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CONCURS D’ORATÒRIA  

GAJ BARCELONA 2014 - 

AMADEU MARISTANY 
 

 

- Febrer 2014- 

 

 
 

 

BASES DEL CONCURS 
 

 

 

 

I.- OBJECTE 

 

Aquest concurs pretén posar a prova els dots d'oratòria dels joves 

advocats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, tot mesurant el 

seu sentit de l’humor, imaginació jurídica, enginy, habilitats retòriques i, 

en general, la seva formació jurídica. 

 

En tot moment s’atorgarà prioritat a la vessant lúdica, i en especial a la 

ironia, sempre que es manifestin en un context de bon gust, respecte i 

tolerància, sense que en cap cas puguin ser valorades aquelles 

intervencions amb un to xenòfob, sexista o discriminatori. 

 

Tots els concursants han de dur a terme l’exposició i argumentació de 

tesis de defensa que a priori haurien de resultar absurdes, 

desproporcionades, grotesques, falses o, fins i tot, indignants, tot fent 

servir la retòrica per dotar-les de credibilitat, viabilitat i raons de forma i 

de fons que en justifiquin la tutela judicial efectiva i el convenciment de 

l’auditori respecte de la tesi defensada. 

 

 

 

II.-CONDICIÓ DE CONCURSANT 
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Pot concursar qualsevol membre del Grup d’Advocats Joves, així com 

qualsevol alumne de l’Escola de Pràctica Jurídica, malgrat que encara 

no s’hagi col·legiat, i sempre que tingui l’honesta intenció de fer-ho en el 

futur. 

 

La inscripció es podrà dur a terme per telèfon (Sra. Mar Morón) 93 496 18 

80 (extensió 3157), per mail (advocatsjoves@icab.cat), per Fax (93 488 06 

13) o per compareixença (apud acta), davant de la Secretaria del GAJ 

a la 4a planta de l’edifici del c/ Mallorca, 283 de Barcelona. 

 

La condició de concursant haurà de ser validada pel Comitè del GAJ, 

atenent als requisits abans esmentats, dels que se’n podrà dispensar en 

casos excepcionals i de forma justificada en pro de l’Ars Oratoria. 

 

En cap cas podrà ser concursant el guanyador de la darrera edició del 

concurs, encara que podrà participar fóra de concurs, si així ho desitja. 

Igualment succeirà amb els membres del Comitè del GAJ, sempre que 

rebin l’aprovació del mateix Comitè. 

 

 

 

III.- EL TRIBUNAL 

 

El Tribunal el composarà un nombre mínim de tres persones i un màxim 

de 12, escollides pel Comitè del Grup d’Advocats Joves de l’ ICAB. Els 

components del Tribunal seran degudament publicitats a la web del 

GAJ amb antelació a la celebració del concurs. 

 

El Degà serà President del Tribunal, llevat que es vegi obligat a 

renunciar-hi per raons d’agenda. En aquest cas el Tribunal el presidirà el 

President del GAJ, o persona en qui delegui. A més, en el Tribunal hi 

haurà d’haver un membre del Comitè del GAJ, un expert en oratòria o 

professional de reconegut prestigi, i un membre de la família d’Amadeu 

Maristany, si això és possible. 

 

 

 

IV.- ELS POSTULATS A DEFENSAR 
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Amb suficient antelació el GAJ redactarà un llistat de postulats elegibles 

per a les tesis dels concursants. Per aquesta tasca, el GAJ podrà requerir 

l’auxili de tots o algun dels membres del Tribunal. 

 

Aquest llistat haurà de restar a la disposició d’aquelles persones que 

vulguin participar, i del que se n’haurà de facilitar còpia a través de la 

Secretaria del GAJ, la web del GAJ (www.icab.cat/gaj) o bé mitjançant 

correu electrònic. 

 

Cada tesi només podrà ser escollida per un concursant, i l’informe 

s’haurà de realitzar, sempre i en tot cas, defensant la tesi en la forma 

proposada i en cap cas la contrària, que normalment resultarà la més 

lògica o coherent. L’elecció es realitzarà per estricte ordre cronològic 

d’inscripció al concurs, de manera que cada inscrit successiu serà 

degudament informat d’aquells temes que ja no poden ser escollits. 

 

 

 

V.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

 

El Concurs es durà a terme en una sola jornada, mediant els descansos 

necessaris, a criteri del Tribunal. 

 

En primer lloc els concursants, per estricte ordre de sorteig realitzat per 

insaculació, aniran exposant el seu informe jurídic davant del Tribunal. 

Aquest informe s’haurà de caracteritzar pels següents requisits formals: 

 

a) No ha de durar menys de 4 minuts ni més de 6 minuts. 

 

b) No es podrà fer ús de textos i la lectura. Únicament es permetrà 

l’ús d’un foli per una cara o equivalent que auxiliï al concursant. 

La contravenció d’aquest precepte no impedirà la participació, 

però el concursant quedarà fora de concurs. El Tribunal l’hi haurà 

d’advertir degudament abans de la seva intervenció. 

 

c) Caldrà respectar i fer ús de l’atrezzo i eines que el Tribunal 

proporcioni als concursants. 

 

d) Es podrà participar en català i castellà. 

 

 

http://www.icab.cat/gaj
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En la valoració, el Tribunal tindrà en compte: 

 

a) L’habilitat retòrica. 

 

b) L’expressió verbal i no verbal. 

 

c) La incorporació d’elements externs i d’atrezzo. 

 

d) L’ús d’un humor intel·ligent i respectuós. 

