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EDITORIAL

Benvolguts/des companys/es,
Encarna Orduna Pardo

El segon número de la nostra revista surt a la llum i volem aprofitar-ho per posar en relleu el valor més important que posseeix la nostra entitat: els col·legiats i col·legiades. Tots sou imprescindibles. Des dels més novells fins als advocats i advocades més bregats. La força, l’empenta, la il·lusió i la “nova sang”
dels que fa poc esteu amb nosaltres, barrejada amb l’experiència, les cicatrius
i la temprança dels que hi som de fa més temps, és fonamental per tal que seguim vetllant pels nostres interessos professionals com a col·lectiu.
Amb el convenciment de què sense una advocacia lliure, independent i de
proximitat no pot existir l’Estat de Dret i la Justícia, tenim tots i totes l’obligació
de vetllar per la nostra perdurabilitat per tal de garantir precisament que els
drets dels ciutadans i ciutadanes no es vegin mai trepitjats.
No obstant això, no ens podem relaxar. No podem pensar que tot seguirà igual
i que la nostra mil·lenària professió perdurarà per sempre. Hem de defensar-la.
A vegades, penso que ens passem la vida defensant els drets dels altres i que,
potser, estem esgotats per tal de defensar els nostres. No podem defallir, ja
que sobre les nostres esquenes descansen, també, els drets i les llibertats
de la ciutadania. Amb la qual cosa, com a imprescindibles que sou, us demano obertament que participeu en totes les activitats col·legials, que aporteu
idees, que us impliqueu en funció de les vostres possibilitats. En definitiva,
que us esforceu a conservar, millorar i transformar el vostre/nostre Col·legi.
La degana del col·legi,

Encarna Orduna
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L’ARTICLE DEL JURISTA

Comiat de la Rosa,
Pilar i Dolors
En nom de tots aquells que no coneixen els vostres noms, en nom
dels que no saben ni sabran que els
heu ajudat, en nom de les persones
de bé, us volem donar les gràcies.
Gràcies per la vostra generositat,
per la vostra dedicació dispensada
als companys i companyes.
Gràcies per l’empenta i l’exemple de
com s’ha d’estimar el nostre col·legi. Heu estat apòstols d’un Déu que
no us vol, acord dissonant d’una orquestra d’instruments corcats, heu
tolerat la injúria pròpia per tenir
temps, per defensar l’aliena. I, tot i
així, hi heu estat.
Vau sentir la necessitat d’ajudar a
la nostra professió, de defensar-la
d’intrusismes, d’abusos, de males

pràctiques, de tòxics, d’incomprensions. Heu estat àngels custodis de l’advocacia i, malgrat tot,
sabíeu que seríeu carn de l’oblit i de
la indiferència, melangia d’una melodia absent.
Heu plorat, us heu enfadat, disgustat, cansant, revelat i, fins i tot, heu
patit pels altres a hores robades als
que més us estimen i necessiten. Tot
per trobar aquells camins esbossats.
Per això, us volem donar les gràcies
de tot cor. Us volem agrair la vostra
sincera, honesta, difícil, desinteressada, compromesa, constant,
exigent, humil, silenciosa, valenta i
vocacional tasca vers els altres.
I ara marxeu, elegants, deixant el

vostre espai a altres anhels, tot doblegant el vel desolador de la desconeguda, records bonics que perduraran en la vostra/ nostra fràgil,
injusta i coberta de boira memòria.
Dolors, Rosa, Pilar: que Cal·líope,
la del bell esguard, us doni cera
per escriure noves i agraïdes experiències; que Clio us faci a mans el
volum enrotllat per no perdre mai
el record; que Euterpe, la del bon
ànim i Ènato, la que provoca desig,
facin sonar els seus instruments
per tal que la seva dolça, suau i reparadora música us acompanyin.
Gràcies per tot, la vostra petjada
perdurarà.
Article el·laborat per Gerard Fort.

Imatge de Dolors Vázquez, Rosa Guerrero i Pilar Lahoz
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L’ARTICLE DEL JURISTA
Article elaborat pel Doctor en Dret

