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Encara que pugui semblar una fita menor, és la primera vegada a la història que es 
produeix una revolució d’aquestes característiques al Col•legi d’Advocats de Sabadell. 
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LLIURAMENT 

PREMIS 

VALORS 2018 

 El  Consel l  de 
l’Advocacia Catalana 
va  ce l e b ra r  e l 
passat 14 de juny 
la cinquena edició 
dels Premis ‘Valors’, 
uns guardons que 
distingeixen aquelles 
persones i entitats 
q u e  d e s t a q u e n 
per la seva defensa 
dels drets humans 
i que, amb la seva 
labor, contribueixen 
a lluitar contra les 
injustícies. Els premis 
han estat lliurats a:

  La Fundació Arrels, 
Premi ‘Valors’ a la 
lluita per la justícia 
social, per la seva 
tasca solidària i 
d’acompanyament 
a les persones sense 
llar.    

 La periodista i 
activista Helena 
Maleno, Premi ‘Valors’ 
a la defensa dels 
drets humans per 
la seva tasca contra 
les vulneracions 
dels drets de les 
persones migrants 
, la lluita contra el 
tràf ic de persones 
i la condemna a 
l’explotació d’éssers 
humans

 L’advocada Eva 
L a b a r t a ,  Pr e m i 
‘Valors’ a l’advocacia 
compromesa per ser 
un exemple a seguir 
tant per la seva tra-
jectòria com a advo-
cada defensora dels 
drets humans com 
per la seva qualitat 
personal i la tasca 
solidària.

MEDIACIÓ                   
PARTICIPACIÓ DE L’ICASBD 
AL II CONGRÉS ESTATAL 
INTERPROFESSIONAL DE MEDIACIÓ 
CELEBRAT A TORTOSA

Els proppassats 21 i 22 
de juny va tenir lloc a 
Tortosa el II Congrés Estatal 
Interprofessional de Mediació, 
que va tenir una primera edició 
a la nostra ciutat de Sabadell.

En total hi han participat 
més d’un centenar d’advocats. 

Sota el lema «Un pas més, 
Mediació 2.0», el Congrés ha 
comptat amb la intervenció 
de professionals experts en 
la matèria procedents dels 
àmbits institucional i acadèmic 
de l’advocacia, la judicatura, 
la psicologia, la pedagogia o 
l’educació social, entre d’altres, 
la qual cosa ha contribuït a 
donar una visió general de la 
matèria i a abordar-la des de 
diferents perspectives. 

S’hi han inscrit un centenar 
de mediadors de tot l’Estat 
espanyol procedents de diver-
sos sectors professionals, des 
d’advocats fins a treballadors 
socials, passant per jutges, 

psicòlegs, enginyers o polítics, 
entre d’altres. 

Paral·lelament a les ponèn-
cies també han tingut lloc 
tallers pràctics en altres 
espais sobre la mediació en 
línia, el paper de l’advocat 
dins del procés de la medi-
ació, o sobre les clàusules 
mixtes o esglaonades en la 
contractació, entre altres.

Precisament, el Consell 
de l’Advocacia Catalana ha 
comunicat que treballarà 
perquè els jutges els deriven 
més casos que es puguin 
resoldre a través d’aquesta 
via de resolució de conflictes, 
alternativa als jutjats.

El president del Consell, 
Julio J. Naveira, va desta-
car la necessitat de trebal-
lar perquè els jutges deriven 
als advocats més casos que 
puguin ser resolts a través de 
la mediació. ▣

PARTICIPACIÓ            
L’ICASBD SE SUMA 
A LA PLATAFORMA 
FEM VALLÈS

La plataforma FEM Vallès 
suma les adhesions dels 
Col· legis d’Advocats de 
Terrassa i Sabadell que a partir 
d’ara participaran de forma 
activa en els debats que en el 
marc de l’agrupació es desen-
volupin per impulsar projectes 
orientats a promoure i poten-
ciar millores sobre el terri-
tori, les infraestructures i la 
mobilitat dins de la regió que 
ocupen les comarques del 
Vallès Occidental i Oriental, 
així com a consolidar la seva 
posició estratègica dins del 
territori català. Integrat en 
el primer pol manufacturer i 
exportador del sud d’Europa, 

PRIMERA 

REUNIÓ AMB 

LA SÍNDICA 

MUNICIPAL DE 

GREUGES DE 

SABADELL

El 24 de maig el 
Col·legi va rebre 
la visita de la nova 
Síndica Municipal de 
Greuges de Sabadell, 
Sra. Eva Abellán, qui 
recentment a sub-
stituït en el càrrec a 
Josep Escartín. 

Abellán, sociòloga de 
professió, va reunir-
se amb el nostre 
degà, Sr. Manolo 
Hernández, per tal 
de manifestar la vol-
untat de continuïtat 
en la col·laboració i 
defensa dels drets 
de la ciutadania de 
Sabadell. 

La prioritat de la nova 
síndica és la de pro-
tecció dels col·letius 
més vulnerables, 
objectiu que com-
parteix amb la nostra 
institució tant pel 
que fa a la Justícia 
Gratuïta com a la 
defensa dels drets 
humans.

CRAJ            
XIII JORNADES 
NACIONALS DE CRAJ
 El 28 i 29 de juny van tenir 
lloc a Bilbao les XIII Jornades 
Nacionals de Comissions de 
Relacions amb l’Administració 
de Justícia, amb participació 
de l’ICASBD de la mà del seu 
vicedegà, Sr. Josep Farnés 
i Costajussà. A continuació 
podeu consultar totes les 
ponències i conclusions de 
les mateixes. ▣

el Vallès és considerat un dels 
majors espais productius de 
Catalunya i d’Espanya. 

