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Jutjats de Violència contra la dona

Tal i com podeu llegir en aquest nú-
mero d’Última Instància, novament 
ens trobem immersos en una polè-

mica sobre la centralització de determi-
nats òrgans judicials. En aquesta ocasió, 
ha estat una iniciativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) per 
concentrar els jutjats de violència contra 
la dona en determinades poblacions la 
que ha tornat a l’actualitat una qüestió 
que, desgraciadament, està resultant re-
current en els darrers temps.

I és que sembla que la justícia de proxi-
mitat i la materialització real del dret de 
defensa casen malament amb l’estructu-
ra organitzativa actual del Poder Judicial. 
Recordem que encara estem patint les 
nefastes conseqüències de l’equivocada 
centralització de les reclamacions bancà-
ries derivades de clàusules sòl, en el nos-
tre cas al Jutjat 50 de Barcelona, en con-
tra de la lògica més essencial, el que ha 
derivat en el col·lapse d’aquell òrgan i la 
paralització de les demandes en perjudici 
dels consumidors i benefici directe de les 
entitats bancàries.

Ara l’accés a la Justícia que es dificulta és 
a les dones víctimes de violència, que a 
banda de l’impacte psicològic i emocio-
nal que han de patir, sovint no disposen 
de recursos suficients per a desplaça-
ments, quan tot haurien de ser facilitats 
per tal de protegir-les.

Davant d’aquesta greu amenaça, el pas-
sat 17 de febrer d’enguany em vaig entre-
vistar amb el president del TSJC per ma-
nifestar-li el nostre rebuig a aquesta nova 
concentració de Jutjats  així com el risc 
cert de veure tancat el Jutjat de violència 
contra la dona de Cerdanyola del Vallès i 
col·lapsat el de Sabadell.

En aquest sentit, no estem estalviant es-

forços per mantenir l’estatus actual de jut-
jats especialitzats en matèria de violència 
de la nostra demarcació territorial, amb la 
implicació de diversos agents socials, en 
contacte amb el Consell Comarcal, enti-
tats ciutadanes i Ajuntaments, com ara el 
de Sabadell, que ja ha manifestat el seu 
rebuig unànime a aquesta mesura.

A l’ICASBD sabem que la Justícia és 
menys justa quan arriba tard i encara 
ho és menys si està lluny de la ciutada-
nia. Per això, no defallirem en aconseguir 
mantenir el Jutjat de violència contra la 
dona de Cerdanyola del Vallés. Hi podeu 
estar segures i segurs.

Eleccions CGAE

Com ja sabeu, el passat 17 de gener van 
tenir lloc les eleccions a la presidència 
del CGAE, a les quals vaig concórrer com 
a candidat, i que com s’esperava va gua-
nyar sobradament Victoria Ortega. No 
obstant el resultat, estic satisfet d’haver 
concorregut, atès que el meu objectiu 
no era altre que exposar el contingut del 
meu programa per tal de motivar canvis 
necessaris en benefici d’un millor funcio-
nament de l’advocacia institucional i crec 
que aquest objectiu s’ha complert amb 
escreix.

Festa institucional del Colexio de Avoga-
dos de Santiago de Compostela

El passat 27 de febrer vaig assistir en re-
presentació de l’ICASBD a la Festa insti-
tucional de Sant Raimon de Penyafort 
del nostre Col·legi germà de Santiago de 
Compostela. Com sempre, amb una aco-
llida excepcional i un tracte exquisit. Grà-
cies en nom propi i de la nostra corpora-
ció per aquesta rebuda.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD
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Ofensiva 
contra la 
centralització
dels jutjats
de VIDO

Davant l’anunci que el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) plan-
teja centralitzar els jutjats de violència 

contra la dona al Vallès Occidental a les se-
ves capitals, Sabadell i Terrassa, l’ICASBD ha 
reaccionat amb contundència. La mesura 
suposaria eliminar el servei a Cerdanyola del 
Vallès i Rubí, i implicaria atendre més casos 
de violència masclista als equipaments de 
les cocapitals.
 
El TSJC justifica l’eliminació de jutjats a partir 
d’un informe estadístic, que sosté que molts 
jutjats no arriben ni a la meitat de la càrrega 
de treball –establerta en 1.600 casos–. És una 
solució que pretén l’especialització, però que 
condicionaria l’atenció de proximitat dels ca-
sos de violència masclista i que podria con-
duir al col·lapse del sistema. 