Javier Ignacio Prieto Rodríguez

La defensa a cegues.
Negació del dret a un procés equitatiu
Una defensa responsable principia por el conocimiento y análisis de hechos y elementos inculpatorios. Resultará imprescindible el conocimiento del resultado
de diligencias de investigación, de las que deriven o no
indicios de participación de un ciudadano en un hecho
delictivo.
Ignorándolos, nula o muy limitada defensa puede articularse. Al abogado, sin tal conocimiento, se le relega
al papel de adivino.
No puede acogerse con indiferencia la proliferación de
causas, o macrocausas -obviando el principio de unidad sumarial (vigente art. 17., anterior art. 300, ambos
de la LECrim.)- en las que, a espaldas del ciudadano,
se practican durante largos períodos de tiempo, numerosos actos de investigación, acumulándose cientos,
cuando no miles de folios. Culminando con la sorpresiva detención de numerosos ciudadanos, e inmediata adopción de medidas cautelares, tanto personales
como reales, que impiden, o merman hasta extremos
intolerables, las posibilidades de una defensa eficaz.
Frecuente y erróneamente se confunden la investigación policial (arts. 282 y ss. LECrim.), y la fase judicial
de instrucción. Aquélla podrá prolongarse durante meses, incluso años, con completo y lógico desconocimiento por parte del investigado.
La instrucción judicial no constituye una mera prolongación de ese secretismo, propio de cuarteles. El comienzo del proceso judicial debe marcar la diferencia.
Si quiere adjetivarse de equitativo, debe caracterizarse esencialmente por dar entrada no a un “sospechoso
judicial”, “objeto de investigación”, sino a un “sujeto de
la investigación”, a un ciudadano, presumido inocente,
amparado por derechos (a conocer con detalle los hechos que se le atribuyen; a preparar su defensa en esta

fase inicial del proceso; a declarar o guardar silencio;
a la defensa…), que no pueden limitarse, simplemente
para agilizar o facilitar, normalmente en su perjuicio, la
instrucción.
La praxis, desgraciadamente, muestra la preocupante
frecuencia de una investigación judicial, confundida o
aunada con la policial, obviando en gran medida aquellos derechos. Procesos en los que repentinamente se
detiene a un elevado número de personas (en ocasiones, seleccionadas caprichosamente, introducidas arbitrariamente en la investigación, por fuerzas y cuerpos
de seguridad)… Causas, en las que con la excusa de la
complejidad (auspiciada policialmente, con pasividad,
o al menos consentida judicialmente), se obvia el principio de mínima prolongación de la detención (art. 17.2
Constitución y 520-1-2º LECrim.). Personas que son
conducidos finalmente, privadas de libertad, al Juez
de Guardia o a aquél que lleva conociendo desde hace
meses una investigación. Se les invita a declarar sobre
hechos ignotos, únicamente conocidos por el Juez y
el Ministerio Fiscal, y ocultados con rigor y (enfermiza)
desconfianza a la defensa. Comparecencia que con frecuencia concluye con la adopción de un cúmulo de todo
tipo de medidas penales y cautelares, con el remedio
meramente formal, ante hechos consumados, de la posibilidad de recurso.
En estas condiciones, constituye una auténtica quimera ese derecho fundamental -insistimos, si pretende
hablarse de proceso equitativo- a disponer del tiempo
y de las facilidades necesarias para la preparación de
su defensa (art. 6.3 b) CEDH), de reaccionar con clara
desigualdad de medios frente al atropello policial, prologando judicialmente.
A estas indeseables situaciones contribuye en gran
medida el decreto del secreto de las actuaciones judi-
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L’ARTICLE DEL JURISTA
ciales, institución de la que se abusa y mal usa.
La habitualidad, o incluso el indeseable automatismo,
con que se adopta, no priva al secreto, a tal modo de
investigación, de su carácter auténticamente excepcional, y gravemente lesivo de los derechos a través de
los cuales debe canalizarse el proceso.
En realidad, esta concepción del proceso, esta forma
de instruir, ignora realmente la condición de sujeto del
investigado. Rasgo del proceso inquisitivo del antiguo
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régimen, que creíamos superado. Implica el rechazo
la concepción de la defensa como una parte procesal,
con sus derechos y deberes.
Frente a esa forma de proceder, conviene recordar
cómo no puede pretender alcanzarse, a cualquier precio, la verdad material. Lo esencial, lo verdaderamente
importante no es qué se hace (la decisión) sino cómo
se hace (el procedimiento).
Consulteu l’arxiu complet aquí.

RESOLUCIONS JUDICIALS

Breu resum de resolucions
judicials
A) SENTÈNCIA RECONEIXENT PENSIÓ
DE VIDUÏTAT PER MALTRACTAMENT
DEL MARIT DIFUNT.
Sentència amb data 21-11-2016, núm. 441/2016.
Sentència facilitada per l’advocat Àngel Camacho.
La Sra. T. va reclamar reiteradament a l’Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS) la prestació per viduïtat.
El seu marit l’havia maltractat els anys 1993 i 1994, amb
denúncies a la Policia. No es va celebrar cap judici. T. va
presentar demanda de separació en 1995, i va ser estimada en 1999. El 2014 el marit va morir. T. va sol·licitar
a l’INSS en 2015 la prestació corresponent per viduïtat.
Aquesta va ser denegada “perquè entre la data de la separació judicial i la mort del causant havien passat més
de 10 anys”.
T., , va presentar demanda davant del Jutjat Social núm.
1 de Reus en el qual es va dictar la sentència en 21-XI2016 que va declarar el dret de la part actora a rebre una
prestació de 517,54 euros des del novembre de 2014.
Juntament amb els increments, revaloritzacions i millores corresponents. El INSS no va recórrer la decisió.
El Jutjat recull que l’article 174.2 de la Llei General de la
Seguretat Social, al disposar el dret a la prestació, entre
altres condicions, “las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que
eran víctimas de violencia de género en el momento de la
separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme
(…) por la existencia de indicios de violencia de género, así
como por cualquier otro medio de prueba”. Qüestió que
ratifica la Disposició Transitòria 18a. de la mateixa Llei,
segons la nova redacció donada per la Llei 26/2009 de
23 de desembre.
Malgrat que la Sra. T. no havia assolit una sentència penal