En aquest sentit, la plata-
forma FEM Vallès vol agluti-
nar esforços per promoure 
que les comarques del Vallès 
formin part d’una estratègia 
econòmica i territorial de país 
que projecti Barcelona, com a 
referent productiu al món. ▣
LOCAL            

ACTE DE LA POLICIA 
LOCAL DE SABADELL

La Policia Municipal de 
Sabadell va celebrar el 31 de 
maig al Centre Cívic de Sant 
Oleguer l’acte de reconeixe-
ment als agents del cos. La cel-
ebració va consistir en la dis-
tinció honorífica a agents en 
diferents àmbits, i l’ICASBD i 
va ser present amb la repre-
sentació dels companys Josep 
Farnés i Raúl García. ▣

El vicedegà Josep Farnés en 
una de les seves intervencions a 
les Jornades

Assistents a l’acte de la Policia 
Local celebrat al Centre cívic de 
Sant Oleguer.

https://www.abogacia.es/site/craj-2018/ponencias-craj2018/
https://www.abogacia.es/site/craj-2018/ponencias-craj2018/
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NOVA IMATGE ICASBD               

PRESENTACIÓ DE 
LA NOVA IMATGE 
CORPORATIVA DE 
L’ICASBD

El dimecres 27 de juny el 
Col•legi d’Advocats de 
Sabadell va presentar la nova 

imatge corporativa de la insti-
tució, dissenyada per l’empresa 
La Happy Factory. Aquesta nova 
imatge, que vol trencar amb 
“l’aspecte gris i decimonònic” 
de la professió que hom sol tenir 
de l’Advocacia”, en paraules del 
nostre degà, Manolo Hernández, 
vol conjugar la modernitat amb 
una certa continuïtat estètica. 

Així, el logotip històric de la cor-
poració, que fins a la data i des 
de la fundació del Col•legi l’any 
1905 havia patit pocs canvis, s’ha 

simplificat i redefinit per actu-
alitzar-ho i fer-lo més modern i 
intel•ligible. Manté els aspectes 
bàsics de la seva simbologia, pre-
sentant la imatge de la Justícia 
amb la tradicional balança, la 
vena als ulls o l’espasa, a l’hora 
que incorpora la ceba com a 
element icònic de la ciutat de 
Sabadell.

Juntament amb la redefinició del 
logotip, s’ha incorporat també a 
la imatge corporativa un mosaic 
d’icones que conviuran en versió 
monocromàtica i policromàtica, 
i que volen explicar les activitats 
que porta a terme la institució 

oferint més i millors vies de comunicació 
telemàtica tant per als col•legiats i col•legiades, 
com per a la ciutadania en general. D’aquesta 
manera, permet presentar sol•licituds i fer-ne 
el seguiment, constituint-se en principal mitjà 
de gestió col•legial.

Amb aquestes iniciatives el Col•legi d’Advocats 
vol continuar avançant decididament per 
mantenir una major i millor comunicació, 
tant visual com de gestió, envers la ciutadania. 
“Resulta crucial que l’Advocacia es mostri en 
tota la seva complexitat, però també pròxima 
i amable, com a garant real dels drets i les llib-
ertats de la nostra societat”. ▣

des del punt de vista més ampli possible. 
“Aquestes icones parlen del que fem, parlen de 
persones, de diàleg, de justícia, d’empresa, de 
formació, d’estudis, d’universitat, de Sabadell, 
de Cerdanyola del Vallés... En definitiva, de tot el 
que ens defineix com a professió i com a insti-
tució”, apunta Hernández. “Cada un pot interp-
retar aquests símbols en clau pròpia, cosa que 
els hi dóna una major profunditat de significat, 
a l’hora que exemplifica l’enorme complexitat i 
cromatisme del nostre treball diari.” 

L’acte també va servir per presentar el nou portal 
electrònic del Col•legi d’Advocats La renovació 
del web corporatiu, aprofitant la nova imatge, 
ha de servir per continuar en la línia de reforç 
de l’administració electrònica de la corporació, 

Sala Tarradellas, a la 
Secretaria.

Nou logo institucional. La Sala d’Actes també ha renovat la seva imatge. Nou mural d’accés a la Sala 
d’Actes.

Pàgina d’inici del nou portal electrònic de 
l’ICASBD.

Inclou una 
actualització 

del logotip 
històric, a 
més de la 

introducció 
d’una nova 
iconografia

https://www.icasbd.org/ca
https://www.icasbd.org/ca
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1 DE JUNY DE 2018                   

L’ICASBD 
CELEBRA LA SEVA 
IMPOSICIÓ DE 
TOGUES 2018 

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell (ICASBD) va 
celebrar el passat diven-

dres 1 de juny el tradicional Acte 
d’Imposició de Togues 2018 als 
advocats i advocades incorporats 
a la institució en el darrer exercici. 

Enguany l’acte solemne, que 
va tenir lloc al Saló Modernista 
de la Fundació Antiga Caixa 
Sabadell 1859, va tornar a aplegar 
l’advocacia local en un acte mul-
titudinari presidit pel degà de 
la institució, Excm. Sr. Manolo 
Hernández, , el president de 
l’Advocacia Catalana (CICAC) i 
degà del Col·legi d’Advocats de 
Mataró, Excm. Sr. Julio Naveira, 
i la Secretària del ple del CICAC 
i degana del Col·legi de Reus, 
Excm. Sra. Encarna Orduna.