 

e) La captació de l’interès de l’auditori. 

 

 

En acabar d’informar el Tribunal podrà interpel·lar el concursant sobre 

algun aspecte de la tesi defensada, valorant així la capacitat 

d’improvisació. 

 

Acabades totes les exposicions el Tribunal es retirarà a deliberar, i 

emetrà tot seguit el seu veredicte, tot desvetllant el nom dels dos 

finalistes, sense desvetllar la persona que ha quedat en tercer lloc. 

 

En aquest mateix moment, els finalistes coneixeran el tema objecte de 

debat en el Judici Final. Cadascun dels finalistes, per sorteig, rebrà 

l’encàrrec de defensar un dels dos postulats oposats que s’enfrontaran 

en el Judici Final. També per sorteig es determinarà l’ordre de les 

intervencions, que seran 2 per cada finalista, de manera alternativa 

(demanda, contestació, rèplica i dúplica). Els finalistes disposaran de 10 

minuts per preparar les seves intervencions, però ho hauran de fer per 

separat. 

 

Acabat el Judici Final, el Tribunal es retirarà a deliberar, i tot seguit 

proclamarà el nom dels tres primers classificats del Concurs, enmig de 

grans aplaudiments del nombrós públic assistent. 

 

El Tribunal, al llarg de desenvolupament del Concurs, podrà fer ús dels 

mitjans tècnics que consideri més adient per enjudiciar l’actuació dels 

concursants. 

 

 

 

VI.- PREMIS 
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El primer classificat rebrà una Toga (nova) i 1200€. 

 

El segon classificat rebrà 600€ i un regal dels que pertanyen a la línia de 

marxandatge del GAJ o de l’ICAB. 

 

El tercer classificat rebrà un regal dels que pertanyen a la línia de 

marxandatge del GAJ o de l’ICAB. 

 

La resta de finalistes rebran un obsequi- record del GAJ o de l’ICAB. 

 

 

 

VII.- HONORS 

 

El primer classificat tindrà l’honor de rebre el seu premi en el transcurs de 

la sessió solemne del vigent Sant Raimon de Penyafort, sempre que això 

sigui possible, i a presentar el concurs d’oratòria Amadeu Maristany de 

l’any següent. 
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ANNEX PRIMER 

 

MEMBRES DEL TRIBUNAL AMADEU MARISTANY 2014 

 

- President: Degà 

 

- Ex - president del GAJ 

 

- Orador d’honor convidat 

 

- Membre de la família Amadeu Maristany 

 

- Expert en oratòria o professional de reconegut prestigi 

 

- Membre GAJ 

 

- Membre 7 

 

- Membre 8 

 

- Membre 9 

 

- Membre 10 

 

- Membre 11 

 

- Membre 12 
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ANNEX SEGON  

 

LLISTA DE POSTULATS DEFENSABLES  

 

1) Les taxes judicials serveixen per finançar la justícia gratuïta. 

2) La Infanta i el cas Nóos: any nou, imputació nova. 

3) Llei de Serveis professionals: La fusió per absorció dels Col·legis 

professionals.   

4) L'eterna rivalitat entre guanyar el plet i després cobrar el deute 

5) La paradoxa de la Doctrina Parot 

6) Divorci notarial de mutu acord sense fills menors, per només 95.-€: 

“Lo barato sale caro” 

7) Llei de Serveis professionals: ¿Per a què volem Procuradors havent-hi 

Advocats? 

8)  Sentir a les nits els crits de la veïna i demandar-la 

per immissions il·legítimes 

9) Validesa de la notificació de desnonament efectuada en un nínxol 

10) Marxar d'un restaurant sense pagar i aplicar la doctrina "dels 

aliments entregats i consumits no són reclamables". 

11)  La publicitat enganyosa de les campanyes electorals. 

12) El règim matrimonial de separació de béns: “lo mío es mío y lo tuyo 

es mío”.  

13) El dret de vol i l’estenedor de la roba. 

14) Accions de filiació en supòsits de clonació. 

15) Responsabilitat civil contra polítics per incompliment de promeses 

electorals. 

16) Els espiritistes que parlen amb el més enllà realitzen escoltes il·legals. 

17) Vehicles de tracció humana (bici, patins, board): assegurança 

obligatòria. 
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18) Projecte de llei: la cortesia judicial i el respecte als horaris. 

19) Formació de l’advocat: classes de poker per millorar la tècnica 

negociadora. 

20) Per què el terminis sempre acaben demà? 

21) Diferències i similituds entre judicis i contractes aleatoris.  

22) Parelles estables de fet: pensió alimentària del soci de despatx 

després de 2 anys d’estreta col·laboració. 

23) Sanejament per vicis ocults: Bailén 22. 

24) Etimologia de la paraula “passant”: passar de tot. 

25) Publicitat a les togues. 

26) La llei d’accés a la professió d’advocat garantirà la qualitat i 

quantitat dels advocats. 

27) Passantia i esclavatge. Diferències i similituds. 

28) Els presos que treballen tenen contractes blindats. 

29) Atropellament amb una bici del bicing: responsabilitat patrimonial 

de l’administració? 

30) Aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals a les togues del 

Col·legi. 

31) Sobre la confusió entre la Llei de l’embut i la Llei Òmnibus. 

32) Dret a poder gaudir de la baixa maternal/ paternal perquè la 

nostra mascota ha tingut cadells. 

33) Possibilitat de demandar al tafaner del veí per atemptar contra la 

propietat intel·lectual. 