(les actuacions havien desaparegut al passar de la Policia
Nacional al Jutjat) en la part probatòria, a banda dels documents oportuns –denúncies, sentència de separació,
informes mèdics, etc.– es va fer testifical de dos germans
del difunt que varen confirmar la conducta vexatòria i violenta del difunt, així com la mateixa filla d’ambdós.
El Tribunal de Reus recollia les sentències del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya de
13-XI-2014 (AS/2015/82), del TSJ Canàries de 15-X2013 (JUR/2014/117482), del d’Andalusia de 6-III-2014
(AS/2014/1343) i del de Castella i Lleó de 23-II-2016
(AS/2016/454), totes en la mateixa direcció.
Aquesta sentència va tenir gran ressò en els mitjans de
comunicació. Entre altres, el conegut Carles Francino en
“La Ventana”, de la Cadena SER. A més, moltes vídues es
van assabentar del seu dret, quan creien que, pel pas del
temps, havien perdut la prestació de viduïtat.

B) SENTÈNCIA DEL TC QUE CONSIDERA
QUE DENEGAR A UN DETINGUT INFORMACIÓ SOBRE LES CAUSES DE LA SEVA
DETENCIÓ POT VULNERAR EL DRET
FONAMENTAL A LA LLIBERTAT.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha atorgat
empara a un home que va al·legar que el seu dret a la
llibertat individual (art. 17.1 CE) va ser vulnerat en no informar la Policia de forma suficient sobre les proves que
pesaven contra ell per la seva detenció, la qual cosa li privar de preparar bé la seva defensa durant l’interrogatori
policial. El tribunal, en una sentència de la qual ha estat
ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido recorda
que l’article 17.3 de la Constitució estableix que tota persona detinguda té dret a “ser informada forma immediata i de manera que li sigui comprensible no només dels
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drets que l’assisteixen, sinó també de les raons de la seva
detenció”.
La Sentència no afirma que la persona detinguda pugui tenir accés a tot el contingut de l’atestat, però sí a
aquelles actuacions policials que siguin “essencials per
impugnar la legalitat de la detenció”. Per tant, de sol·licitar-ho el detingut la Policia, ha de permetre-li l’accés
als documents o elements de les actuacions “en els quals
es doni suport materialment” la seva detenció. Després
d’afirmar tot plegat, el TC acorda la declaració de nul·litat
de l’acte del Jutjat de Guàrdia que va denegar l’inici del
procediment d’habeas corpus.

C) SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM
DE 14 DE DESEMBRE DE 2017 SOBRE
L’IRPH.
En aquesta Sentència existeixen dos vots particulars
dels magistrats Orduña y Arroyo que utilitzant la mateixa
argumentació jurídica han donat lloc a la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
plantejada pel magistrat del Jutjat de Primera Instància
38 de Barcelona. Aquesta sol·licitud ha donat lloc a l’assumpte C-125/18 (assumpte Gómez del Moral Guasch) del
TJUE. Aquí teniu també la interlocutòria del Jutjat de
Primera Instància 38.
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El COL·LEGI
El Col·legi d’Advocats de Reus ha mantingut una activitat intensa en aquests darrers tres
mesos. Molts projectes han començat també a desenvolupar-se de la mà de càrrecs
nous. Cal recordar la celebració d’eleccions del desembre de 2017 de part dels membres
de la Junta de Govern. El dia 30 de gener de 2018 van jurar els nous càrrecs següents: el
Sr. Luis Miguel Alcañiz Sáez vicedegà o diputat 1r; la Sra. Dolors Cailà Romero, diputada
3a; el Sr. Julen Barriola Muguerza, diputat 5è; el Sr. Jordi Antón Garcia, diputat 6è; el Sr.
Sergi Guillén García, secretari; i, el Sr. Juan Antonio Martínez Ruiz, tresorer.
En data 30 de gener de 2018 i durant la celebració de la primera Junta General Ordinària
de l’any es van posar de manifest tots aquells fets, esdeveniments i treballs que s’havien
dut a terme des del Col·legi d’Advocats durant l’any 2017.