La Festivitat d’Imposició de 

Togues que any rere any celebra 
el Col·legi representa un acte 
d’extraordinari simbolisme i 
importància, en el qual els nous 
lletrats i lletrades reben el bap-
tisme professional i juren o prom-
eten f idelitat a la Constitució 
i a les normes ètiques i deon-
tològiques de l’advocacia. En 
aquesta ocasió, van ser 9 els 
nous togats i togades. Igualment, 
al llarg de la sessió es van con-
cedir també les insígnies hon-
oríf iques als companys/es que 
han assolit la fita de 25 i 50 anys 
com a col·legiats/des d’aquesta 
Corporació. Especialment emotiu 
va ser el lliurament al lletrat 
Vicens Melo, qui amb 90 anys 
va recollir el guardó als 50 anys 
d’exercici professional.

Totes i tots els intervinents 
van voler destacar en els seus 

parlaments la rellevància de 
l’acte de jurament o promesa, així 
com la tasca social de l’Advocacia, 
com a garant dels drets socials. 

Especialment reivindicatiu va ser 
el discurs del degà de la nostra 
institució, Excm. Sr. Manolo 
Hernández, qui va tornar a 
demanar les necessàries reformes 
estructurals que requereix i 
demana una Justícia més eficaç, 
així com un nou edifici judicial 
per a la ciutat de Sabadell.

Tal com ja és habitual, al llarg de l’acte també es 
van atorgar sengles ajuts a les entitats SCAI (Servei 
Ciutadà d’Acolliments als Immigrants) de Sabadell 
i ASPADI (Associació de Pares de Discapacitats), de 
Cerdanyola del Vallés, en el marc de la tasca d’acció 
social del Col·legi d’Advocats, a través de la seva 
Comissió de defensa dels drets humans.

Un cop finalitzada la cerimònia, l’ICASBD va oferir 
un sopar-còctel als i les assistents al marc incom-
parable que ofereixen els  jardins de la Fundació 
Antiga Caixa Sabadell 1859. ▣

Discurs de la representant 
dels nous togats.

La degana de Reus, Encarna Orduna. Homenatjats pels 25 anys d’exercici professional. Imposició de la toga a una nova 
col·legiada.

El degà, Manolo Hernández, saluda un dels homenatjats

La Cerimònia 
va  servir per   

homenatjar 9 
nous togats 

i togades i 
25 col·legiats  
amb 25 anys 

d’exercici
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Un total de 450 advocats 
formen part del servei 
voluntari del torn 

d’ofici que presta assistència 
gratuïta tant en temes civils 
com penals. Sabadell és la 
primera ciutat no capital de 
província amb major nombre 
de professionals en el torn 
d’ofici. Actualment, uns 450 
lletrats treballen en el servei 
que es presta en el partits judi-
cials de Sabadell i Cerdanyola.

El Col•legi d’Advocats de 
Sabadell va celebrar el passat 
dijous 12 de juliol el Dia de 
la Justícia Gratuïta amb un 
reconeixement a la tasca que 
porten a terme les lletrades i 
lletrats adscrits al servei.

La jornada també va tenir 
un especial to reivindicatiu, 
com no podia ser d’una altra 
manera, i és que els advo-
cats sabadellencs van tornar 
a denunciar que el llindar 
econòmic actual per accedir 
a la justícia gratuïta, al voltant 
dels mil euros per nucli famil-
iar, deixa molta gent fora 
d’aquest servei. “Des de la 
Comissió de defensa dels drets 
humans de l’ICASBD s’està 
intentant impulsar una inici-
ativa per tal que els ajunta-
ments assumeixin econòmica-
ment l’ampliació del llindar de 
la JustÍcia GratuÏta”, va afirmar 
Eulàlia Barros, presidenta de 
la Comissió del torn d’ofici de 
l’ICASBD qui en declaracions 

a Ràdio Sabadell va detal-
lar que des de la institució ja 
s’estan estudiant possibles 
acords de col·laboració amb 
els consistoris.

La principal reivindicació 
torna a passar per la dignifi-
cació de la retribució, ja que 
la mitjana de cobrament 
per assumpte d’ofici arreu 
de l’estat continua sent de 
140€.

La Jornada, que va 
comptar amb l’habitual 
sessió de portes obertes i 
assistència jurídica gratuïta 
a la ciutadania, es va tancar 
amb un doble actes: en 
primer lloc, la lectura del 

Manifest en defensa de la 
Justícia Gratuïta, que va posar 
de relleu la vital importància 
d’aquest servei públic i el seu 
sosteniment com a garan-
tia d’un estat de dret. “No en 
va, la Justícia Gratuïta garan-
teix l’accés a la Justícia a les 
persones sense recursos que, 
sense aquest mecanisme, 
quedarien excloses de la 
possibilitat de reivindicar 
l’exercici dels seus drets i llib-
ertats”, tal i com va afirmar 
el degà, Manolo Hernández, 
qui va participar dels actes de 

reinvidicació juntament a la 
resta d’advocats i advocades 
que s’hi van voler acostar a la 
nostra seu central.  