L’ICASBD s’afegeixen així a les crítiques des 
de tots els sectors i ho ha qualificat, en pa-
raules del degà, Manolo Hernández, d’ ab-
surditat. “Es desincentivaria la denúncia i 
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s’excediria la càrrega màxima a 
Sabadell”.

En aquest sentit, des de la corpo-
ració s’han iniciat contactes amb 
tots els ajuntaments de la de-
marcació per tal de buscar pro-
nunciaments en contra d’aques-
ta mesura. En aquest sentit, el 
ple municipal de l’Ajuntament 
de Sabadell del passat 4 de fe-
brer va aprovar una moció de 
PSC i Podem en què s’expressa-
va el rebuig al procés centralit-
zador. El text emplaça el TSJC a 
no traslladar la proposta al CGPJ. 
Així mateix, s’exigeix a la conse-
lleria de Justícia de la Generali-
tat de Catalunya que rebutgi la 
comarcalització prevista i que el 
ministeri de Justícia espanyol no 
aprovi el decret. 

A Sabadell, l’impacte d’assumir 
el servei de Cerdanyola del Vallès 
significaria un augment del vo-
lum de feina més que considera-
ble. A partir de les dades de Con-
sell General del Poder Judicial, 
Diari de Sabadell ha estimat que 
l’augment de casos seria de més 
d’un 50%: fins al tercer trimestre 
del 2019 (la darrera dada dispo-
nible). Segons les dades publica-
des, els jutjats de Cerdanyola van 
assumir 456 assumptes de vio-
lència contra la dona. Si Sabadell 
hagués assumit aquesta activi-
tat, hauria portat 1.323 casos, un 
52% més.

Si es pren com a referència el cò-
mput total de l’any 2018, l’incre-
ment ascendiria al 57%. Sabadell 
ja és una de les àrees judicials 
amb més activitat de tot l’Estat: 

només el 2018 van obrir 28.784 
nous casos i en quedaven per re-
soldre 16.680, quasi el doble que a 
Terrassa (+81%).

La decisió no es ferma però s’in-
clou en un document oficial del 
TSJC –Comarcalització dels Jutjats 
de Violència sobre la Dona–, que 
preveu l’eliminació de deu jutjats 
catalans. La proposta ha de pas-
sar primer pel Consell General del 
Poder Judicial (CGPJ) i després 
pel Ministeri de Justícia, que ha 
d’aprovar-ho via decret.

Entre les actuacions que l’ICASBD 
està portant a terme en els darrers 
dies, cal destacar la reunió que va 
mantenir el nostre degà precisa-
ment amb el president del TSJC, 
Excm. Sr. Jesús María Barrientos 
Pacho. Aquesta trobada, que te-
nia com a objectiu tractar diver-
ses qüestions relacionades amb 
l’Administració de Justícia a Saba-
dell i Cerdanyola del Vallès, va ser-
vir també per donar a conèixer la 
postura de l’Advocacia al respecte 
d’aquesta centralització. Des del 
TSJC es va mostrar voluntat de di-
àleg, tot i que sense concretar.

Igualment, els Ajuntaments de 
la demarcació també estan mos-
trant la seva disconformitat amb 
aquesta mesura. El Ple del con-
sistori de Sabadell va rebutjar per 
unanimitat la mesura, posant de 
manifest el retrocés que suposaria  
abandonar el criteri de proximitat  
a l’hora de mantenir l’actual es-
tructura d’òrgans judicials. ▣
LA JUNTA DE GOVERN
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La Junta de Govern, d’acord amb els articles 34, 35 i 38 dels 
vigents Estatuts col·legials i amb les facultats que li atribu-
eix l’article 43.10 del mateix text, així com altres disposici-

ons concordants, va acordar, en data 14 de febrer de 2020, con-
vocar la PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA de 2020 de 
l’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, que ha de tenir lloc 
el proper 17 de març de 2020, a les 18 hores, a la Sala d’Actes de 
l’Il·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, carrer de Lacy, núm. 
15, i sota el següent                                                       

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i, si escau, aprovació de l’acta de la Junta anterior 
(Nota: L’acta de l’anterior Junta General es pot consultar a 
l’àrea privada del web de l’ICASBD).

2. Ressenya del degà dels esdeveniments o actes més impor-
tants, memòria d’activitats i aprovació, si escau, de la gestió 
de la Junta de Govern durant l’últim exercici.

3. Examen i votació del compte general d’ingressos i despeses 
de l’exercici 2019 (Nota: els esmentats comptes de l’exercici 
2019 que s’han de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Junta 
General es poden consultar a la zona privada del web de 
l’ICASBD).