Imatge dels nous membres de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Reus en el dia de la presa de possessió

Si voleu consultar la memòria completa del deganat ho podeu fer al següent enllaç:

MEMÒRIA DEL DEGANAT 2017
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El COL·LEGI
Creació de la comissió de Violència
de Gènere i Igualtat
Un dels assoliments més importants del trimestre ha estat la creació de la comissió de Violència de Gènere (VIGE)
i Igualtat a l’entitat col·legial. Un avenç que també va tenir repercussió als mitjans de comunicació de la ciutat.
L’agrupació, formada per deu advocats, entre dones i homes, va fer la seva gran estrena en el marc de la celebració
del Dia Internacional de la Dona 2018. “El nostre objectiu
és oferir una visió encara més
àmplia de l’exercici de la
nostra professió. Per
això, vetllarem perquè hi hagi igualtat
i una continuïtat
en l’assistència a la
víctima de violència
de gènere des del primer
moment”, explica a ‘De ple dret’
la responsable de la comissió de VIGE i Igualtat, Cristina
Santos. La formació pròpiament dita, ja existia a través
de la comissió del Torn d’Ofici, tot i que l’advocat també
pot ser designat lliurement, per la iniciativa pròpia de la
víctima de violència. Aquesta pot acudir directament a ell.
Els objectius de la comissió de Violència de Gènere (VIGE)
i Igualtat, es divideixen en dos camps: per una banda, la
violència de gènere i, d’una altra, la de la igualtat.

no només a l’entitat col·legial. També volem fer ressò a
la ciutadania i a les escoles de la ciutat”, completa la representant de la comissió de VIGE i Igualtat. Pel que fa a
l’àmbit de la igualtat, Santos explica que des de la comissió també treballaran a fons per evitar les desigualtats
entre gèneres en el dret familiar, penal i laboral.
Val a dir, que l’origen de la formació se suma a la iniciativa del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC) i el Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE), des d’on es promou la idea de paritat en la pràctica del Dret. En aquesta
línia, cal recordar que la comissió de VIGE i Igualtat del CICAC, encapçalada per la presidenta i degana del Col·legi
d’Advocats de Reus, Encarna Orduna, està treballant per
impulsar un Pla d’Igualtat per als col·legis d’advocats i advocades de Catalunya. La finalitat d’aquest document és
establir unes bases per eradicar de qualsevol forma la discriminació i aconseguir la igualtat real entre dones i homes. L’elaboració d’un Pla d’Igualtat requereix una anàlisi
de la situació de partida, sobre la qual es basen les prioritats d’actuació. Per aquesta raó, s’ha elaborat un qüestionari anònim confidencial que poden omplir els col·legiats
i col·legiades fins al dia 31 de març. Per aquells que encara
no ho hagin fet, poden accedir al lloc web aquí.
Per últim, cal recordar que el Col·legi d’Advocats de
Reus va ser designat pel CGAE per ser seu de les properes ‘Jornadas de Abogados y Abogadas de violencia
de Género’, les quals es duran a terme a Reus el 4 i el 5
d’octubre.

A partir d’aquí, Santos explica que
pretenen que el servei en matèria
de VIGE comenci amb una millora
de les condicions del servei d’atenció a la víctima. “Volem atendre a
aquesta en un lloc neutre, aïllat d’un
possible contacte del denunciat o
parents propers a ell amb l’objectiu
de desenvolupar el procediment
d’una forma més adequada”, completa l’advocada. Un altre aspecte
que té en compte la nova agrupació
col·legial és la vocació formativa per
tal d’especialitzar gent en matèria
de gènere. “Necessitem més professionals amb una visió de gènere.
Per això, hem de programar més endavant sessions de formació, però
Cristina Santos, la representant de la
comissió de VIGE i Igualtat del Col·legi.
Foto Alba Mariné DT
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El COL·LEGI
Creació de la secció per la Defensa
dels Drets dels Contribuents i de la
Propietat Privada
A petició d’un grup de col·legiats i col·legiades en una reunió de la Junta de Govern del Col·legi a finals de 2017,
es va crear la secció per la Defensa dels Drets dels Contribuents i de la Propietat Privada. Aquesta formació
té com a objectiu vetllar per la defensa de la propietat
privada i, tot i que encara està en fase d’aplegar més
professionals, compta amb un total de nou membres.
Deixen, però, la porta oberta a tot aquell interessat a
col·laborar-hi. “Ens centrem en tot tipus de propietaris, però sobretot volem ser-hi quan es tracta d’aquells
propietaris que, amb l’esforç de treballar tota una vida,
han aconseguit un altre habitatge, l’han llogat i han patit
ocupacions il·legals”, explica el representant de la secció, Francesc Garriga. Explica que l’ocupació de segones
residències ha augmentat a Reus en els darrers anys.
Per aquesta qüestió, el grup d’advocats vol parlar amb
polítics, cambres de la propietat urbana i altres entitats
competents per dur cap endavant una moció al ple municipal de l’ajuntament de la ciutat.
“Volem treballar en un esborrany per abordar la proposta
de modificació d’una sèrie de punts de la llei perquè faci
més efectiva la protecció actual de la propietat privada”,
matisa l’advocat Francesc Garriga. La secció, com bé
afegeix, “treballarà molt a prop de la comissió de Formació del Col·legi” i pretén potenciar la part didàctica
i pedagògica en el marc de l’ocupació. “Volem comptar
amb la cooperació d’especialistes de diferents àrees,
però també formar advocats i advocades per respondre
d’una manera encara més específica als problemes de la
població a través del Col·legi”, diu Garriga. Un dels punts
per on vol començar la secció és en l’organització de xerrades amb les cambres de la propietat urbana i notaris,
“per poder fer més visible tota la problemàtica”.
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COMISSIONS
Les diverses comissions de l’ens col·legial han apostat durant aquest trimestre per fer
ressò de la seva activitat i, per això han potenciat diversos projectes per fer-se més visibles en el teixit social de la ciutat.