Finalment, l’ICASBD va 
comptar amb la presència 
de tota una celebritat al món 
de l’advocacia digital, com és 
l’advocat, exdegà del Col·legi 
d’Advocats de Cartagena i 
membre de la Reial Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació, 
l ’ inefable José Muelas 
Cerezuela, qui va departir amb 
companys i companyes sobre 

Justícia, informàtica i 
noves tecnologies, un 
tema de rabiosa actu-
alitat que, sens dubte, 
afecta no només al 
desenvolupament de 
la Justícia Gratuïta en 
particular, sinó també 
al funcionament de 
l’Administració elec-
trònica en general, 
com demostren les 
darreres reformes en 
matèria d’accés a la 
Justícia per part dels 
professionals. ▣

ADALT ESQUERRA
Eulàlia Barros i Raúl 
García als estudis de 
Ràdio Sabadell. Font: 
Ràdio Sabadell 

CENTRE
Conferència de 
l’advocat José Muelas

PART INFERIOR
Jornada de Portes 
Obertes

DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA 2018                   

AUGMENTA UN 20% EL NÚMERO DE 
DESIGNES D’ADVOCATS/ES D’OFICI A 
SABADELL
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3 DE JULIOL DE 2018                   

INAUGURADA 
L’EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 
DE FRANCESC 
ESTEVE

El passat 3 de juliol va tenir lloc 
a la sala d’actes de l’ICASBD la 
inauguració d’una exposició 

fotogràfica del company advocat 
Francesc Esteve i Soley (1932). En 
aquesta ocasió, es tracta d’un 
extracte de les obres que van con-
formar l’exposició “El valor de la 
mirada”, un recull de fotografies 
significatives de Barcelona i la 
seva àrea metropolitana fetes 
entre els anys 50 i 60 del segle 
XX pel nostre estimat fotògraf 
de capçalera, que va presen-
tar-se el passat mes de març a 
l’Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC). La particulari-
tat d’aquesta selecció es basa en 
el fet que s’han primat les obres 

que fan referència a la ciutat de 
Sabadell.

Amb aquesta mostra es vol 
retre homenatge, reconeixe-
ment i projecció a una de les 
autories fotogràfiques que han 
establert i assentat el curs de la 
nostra cultura fotogràfica i que, 
per diverses raons, no han rebut 
tota la divulgació o ressò que 
mereix, com és el cas del fotògraf 
sabadellenc.

L’exposició romandrà oberta fins 
el 30 de juliol de 2018, en horari 
de dilluns a divendres, de 10 a 20 
hores, ininterrompudament. ▣

http://www.cicac.cat/2018/07/iv-congres-advocacia-catalana/
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JORNADA 

SOBRE EL DRET 

A L’HABITATGE: 

MECANISMES 

DE REACCIÓ I 

PROTECCIÓ

El passat 25 de 
maig l’ICASBD va 
acollir una sessió 
formativa, en format 
de doble ponència, 
organitzada per la 
Comissió de defensa 
dels drets humans 
en col · laboració 
a m b  Fu n d a c i ó n 
Abogacía, sobre el 
dret a l’habitatge i 
els mecanismes de 
reacció i protecció 
davant execucions 
hipotecàries.

La xerrada va anar 
a càrrec de dues 
expertes en aquesta 
matèria com són 
Verónica Dávalos, 
advocada i membre 
de la Comissió́ de 
Normativa de l’ICAB/
CICAC, i Alejandra 
Jacinto, advocada 
experta en dret a 
l’habitatge, habitatge 
pública i social.

DRET DELS CONSUMIDORS                   
JORNADES SOBRE LA PROTECCIÓ 
JURÍDICA DELS DRETS DELS 
CONSUMIDORS

Els dies 27 i 28 de juny, 
l’ICASBD va celebrar una inter-
essant jornada sobre dret dels 
consumidors dirigida pel cat-
edràtic Manuel Cachón i coor-
dinada pel company i també 
professor de la UAB, Pedro 
Ruiz

I és que, més enllà de les 
clausulas terra, les obligacions 
subordinades i la reclamació 
de les despeses hipotecàries, la 
incorporació al nostre ordena-
ment de la doctrina del TJUE, 
cada vegada més nodrida, 
sobre els drets dels consum-
idors i usuaris, ha vingut a 
corregir en no poques oca-
sions la del Tribunal Suprem, 
i obre noves oportunitats a 
la pràctica professional. Per 
això, i amb independència 
de l’àmbit del dret en què 
intervinguem (públic o privat), 
els advocats hem d’actualitzar 
el nostre perf il professional 
per garantir la salvaguarda 

dels drets i  interessos 
legítims dels ciutadans. Amb 
aquest propòsit, sis juristes 
d’indubtable i reconegut 
prestigi i experiència ens van 
oferir la seva visió i els seus 
consells i van debatre amb 
nosaltres al llarg d’aquestes 
jornades sobre les perspec-
tives professionals que ens 
ofereixen els principis del dret 
europeu del consum. 

Així, temes com ara la 
manca de conformitat en 
la compravenda de béns 
de consum, el control del 
caràcter abusiu de les clàu-
sules contractuals o el Control 
de transparència i contracta-
ció bancària van ser exposats 
per reputats experts com ara 
Vicente Pérez Daudí, cate-
dràtic de dret processal de la 
UB, director de la Fundació de 
o Guillem Solé, titular del del 
Jutjat de 1a Instància núm. 1 
de Barcelona.▣

PRIMER CURS 

PRÀCTIC D’EINES 

INFORMÀTIQUES

A L’ICASBD

   Els dies 27 de juny, 4, 
11 i 18 de juliol de 2018, 
l’ICASBD ha celebrat 
la primera edició del 
Curs Pràctic sobre 
Eines Informàtiques.

Es tracta d’un sem-
inari de molta utili-
tat per al desenvolu-
pament de la tasca 
professional diària 
de l’advocat, ja que 
al llarg de les quatre 
sessions que han 
conformat el curs, 
s’ha aprofundit en el 
funcionament i les 
possibilitats d’eines i 
aplicacions informà-
tiques com ara One 
Drive, Outlook, Word, 
Excel, etc...

