cas de ser premiats.

3. El termini màxim de presentació de relats
abreujats serà el 4 d’abril.

4. El Tribunal estarà integrat pels membres del
Comitè del GAJ.

5. El primer classificat rebrà com a premis: la
publicació del relat íntegre en el proper BULL-
PEN del mes d’abril i un regal sorpresa.

6. Tots els participants en el concurs entraran
en el sorteig  d’un obsequi-record del GAJ.

Guanyadors Concurs de Fotografía dels Drets Humans:
A la festa organitzada pel GAJ (que va tenir lloc en
una sala d’art) durant la festivitat de Sant Raimon
de Penyafort, es van exposar les fotografies
presentades al concurs de fotografia sobre dels
Drets Humans. Els guanyadors segons les votacions
dels assistents són:

1r premi: Joaquim Rosés (Col. 10.260)

2n premi: Vidal Masramón (Col. 25.386)

3r premi: Cristina Rodríguez (Col. 28.554)

“Guantánamo” de Joaquim Rosés (1r premi)