Comissió de formació
Des de la comissió de Formació del
Col·legi i des de l’Escola de Pràctica Jurídica Guillem de Brocà s’està
treballant per oferir als col·legiats i
col·legiades unes jornades formatives de qualitat i de gran interès
en l’exercici de la professió. Per
aquesta raó, des de la comissió
s’organitzen unes jornades de formació sobre la normativa europea
i les resolucions del TJUE pels dies
17 i el 18 de maig a la ciutat de Reus.
L’activitat mirarà de donar resposta a dubtes i qüestions respecte a
la normativa europea i a les resolucions del TJUE que, de ben segur
sorgeixen en la pràctica diària. Adjuntem més informació a l’enllaç, on
podreu trobar el programa, consultar objectius, quota d’inscripció i els
col·laboradors/ponents que vindran.

responsabilitat. Nous Drets com ara
el del Dret a l’oblit, donant així compliment a la STJUE de 13 de maig de
2014; o el Dret a la portabilitat.
Es reforça el consentiment pel tractament de dades personals i l’edat
mínima per a fer-ho així com la determinació de noves sancions per
l’incompliment del Reglament que
poden suposar un 4% del volum
total de negoci ampliant el topall
màxim de les sancions de 600.000
a 20.000.000 euros. L’entrada en
vigor del Reglament General de
Protecció de Dades suposa noves
obligacions per a les administracions, per a les empreses i per als
professionals que siguin persones
físiques. S’hauran de crear noves
figures com el delegat de protecció de dades, realitzar avaluacions

per determinar els riscos (el que
suposarà un compromís afegit de
qui estigui obligat al compliment
del Reglament) i el tractament de
dades, a banda de la implantació
definitiva de la “Finestreta Única”
per part de l’Administració. És per
això, que a fi d’aclarir dubtes i explicar les conseqüències de l’entrada
en vigor del Reglament General de
Protecció de Dades, la comissió de
Formació del Col·legi d’advocats de
Reus dedicarà una sessió informativa sobre el tema.
L’Escola de Pràctica Jurídica Guillem M. de Brocà del Col·legi d’Advocats de Reus també va organitzar la
conferència ‘Procediment Llei de
segona oportunitat’, la qual va anar
impartida per la lletrada Virginia
Peña Ramos.

D’altra banda, la comissió de Formació del Col·legi d’Advocats de Reus
també durà a terme una sessió informativa el dia 11 d’abril (19h, a la seu
col·legial) sobre el nou Reglament
General de Protecció de Dades del
4 de maig de 2016, el qual entrarà en
vigor el pròxim 25 de maig de 2018,
derogant així la Directiva 95/46/CE.
Aquest nou reglament preveu nous
àmbits d’aplicació fora de la UE, pensant sobretot en la protecció de dades a la xarxa. S’aplicaran nous principis com el de transparència i de
Durant la conferència sobre la Llei de la Segona Oportunitat, impartida per la lletrada
Virginia Peña Ramos
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Comissió de mediació
Tot i que vinculada amb l’Escola
de Pràctica Jurídica Guillem Maria de Brocà del Col·legi d’Advocats
de Reus, l’agrupació de Mediació
també ha apostat per la branca didàctica amb la creació d’un cicle de
conferències en les quals s’ha anat
treballant de manera pràctica diferents temàtiques de mediació. La finalitat d’ambdues comissions és poder oferir una conferència mensual.
Per ara, s’ha dut a terme una xerrada
sobre la mediació en el divorci, com
a mètode de reorganització familiar,
a càrrec del llicenciat en Psicologia,
Javier Wilhelm Wainsztein; una altra sobre el coaching i mediació, de
la mà del coach i mediador comunitari Alberto Ibai; i, una darrera sobre
mediació i facilitació de conflictes

en grups i organitzacions, abordada per Elsa Pedrola. Pel proper mes
d’abril (dia 26) es durà a terme l’última sessió sobre mediació en l’àmbit

empresarial. L’acte anirà a càrrec de
la mediadora i gestora de conflictes, Carol Pinilla. Cliqueu aquí per
conèixer més detalls del programa.