Les sessions han 
tingut lloc a la seu 
col · legial  central 
de l’ICASBD (Lacy, 
15), a la renovada 
sala de l’EPPA, i han 
anat a carrèc del Sr. 
Francesc Sanfelix, de 
CTVallés, Consultoria 
Tecnològica.

PENAL            
SUSPENSIÓ DE LES PENES PRIVATIVES DE 
LLIBERTAT AL CODI PENAL

El 20 de juny  la Sala d’Actes de va acollir una nova sessió del 
Cicle de conferències programades per la Comissió de Formació. 
En aquesta ocasió, la conferència va tractar sobre La suspen-
sió de les penes privatives de llibertat amb la regulació actual 
del Codi penal.

La sessió va anar a carrec del Sr. Alberto Jiménez Varona, mag-
istrat de l’AP de Girona, actualment en situació adm. de serveis 
especials (professor de l’Escola Judicial).▣

PROTECCIÓ DADES           
QUÈ POT FER UN 
DESPATX PER COMPLIR 
AMB EL GDPR?

El 4 de juliol va tenir lloc la 
sessió titulada Què ha de fer 
un petit despatx d’advocats 
per complir amb el Reglament 
europeu de protecció de dades 
(GDPR)?

Després que el 25 de maig 
resultés de plena aplicació 
el Reglament General de 
Protecció de Dades, empre-
ses, institucions i organit-
zacions d’arreu d’Europa tenen 
l’obligació d’adaptar-se al nou 

marc normatiu. Aquesta 
jornada, que es va oferir en 
format de workshop de la mà 
del company Eduard Blasi, 
pretenia establir les direc-
trius bàsiques per adaptar el 
seu despatx a la normativa 
de protecció de dades vigent 
resolent dubtes de forma 
dinàmica. ▣
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LLIURAMENT DE PREMIS CAMPIONATS                   

SOPAR DELS 
ADVOCATS 2018 
El passat 20 de juliol va tenir 

lloc una altra edició del 
Sopar dels Advocats, sens 

dubte un dels actes tradicionals 
que el Col•legi de Sabadell organ-
itza any rere any i on els destina-
taris i protagonistes són els i les 
nostres col•legiats i col•legiades. 

En aquesta ocasió, l’esdeveniment 
va tenir lloc al restaurant RestO, 
ubicat a les instal•lacions del Club 
de Tennis Sabadell, tornant així a 
un marc que havia esdevingut un 
clàssic anys enrere. L’assistència 
va ser nodrida: l’àmplia terrassa 
acollí els més de 150 companys, 
companyes i amics que no és 
van voler perdre aquesta vetllada, 
una trobada amb un caliu espe-
cial i distés que serveix per depar-
tir, compartir i riure una estona 
en companyia dels col•legues de 
professió, lluny de les preocupa-
cions i de l’estrès que habitual-
ment porta aparellada la nostra 
feina.

Com és costum, en acabar el 
sopar, i després d’unes breus 

paraules de benvinguda i 
d’agraïment del degà, és va pro-
cedir al lliurament dels trofeus i 
medalles als guanyadors i par-
ticipants dels diferents campi-
onats i competicions esportives 
d’hivern i d’estiu que han tingut 
lloc al llarg del 2018 a la nostra 
institució sota l’organització de 
la Comissió d’activitats col•legials. 

D’altra banda, i després del lliu-
rament de premis, és va procedir 
al sorteig dels obsequis que molt 
amablement els patrocinadors 
de l‘esdeveniment havien lliurat. 
En concret, en  aquesta ocasió el 
sopar va comptar amb el recolza-
ment de, entre d’altres Bellpaper, 
PC Quality,  Associació d’Amics de 
l’Òpera, IBK, Restaurant  Vitrium, 
PMC Grup, Editorial Tirant lo 
Blanc, Editorial Sepin, Editorial 
VLex, i el propi ICASBD.

Enguany, tot un èxit de partici-
pació, que acabà amb una estona 
de ball i una copa a la zona chill 
out del mateix restaurant. ▣

IV CAMPIONAT DE PITCH & PUTT

- 2n Classificat: Antonio Chicharro Guerrero

- Campiona:   Cloe Mateo Villaronga 

CAMPIONAT DE FUTBOL-7

- 2n Classificat: ICA TERRASSA 

- Campió:     LOS LICENCIADOS 

A continuació us fem esment dels premiats als campi-
onats d’estiu: 

CAMPIONATS ESPORTIUS 2018

XXII CAMPIONAT DE TENNIS

- 2n Classifficat:  Lluís Melo

- Campió:   Jordi Giménez

VIII CAMPIONAT DE PADEL 

- 2ns Classificats:  Jordi Giménez / Eladi Herrada

- Campions:      Carles Lorente /Pere Bigorra

El degà saluda els assis-
tents al sopar.

Com és habitual, el sopar va servir 
per lliurar els premis dels campio-
nats.

Un moment del parlament del degà, Manolo Hernández. Alguns dels premiats al sopar. Alguns dels assistents al sopar.

La vetllada va 
comptar amb 

més de 150 
companys , 

companyes i 
amics .
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Un any més, 
l a  Co m i s s i ó 
d ’ A c t i v i t a t s 

Col·legials us convida 
a participar en el 
Concurs de Fotografia 
de l’ICASBD que, amb 
aquesta de 2018, arriba 
ja a la seva 12a edició.

Ara que a poc a poc 
ens hi acostem a les 
vacances d’estiu, creiem 
que és el moment 
oportú per tornar a con-
vocar aquest Concurs, 
ja que serà precissa-
ment durant aquesta 
e t a p a  e s t i u e n c a 
quan la gran majoria 
podrem comptar amb 
temps i ocasions per 
immortalitzar imatges 
i moments únics amb 
les nostres màquines.