4. Lectura, discussió i votació dels assumptes que es consig-
nin a la convocatòria.

5. Proposicions dels col·legiats.         

6. Torn obert de paraules.

LA JUNTA DE GOVERN

Convocatòria I Junta 
General Ordinària 

2020 ICASBD
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Reunió amb 
l’intendent
de Mossos 
d’Esquadra 
de Sabadell
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El passat 23 de gener, representants 
de la Junta de Govern de la nostra 
corporació i de la Comissió d’Igualtat 

i Violència de Gènere van mantenir una 
reunió amb comandaments dels Mossos 
d’Esquadra a la Comissaria de Sabadell. 
L’objectiu de la mateixa era, en primer lloc, 
mantenir una primera trobada amb el nou 
intendent d’aquesta demarcació, el Sr. 
Enric Cervelló.
 
El nou responsable de l’Àrea Bàsica Policial 
de Sabadell, que abasta Sabadell i també 
bona part dels municipis del seu entorn, va 
mostrar la total predisposició del col·lectiu 
policial a col·laborar i millorar, juntament 
amb l’advocacia, les activitats que són 
comunes a tots dos col·lectius (assistència 
a les víctimes de violència masclista, 
implicació amb els cossos policials locals, la 
formació i sensibilització conjunta, etc.) 

A més a més, i en segon terme, la reunió va 
servir per tractar altres temes d’interès, com 
ara les incidències que els lletrats i lletrades 
troben en les assistències a detinguts i 
investigats, amb la finalitat de millorar 
l’agilitació i protecció de les garanties dels 
ciutadans i operadors jurídics implicats, així 
com facilitar la tasca dels i les agents. Una 
altra de les qüestions tractades va ser la de 
les segones conduccions a detinguts, tema 
que encara està en vies de solució. ▣
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El passat 27 de gener la Sala 
d’Actes de l’ICASBD va acollir 
el I Encuentro Compliance or-

ganitzat en virtut del conveni signat 
entre la World Compliance Associ-
ation (WCA) i la nostra corporació. 
Aquesta primera Trobada Compli-
ance a Sabadell, tenia com a prin-
cipal objectiu, a banda de realitzar 
la presentació formal de la Comis-
sió de Compliance de l’ICASBD, el 
d’acostar als i les assistents tant la 
visió dels tribunals com la situació 
actual del compliance a Espanya.

La sessió va comptar amb dos po-
nents d’un nivell excepcional: d’una 
banda el Il·lm. Sr. Oscar Serrano, Fis-
cal de Delictes econòmics de Bar-
celona, i de l’altre l’Excm. Sr. Anto-
nio del Moral, Magistrat del Tribunal 
Suprem.

En tractar-se d’una jornada dinà-
mica, amb espai per al debat i les 
preguntes de tots els assistents, la 
tasca de moderació va anar a càrrec 
de la Sra. Sandra Soler, CEO a Soler 
Compliance i fundadora de Play 
Compliance.  

La inauguració d’aquesta sessió va 
anar a càrrec de l’Excm. Sr. Mano-
lo Hernández, degà de l’ICASBD, el 
company  Sr. Miquel Fortuny, ad-
vocat i membre de la Comissió de 
Compliance de l’ICASBD, i el Sr. Al-
bert Salvador, Secretari General 
Internacional de la WCA. Tots tres 
intervinents van destacar la ne-
cessitat de formació intensiva en 
aquesta matèria, cada dia més d’ac-
tualitat, així com la rellevància que 
la mateixa està començant a tenir 
en l’àmbit empresarial.

Ja en seu de la xerrada, el Sr. Os-
car Serrano, Fiscal de Delictes eco-
nòmics de Barcelona va centrar la 
seva intervenció, entre moltes al-
tres coses, en la responsabilitat dels 
administradors, pedra angular del 
Compliance. Pel que fa al Magis-
trat Antonio del Moral, va il·lustrar 
els i les assistents sobre la visió dels 
tribunals sobre aquesta matèria i 
la importància dels programes de 
compliance per a les organitzaci-
ons. ▣

Encuentro Compliance: 
La situación del compliance en 
España. Visión de los tribunales
Sabadell, 27 de gener de 2020
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Fins quan m’hi puc personar? 
Estic legitimat? Puc fer 
alguna cosa sense estar 

personat? M’afecta la possibilitat de 
conformitat immediata premiada? 
Què puc fer durant la instrucció? I 
què hi ha de diferent si és un sumari? 
De debò hi ha un termini màxim 
d’instrucció? Com aconsegueixo 
qualificar després del Ministeri 
Fiscal? Alerta amb les proves i amb 
el principi acusatori ! Hi ha remei en 
apel·lació?