L’enginyera i mediadora Elsa Pedrola Jándula va pronunciar la tercera jornada del Cicle de conferències sobre Mediació

Comissió de llengua
La comissió de Llengua del Col·legi
d’Advocats de Reus també ha fet difusió sobre la redacció d’escrits jurídics en català durant aquests darrers
mesos. El cas més recent va sorgir
fruit de la col·laboració amb el Servei
Lingüístic del Consell de l’Advocacia

Catalana (CICAC) i va comptar amb el
suport del Departament de Cultura i
el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es va tractar
d’una sessió formativa a la seu col·legial anomenada ‘Recursos imprescindibles per fer escrits brillants’. La

dinàmica de la sessió va consistir a
explorar en l’ampli món de les eines
lingüístiques i així resoldre dubtes de
llenguatge jurídic català. Dins l’activitat es van mostrar recursos actuals
en l’àmbit lingüístic en línia útils per
als advocats i advocades.

Comissió de drets humans
La comissió de Drets Humans
(DDHH) de l’entitat col·legial també ha
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mantingut força activitat durant el
trimestre. De fet, ha col·laborat amb

el Grup d’Advocats Joves de Reus
(GAJREUS) en unes xerrades fetes

COMISSIONS
a Instituts d’ensenyament de secundària amb l’ajuda de mitjans audiovisuals. La finalitat ha estat conscienciar als adolescents menors d’edat
dels riscos de les xarxes socials, en
la difusió de les seves imatges.
D’altra banda, la comissió ha dut a
terme també una campanya de recollida d’instruments musicals amb
el lema que “la música soni més fort
que les armes”. L’objectiu consisteix
a transformar el drama de la guerra
en un viatge a l’esperança, tot apropant als infants refugiats de diferents regions del Líban a un projecte
per al coneixement de la música.
L’agrupació de Drets Humans ha assistit també a les diverses reunions
del CICAC, on s’han escollit als tres
finalistes dels Premis Valor 2018, que
es proposen de les diferents comissions de DDHH dels diferents col·legis d’advocats de Catalunya.
L’agrupació de Drets Humans del
Col·legi també ha col·laborat en el
marc del Cicle Pau i Drets Humans
del Centre de Lectura de Reus col·laborant amb una sèrie de conferències realitzades. “La temàtica de les
conferències ha estat diversa, ja que

ens acostem a la realitat més immediata: la factura de la llum; el negoci de la guerra i el seu finançament;
l’assetjament sexual a la nostra societat, la joventut i la marginació; i,
temes tan globals com el rescat de la
memòria històrica amb l’ajuda d’Arxivers sense Fronteres (AsF)”, fa un
resum la representant de la comissió
de Drets Humans, Dolors Cailà.

“El Col·legi està
estudiant posar en
marxa més actuacions
‘Pro-Bono’ a Reus”
La comissió també vol conscienciar
en matèria d’apropament de la justícia a tots els estaments de la ciutat.
“El Col·legi està estudiant posar en
marxa més actuacions ‘Pro-Bono’
a Reus. De fet, ja se’n disposa a la
ciutat de convenis amb entitats com
Creu Roja i Càritas per tal d’establir
una xarxa de col·laboració davant situacions concretes”, aclareix Cailà.
De fet, l’ens col·legial ha participat a
les jornades que es promouen des
del CGAE i que es van celebrar el 15
de febrer a Madrid. Allà van poder

Imatge de la conferència al Centre de Lectura de Reus amb Arxivers
sense Fronteres

conèixer actuacions que es troben a
altres col·legis d’advocats d’Espanya, així com una visió comparada
del Pro Bono a Europa, EUA, Australià, l’Àfrica i la Índia. “La tasca del
Pro-Bono s’ha de dur a terme sense
envair en cap cas les competències que tenim ja establertes per la
Justícia Gratuïta, amb qui hem de
col·laborar de manera molt estreta”,
diu la representant de la comissió
de Drets Humans.
Des de la comissió són conscients
que hi ha col·lectius vulnerables a
la nostra societat més propera i cal
que disposin de la informació i assessorament necessaris perquè no
quedin apartats de la Justícia, “feina que s’ha de realitzar amb rigor i
professionalitat”. “Cal identificar els
problemes, obrir convocatòries per
conèixer les necessitats del nostre
entorn i millorar-les. Això inclou
l’assessorament en organitzacions
de malalts, residències, segones
oportunitats, persones sense llar,
etc. També estem estudiant la possibilitat de realitzar ‘Pro-Bono’ no
sols mirant a l’exterior, sinó també
dins del propi col·legi, propostes
que cal donar forma encara perquè
resultin profitoses”, conclou Cailà.