Aquesta 12a edició del 
Concurs compta amb un 
únic tema (“Lliure”) i, com és 
habitual, és oberta a la partic-
ipació de tots els ciutadans i 
ciutadanes amants a la foto-
grafia, advocats o no, excepte 
els organitzadors i els fotògrafs 
professionals, que només 
poden optar a l’exposició de 
les seves obres, però fora de 
concurs.

Les fotografies poden ser a 
color o en blanc i negre, realit-
zades amb qualsevol tipus de 
cambra (digital, analògica, 
compacta ,  automàtica , 
manual, de pas universal, de 
format mig, etc.). Igualment, 
l’organització permet un 
lleuger retoc digital sempre 
que, a criteri del jurat, no 
suposi una manipulació exces-
siva de la imatge original.

Les obres es poden presen-
tar a la Secretaria del Col·legi 
d’Advocats de Sabadell 
(carrer de Lacy, 15 Sabadell), 
des d’avui i fins el 15 de setem-
bre de 2018. Amb la present-
ació de les fotos caldrà lliurar 
també, emplenada, la butl-
leta de participació.

Podeu consultar els premis, 
la resta de detalls i requis-
its en les bases del concurs 
que us adjuntem, que inclou 
també l’esmentada butlleta 
de participació.

Animeu-vos i participeu !!

Cordialment,

COMISSIÓ D’ACTIVITATS 
COL·LEGIALS

CAMINADA            
21/22 DE SETEMBRE: VIII 
CAMINADA ICASBD-
MONTSERRAT

El 20 de juny  la Sala d’Actes deUs 
informem que, atès que no serà possible 
dur-la a terme en la data inicialment pro-
gramada, (29 de juny) la VIII CAMINADA 
NOCTURNA ICASBD–MONTSERRAT final-
ment es convoca per al divendres 21 de 
setembre de 2018, i en la qual esperem 
comptar amb la vostra presència.▣

SORTIDA BTT            
21/22 DE SETEMBRE: VIII 
CAMINADA ICASBD-
MONTSERRAT

Igualment, degut a aquest canvi de data 
de la Caminada a Montserrat, hem hagut 
de reprogramar també el dia de la con-
vocatòria de la SORTIDA BTT SABADELL-
BESÓS-SABADELL, que ara queda fixada 
per al dissabte 15 de setembre de 2018.▣

JOVE ADVOCACIA DE SABADELL            
Jove Advocacia de Sabadell aposta 
pels nous formats per a l’intercanvi de 
coneixements jurídics, en un ambient 
molt més distès, que han tingut un 
formidable acolliment entre els companys 
de professió:

-”Gin & Law”: “Assistència al detingut. 
Qüestions Pràctiques”. El dia 5 de juliol, 
al pati de l’ICASBD vam poder gaudir 

d’un acte amb caràcter informal, en el qual el company Fernando Prida va compartir 
anècdotes del torn d’ofici prenent uns gintonics a l’aire lliure.

-El format “Afterwork” al local “Taps”, amb degustació de vins i embotits, també ha 
tingut gran èxit. El 4 de juny, sota el títol “El camí cap a una sentència penal absolutoria”, 
el magistrat i professor de l’Escola Judicial Il.lm. Alberto Varonava va posar en relleu els 
secrets del procés penal. El 3 de maig, amb el títol “Despeses de constitució hipotecària. 
Clàusulas d ́IRPH i multidivisa”, el magistrat. Il•lm. Guillem Soler i Solé va tractar diversos 
assumptes d’actualitat en qüestions de Dret Bancari. I el 19 d’abril la jutgessa del Jutjat 
Social núm. 3 de Sabadell, Il•lm. Sra. Ana Cristina Sales Velasco, va compartir amb 
nosaltres els seus coneixements sobre la prova electrònica en el procediment laboral.

-El “Cafè Debat” és una altra de les iniciatives que ha tingut gran acceptació. El dia 2 de 
maig es va celebrar sota aquesta fórmula l ́acte “Reflexions sobre la conciliació personal 
i familiar a l ́advocacia”.

A més dels nous formats, segueixen tenint força els tradicionals. Com a exemple, citar la 
Jornada Processal Laboral que va tenir lloc el passat 23 de maig. ▣

CONVOCATÒRIES D’ACTIVITATS                    

XII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA DE 
L’ICASBD. PARTICIPA!

https://www.icasbd.org/upfiles//noticies_img/files/xii-concurs-de-fotografia-de-licasbd-participa-ca_117718.pdf
https://www.icasbd.org/upfiles//noticies_img/files/xii-concurs-de-fotografia-de-licasbd-participa-ca_117718.pdf


Els connectors són elements lingüístics de gran utili-
tat per al professional del dret d’avui dia. Serveixen per 
articular el seu discurs jurídic, però també són una font 
d’errors i interferències lingüístiques. Amb aquest breu 
apunt volem destacar 10 connectors que sovint generen 
errors. mot i que alhora van precedits per un prefix?

Forma incorrecta Formes correctes

sempre i quan

a no ser que

en relació a

en el que concerneix a ...

màxim

en atenció a

en ordre a

sempre que
llevat que, tret que, a excepció que
en relació amb, amb relació a

pel que concerneix (una cosa) (sense prep-
osició)

sobretot, especialment

en vista de

amb vista a, amb la finalitat de, a l’efecte de

A continuació volem destacar un conjunt de connectors als quals se solen atri-
buir significats que no els pertoca, sovint a causa de la influència de la llengua 
castellana:

Incorrecte Correcte
doncs (causa)

mentre (oposició)

tota vegada que (causa)

a la vista de (tenint en compte)

tanmateix (addició d’idees)

El “doncs” expressa conseqüència i equival a 
“per tant” o “en conseqüència”.