Campanya de recapte de Nadal de Càritas
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Comissió per la protecció
dels drets dels animals
A tall de novetat, la comissió per la
Protecció dels Drets dels Animals va
presentar a principis d’any el primer
Servei d’Atenció Jurídic Animalista (SOJA) a la ciutat. Es tracta d’un
punt d’informació pioner a la capital
del Baix Camp activat per la comissió i obert tant a la ciutadania com
a les entitats que vetllen pels animals. S’atendrà qualsevol consulta
relacionada amb assumptes jurídics,
administratius o civils que afectin els
animals. El servei és gratuït i s’habilita cada primer divendres de mes
(10-12 hores a la seu col·legial), neix
fruit de les consultes rebudes per
part de particulars cap a la comissió.
La iniciativa és totalment voluntària
i hi participen dos professionals per
secció. Durant els últims mesos,
l’agrupació animalista ha volgut fer
visible el servei ciutadà a través de

tríptics i peces informatives emeses
pels mitjans de comunicació de la
ciutat. Per tal de posar-se en contacte amb el SOJA, també està habi-

litat el telèfon del mateix Col·legi (977
34 08 50) i el correu electrònic de la
comissió, impulsora de la iniciativa
(cpda@advocats reus.org).

Durant la roda de premsa de presentació del Servei d’Atenció Jurídic Animalista (SOJA)

El Grup d’Advocats Joves
Des que el Grup d’Advocats Joves de Reus (GAJREUS) va
renovar el mandat, s’han dut a terme dues conferències i
una assemblea general ordinària. Per una banda, es va dur
a terme xerrada sobre aspectes materials i processals en
matèria de família amb especial èmfasi als procediments
de guarda i custodia i modificació de mesures. Va anar a
càrrec de la jutgessa adscrita al Jutjat de Família de Reus,
María Martín Lázaro. La segona xerrada va tractar sobre
els aspectes processals de l’acomiadament. En aquest
cas, va anar de la mà del jutge titular del Jutjat Social de
Reus, Francisco Javier Martínez Cano.
Conferència organitzada pel Grup d’Advocats Joves de Reus a la seu col·legial
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Comissió de relacions amb
l’administració de justícia
Fa dos anys, des de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (RAJ), s’està treballant activament
per solucionar la situació de col·lapse dels jutjats de la
ciutat, així com, la manca de recursos humans i materials que pateix el partit judicial. En aquest sentit, es va
acordar prendre les mesures necessàries per a revertir
aquesta situació o, com a mínim, de minimitzar aquest
col·lapse en la mesura del que fos possible.
Les mesures que es van prendre van ser per una banda,
donar publicitat als mitjans de comunicació de la situació dels nostres jutjats i, per l’altra, recollir signatures a
la seu col·legial per tal que tots aquells que ho consideressin oportú, inclosos funcionaris i treballadors/es que
desenvolupen la seva tasca laboral al nostre partit judicial, signessin una sol·licitud per a reivindicar solucions
a aquesta problemàtica.
“Finalment, fruit d’aquesta intensa activitat i que aquí
resumim, en data 30 de setembre de 2018, es posarà
en funcionament el nou Jutjat de Primera Instància número 7 de Reus, esperem que serveixi per alleugerir la
càrrega de treball que han de suportar els nostres jutjats”, explica el representant de la comissió de RAJ del
Col·legi, Julen Barriola.
Tot i l’èxit que suposa la implantació d’aquest nou Jutjat, des de la comissió són conscients que la mesura
“no és la solució al problema i que no és suficient per
descongestionar la situació als jutjats del nostre partit judicial”. Per això, des de l’agrupació prendran noves
mesures per tal de millorar les instal·lacions i, “tot i ser
conscients de les dificultats d’obtenir un nou jutjat, no
defallirem i trucarem a totes les portes que siguin necessàries per tal d’aconseguir-ho”.
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RECULL GRÀFIC D’ACTIVITATS COL·LEGIALS
El Col·legi d’Advocats de Reus du a terme diverses activitats al llarg de la setmana. Es
tracta d’un gruix informatiu que s’aplega en resums setmanals al web del Col·legi. En
aquest apartat, us mostren un recull fotogràfic de les activitats que s’han dut a terme
des del mes de gener.

Conferència sobre l’assetjament sexual a la societat, en la qual va col·laborar la comissió dels Drets
Humans amb el Centre de Lectura de Reus

Assistència de la degana Encarna Orduna Pardo a la presentació de
l’Informe d’execució penal femenina, fet per la UAB i el CICAC

Xerrada del GAJREUS sobre els aspectes processals de l’acomiadament
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RECULL GRÀFIC D’ACTIVITATS COL·LEGIALS

Visita a les Jornades de Deontologia organitzada pel Consejo General de la
Abogacia Española

Assistència al III Congrés dels Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana

Assistència a les Jornades Tecnològiques celebrades a Gijón

Acte del 25è aniversari de la Facultat de Jurídiques de la URV
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L’ENTREVISTA DEL TRIMESTRE

Francesc Rodón Ibarz:

“En l’exercici del Dret, el client és
qui t’acaba especialitzant”

Sempre va tenir clar que volia ser
advocat? No sempre. M’agradava
la investigació i anava per Química.
En aquells moments, em penso que
aquesta branca no es pagava gaire
bé i vaig acabar deduint que la investigació en el Dret en punitat és
similar. Al cap i a la fi, hi ha un problema i has de buscar una solució.
Què ha canviat des que va començar a exercir? El nombre de
professionals i de jutjats ha variat
molt. Avui n’hi ha més que abans.
Aquest canvi afecta, en certa manera, la qualitat humana, la laboral
i la de les pròpies lleis. L’augment
de legislació impedeix l’aplicació de
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la mateixa i, crec que s’ha de deixar
una mica de criteri a les persones.
El que potser s’ha volgut és buscar
la màxima regulació des de molts
punts de vista.
El canvi és positiu, doncs? No estem en una època de canvi, sinó
en un canvi d’època. Jo quan vaig
començar a treballar, ho vaig fer al
costat d’un procurador. Feia de fotocopiadora, quan va sorgir la màquina que podia substituir-me, havia
d’adaptar-me per força. Amb això
vull dir que els avenços tecnològics
han reformulat la professió. Malgrat
tot, però, pel camí es perden moltes
coses. I és que l’evolució implica un

“No estem en una
època de canvi, sinó en
un canvi d’època”

trencament amb l’anterior. Si se sap
aprofitar, l’evolució pot ser reciclar
el que hi havia abans.
En què es va especialitzar quan va
acabar d’estudiar? En Dret Civil,
Mercantil, Penal i un llarg etcètera.
Al cap i a la fi, en l’exercici del Dret, el
client és qui t’acaba especialitzant.
Almenys en la meva època. Avui dia,
és complex controlat tots els temes. Abans, del Codi Civil, tocaves
gairebé totes les tipologies del Dret.

L’ENTREVISTA DEL TRIMESTRE
Avui, aquest gruix només és una
petita part. Has de tenir un ampli
coneixement de la matèria que vols
tocar. La nostra responsabilitat és
defensar el client que ens sol·licita
els serveis.
Els clients d’abans són els d’ara? Hi
ha més informació, potser massa.
Això ha canviat el client. El que s’ha
de saber es pot trobar a la xarxa. El
que costa més és trobar aquella informació vàlida, útil i encara vigent.
Abans quan un client tenia un problema, et trucava per telèfon o venia fins al teu despatx. El tractaves
personalment.
Com ha viscut la modernització del
sector? Es fa difícil pel que fa a la
utilització. Quan jo vaig estudiar filo-

sofia del Dret, vaig elaborar un projecte sobre la cibernètica i el Dret.
Arribava a unes conclusions que en
aquells moments van ser molt comentades, perquè es creia que no
s’arribarien a veure mai. Em penso
que em vaig quedar curt. Hi havia
coses que sabia que acabarien passant, però moltes d’aquestes han
sobrepassat els límits de la meva
imaginació de llavors.
A quines conclusions va arribar?
Vaig arribar a deduir que acabaríem
relacionant-nos amb les màquines.
En aquella època, amb prou feines
es parlava de l’ordinador. Preveies
que podria tenir una funció de substitució del cervell, que en definitiva
són connexions d’informació. Agradant-me com m’agradava el tema,

m’he trobat superat per la modernització.
No hi ha més remei que adaptar-se... És inevitable. Ara et trobes
amb la signatura electrònica i hi ha
conceptes que costen d’assimilar.
Abans la documentació s’havia de
portar presencialment als jutjats.
Avui no. Te’ls poden requerir, però
no acostumen a voler-los. En molts
casos, avança tot tan de pressa que
és fàcil perdre el control. Sorgeixen
elements nous sense parar i el que
passa amb la informació és que n’hi
ha tanta, que no donés l’abast. Va
venint sense que tu encara hagis
pogut processar la seva utilitat.

“Hi ha més informació,
potser massa. Això ha
canviat el client”
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PASSATEMPS

Sopa de lletres
Lletrat
Seguretat
Judici
Drets Humans
Administració
Igualtat
Protecció
Comissió
Advocat
Violència
Jurisdicció
Plet
Mediació
Conciliació i Assessorament

Afinem la llengua
Us recordem que el Servei Lingüístic del CICAC va tenir la iniciativa
anomenada Català a la carta, que
pretén donar a conèixer, a través
de la publicació d’articles breus i
entenedors, els aspectes lèxics i
gramaticals que solen generar més
errors en la redacció de documents
jurídics i administratius, així com
les etimologies més curioses dels
termes jurídics.
En català, ‘citació’ és el terme correcte per designar l’acció d’avisar
algú perquè comparegui a un òrgan

judicial. El substantiu ‘emplaçament’ també és correcte, però
només amb el significat del ‘lloc
que ha d’ocupar un edifici o un monument’ (exemple: L’emplaçament
del monument va canviar amb l’arribada de la democràcia). Segons el
tipus de citació, podem parlar de
citació a dia cert (en castellà, citación) per als casos en què s’ha de
comparèixer en una hora i dia concrets; i també de citació a termini
(en castellà, emplazamiento) per als
casos en què s’ha de comparèixer
en un termini concret.

Des del Col·legi d’Advocats 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
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