El connector “mentre” expressa simultaneïtat. 
Cal utilitzar “mentre que” per indicar contra-
posició entre dues idees.

“Tota vegada que” és un connector condicio-
nal si va seguit d’un verb en subjuntiu, i equiv-
al a “en cas que”; i també funciona com a con-
nector temporal quan va seguit d’un verb en 
indicatiu i equival a “cada vegada que”.

“A la vista de” és incorrecte. Cal emprar “en vis-
ta de” per expressar que la idea que introdueix 
es pren en consideració. Equival a “tenint en 
compte”.
Cal utilitzar “amb vista a” per expressar finali-
tat. Equival “amb la finalitat de”.

El connector “tanmateix” serveix per indicar 
oposició. Equival a “no obstant això” o “però”.
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CATALÀ A LA CARTA:
Connectors conflictius en la redacció jurídica

Us informem que la Junta de Govern, a instància de la Comissió de Llengua Catalana, 
va acordar en la seva sessió de 26 de juny de 2018, convocar la I edició del Concurs de 
Microrrelats de l´ICASBD, amb la intenció de fomentar l´ús del català i la voluntat de 

comptar amb la major participació possible de companys/es lletrats i també de ciutadans.

El lliurament del premi a l´autor/a del millor microrrelat es farà en el decurs del Sopar de 
Nadal de l´ICASBD, previst per al proper 21 de desembre al Restaurant El Racó del Campanar, 
de Sabadell.

El concurs es regirà per les següents

BASES  

1a. El concurs és obert a qualsevol ciutadà/na que vulgui presentar un relat breu sobre advo-
cats, que ha de ser original i inèdit, i amb una extensió màxima de 150 paraules.

2a. El microrrelat ha de contenir obligatòriament les 5 paraules següents: HEREU, PASSEIG, 
PLATJA, DEFENSA I PEIX.

3a. Els textos només es poden presentar a través d´una via: emplenant aquest formulari, 
que es troba al web www.icasbd.org. En el formulari s’inclouen les dades de l´autor/a (nom, 
cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic). Per tal de tenir accés al formulari, 
cal donar-se d´alta prèviament a l´àrea privada.

4a. Només s´admetrà un únic text per participant/autor. La data límit per presentar les obres 
serà fins a les 18 hores del 23 de novembre de 2018.

5a. El concurs està dotat amb un premi de 300 euros per a l’autor/a del millor microrrelat. El 
nom del/de la guanyador/a es comunicarà a través del web www.icasbd.org.

6a. El Jurat del concurs farà una primera tria d’entre tots els microrrelats presentats, que es 
publicarà al web col·legial per tal que es pugui obrir de manera virtual una votació d’entre 
tots els seleccionats. Els tres microrrelats més votats seran els que passaran a la fase final 
perquè el Jurat n’esculli el guanyador. 

7a. A banda de penjar els textos seleccionats al web col·legial, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sabadell es reserva el dret de publicar-los i/o editar-los tant a les xarxes com a la revista 
digital del Col·legi. Igualment, els relats poden ser publicats en un llibre recopilatori anual 
que, si escau, s´editi en finalitzar el concurs.

8a. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació plena de les presents bases. 

PRIMER CONCURS DE MICRORELATS
EN LLENGUA CATALANA

Servei Lingüístic del CICAC

https://www.icasbd.org
https://www.icasbd.org
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DARRERS ACORDS DE 

JUNTA
A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos de 
d’abril a juny de 2018, ambdos inclosos:

ABRIL 2018

- No acceptar l’excusa penal sol•licitada 
per una lletrada del TOAD per contin-
uar amb la defensa del justiciable en 
un Procediment per delicte lleu.

- No acceptar la renúncia d’una justi-
ciable al lletrat designat per interposar 
un recurs d’apel•lació contra la sentèn-
cia recaiguda en un procediment de 
família.

- Aprovar 6 propostes i assumptes que 
presenta la Comissió TOAD, 

- Aprovar 7 expedients de la Comissió 
de Deontologia.

- Aprovar 6 dictàmens de la Comissió 
de Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Acceptar la proposta d’una empresa 
per a la prestació de serveis de delegat 
de protecció de dades (DPO) de 
l’ICASBD i implementació de les oblig-
acions previstes al Reglament UE de 
protecció de dades.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.

- Designar el representant de l’ICASBD 
en la Comissió de Seguiment de 
la implantació del Programa de 
Videoconferències (VCO) entre advo-
cats i interns dels centres penitencia-
ris i centres educatius.

-Adherir-se a la sol•licitud de l’ICA Alzira 

sobre concessió de la Creu de Sant 
Raimon de Penyafort, en la categoria 
que correspongui, per al seu degà.

- Adherir-se a la plataforma FEM 
VALLÈS.

- Aprovar l’actualització del model de 
carta a enviar d’ara endavant en els 
casos de baixa forçosa per morositat.

- Aprovar la nova composició dels 
membres vocals de la Comissió de 
Biblioteca.

- Oferir als col•legiats el llibre de 
l’Editorial Lefebre-El Derecho sobre 
el nou RGPD, a un preu de 18 €/
col•legiat. La reserva del llibre impli-
carà l’autorització per carregar en 
compte el preu del llibre. 

- Signar el conveni amb INSTITUT 
ODONTOLÓGICS ASSOCIATS i donar-
ne difusió entre els col•legiats.

- En relació amb les filtracions d’aigua 
de la Biblioteca, que el mateix aparel-
lador realitzi un estat d’amidaments 
de la zona afectada que permeti poder 
demanar un mínim de tres pressupos-
tos per a la reparació. 

- Designar el representant de l’ICASBD 
per participar en l’elaboració el Pla de 
Seguretat Director de la Policia Local 
de Sabadell.

MAIG 2018

- Concedir la vènia professional a un 
lletrat en un procediment que se 

segueix davant d’un Jutjat d’Instrucció 
de Cerdanyola del Vallès, d’acord amb 
allò previst als articles 50, 51 i 53 de la 
NAC.

- Donar difusió de l’acord al que s’ha 
arribat amb el pàrquing de carrer 
Narcís Giralt, pel qual s’ofereix un 
descompte d’un 20%, sobre tarifa, per 
als nostres col•legiats.

- Aprovar 22 informes, propostes i 
assumptes de la Comissió TOAD, en 
els termes que obren en acta.

- Aprovar  21 expedients que presenta 
la Comissió de Deontologia.

- Aprovar  7 dictàmes de la Comissió de 
Taxació de Costes i Jura de Comptes.

- Aprovar el pressupost per a la sub-
stitució de l’equip informàtic del sec-
retari tècnic.  

- Aprovar i donar difusió de la convo-
catòria del procés per a la concessió 
d’ajuts del Fons Social 2018, mitjançant 
Circular, i segons els termes de l’acord 
que obra en acta. 

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.

- Acceptar la inscripció de 6 soci-
etats en el Registre de Societats 
Professionals de l’ICASBD, un cop 
acreditat que compleixen els requis-
its legals i reglamentaris..  

- Fer una Circular informativa anun-
ciant una activitat col•legial en 
col•laboració amb la Comissió de Dret 
Animal.

- Acceptar les propostes presentades 
per l’empresa encarregada de realitzar 
el nou logo de l’ICASBD, respecte de la 
nova imatge corporativa a implantar 
tant a la porta d’entrada com a les dife-
rents dependències de la seu col•legial 

i la papereria de l’ICASBD, i aprovar els 
pressupostos per als vinils i els sobres 
i papereria.

- Reduir les subscripcions de la premsa 
escrita, deixant-les en 4 diaris per dia, 
a repartir entre les diferents seus.

- Designar el DPO de l’ICASBD.

- No acceptar una sol•licitud d’excusa 
penal, llevat que l’interessada acred-
iti que el procediment que se’n derivi 
de les prèvies correspon al torn penal 
especial.

-Que la CRAJ faci una comunicació a 
l’Ajuntament de Sabadell per tal de 
posar en coneixement seu l’incident 
patit per una companya col•legiada 
amb la tècnica d’un servei municipal 
i depurar, si escau, la responsabilitat 
disciplinària corresponent.

- Concedir una vènia professional.

- Complementar l’acord adoptat en la 
sessió de Junta del 7 de març de 2017 
en relació amb la derogació dels crite-
ris orientadors d’honoraris de l’ICASBD.

- Lliurar en el decurs del l’Acte 
d’Imposició de Togues 2018 les apor-
tacions en concepte d’ajut human-
itari que, a proposta de la Comissió 
de DD.HH., enguany atorga l’ICASBD 
a les entitats SCAI (Servei Ciutadà 
d’Acolliment als Immigrants) i ASPADI 
(Associació de Pares de Disminuïts).

- Aprovar el nou model d’instància de 
col•legiació ICASBD, que inclou els 
nous advertiments de protecció de 
dades, adaptats a les exigències del 
Reglament UE. 

 - Aprovar 9 sol•licituds d’incorporació 
al Llistat d’Administradors d’Herències 
de l’ICASBD.
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DARRERS ACORDS DE 

JUNTA
A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos 
d’abril a juny de 2018, ambdos inclosos:

JUNY 2018

- Aprovar 9 informes/propostes que 
presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar 10 expedients que presenta 
la Comissió de Deontologia.

- Aprovar 2 dictàmens de la Comissió 
de Taxacions de Costes i Jures de 
Comptes.

- Autoritzar el president de la  CRAJ 
a acudir a les properes Jornades de 
Comissions de RAJ, que tindran lloc a 
la  ciutat de Bilbao.

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i 
canvis de situació en el cens col•legial 
que presenta el secretari.

 - Aprovar les sol•licituds d’incorporació 
al Llistat d’Administradors d’Herències 
Jacents de l’ICASBD de 3 col•legiats.

- Adherir-se a l’expedient instat per 
l’Ajuntament de Cartagena, per posar 
a una plaça el nom d’un exdegà.

- Aprovar les baixes per impagament 
de quotes i altres deutes econòmics, 
de 3 col•legiats, d’acord amb les reso-
lucions que obren en l’acta.

- Aprovar relació d’altes/baixes als dife-
rents torns i al SOJ per al 3r trimestre 
2018, que presenta la Comissió TOAD.

- Aprovar les propostes que presenta la 
Comissió d’Activitats Col•legials.

- Aprovar les bases del I Concurs de 
Microrrelats que presenta la Comissió 
de Llengua Catalana de l’ICASBD. 

- Concedir l’emparament sol•licitat per 
3 lletrats, en ordre a no intervenir com 
a testimonis en un procediment judi-
cial i preservar el secret professional.

- Aprovar la inscripció d’una soci-
etat en el Registre de Societats 
Professionals de l’Il•lustre Col•legi 
d’Advocats de Sabadell, un cop acredi-
tat el compliment dels requisits legals 
i reglamentaris”.

- Autoritzar la utilització de la Sala 
d’Actes i de la Sala EPPA demanada 
per dos col•legiats. 

***