Qüestions com aquestes, i altres 
aspectes i peculiaritats relacionats 
amb la intervenció com a acusació 
particular en un procediment penal, 
van ser analitzades pel ponent 
Sergio Herrero Álvarez, advocat, 
exdegà del Col·legi de l’Advocacia 
de Gijón al llarg d’aquesta sessió, 
amb l’objectiu que els i les presents 
comptin amb altres elements i 
perspectives sobre aquest particular 
per poder-los tenir en compte en la 
pràctica professional diària.▣
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La intervenció en 
el procés penal 
com a acusació 
particular

 FORMACIÓ
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“Una volta més”“Una volta més”
Jornada sobre Jornada sobre 
violència domèsticaviolència domèstica
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El passat 16 de gener l’ICASBD va acollir 
aquesta interessant jornada en matèria de 
violència domèstica

IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE



El proppassat 16 de gener de 2020, l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, a través 
de la seva comissió d’Igualtat i Violència de 

Gènere, va oferir una volta més sobre Violència 
de Gènere, referida a aspectes substantius i pro-
cessals.

Aquesta jornada, adreçada principalment a ope-
radors jurídics que treballen als Jutjats i Tribu-
nals de Justícia amb la problemàtica de la vio-
lència sobre les dones, neixia amb la vocació de 
ser una anàlisi específica i profunda sobre uns 
aspectes que, molt freqüentment, no tenen el 
tractament que es mereixen i uns altres que per 
la seva constant evolució precisen d’un estudi 
concret per a la seva actualització.

La mateixa volia esdevenir un fòrum d’especia-
listes per contrastar opinions en temes tan in-
teressants com ara l’execució de les sentències 
condemnatòries contra agressors, els mecanis-
mes de determinació de les indemnitzacions a 
que tenen dret les víctimes per les lesions i els 
danys morals, la creixent violència entre els me-
nors i adolescents, el concurs de delictes en la 
violència masclista, o l’agreujant de gènere.

Així doncs, després d’unes paraules d’agraïment 
als i les assistents del president de la Comissió 
d’Igualtat i Violència de Gènere, Sr. José Miguel 
García Gallego, va donar inici la Jornada amb la 
primera ponència centrada en la violència de 
gènere entre adolescents, a càrrec de l’Il·lm. Sra. 
Carme Guil Román, Magistrada de l’Audiència 
Provincial de Barcelona, sessió moderada per l’Il-
lma. Sra. Encarna Orduna Pardo, Degana de l’Il-
lustre Col·legi de Reus i Ex-Presidenta de la Co-
missió de Violència sobre la Dona i Igualtat del 
Consell de l’Advocacia Catalana.

Seguidament i després de la pausa cafè, va ser 
el moment de tractar sobre la prestació de Co-
bertura Psicológica en supòsits de Violència de 
Gènere i altres, a càrrec de la Sra. Alícia Gironés, 
Directora Territorial Alter Mutua dels Advocats.

Una de les sessions més esperades era la que 
havia de versar sobre la problemàtica de les exe-

“Una volta més”“Una volta més”
Jornada sobre Jornada sobre 
violència domèsticaviolència domèstica
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cucions de sentència en matè-
ria de violència sobre la dona, a 
càrrec del Magistrat Il·lm. Sr. An-
drés Carrillo de las Heras, titular 
del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de 
Múrcia, qui va haver d’intervenir 
per videoconferència. La mode-
ració va anar a càrrec de la com-
panya Yolanda Franch Crespo, 
vocal de la Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Saba-
dell.

La darrera ponència del matí va 
tractar el tema de les indemnit-
zacions en concepte de lesions 
i danys morals per a les vícti-
mes de violència sobre la dona. 
L’encarregada d’abordar aquest 
tema la va ser la Sra. Montserrat 
Linares Lara, Advocada de Gra-
nada i Vocal de la Subcomissió 
de violència de gènere del CGAE. 
La moderació va anar a càrrec de 
Carmen Sala Picón, Vocal de la 
Subcomissió de Violència contra 
la Dona del Consell General de 
l’Advocacia Espanyola.

Després de la pausa del migdia va 
ser el torn de la Sra. Teresa Perama-
to Martín, Fiscal davant el Tribunal 
Constitucional, qui acompanyada 
pel Sr. José Miguel García Gallego, 
President de la Comissió d’Igualtat 
i Violència de Gènere de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, 
va il·lustrar els i les assistents sobre 
l’agreujant de gènere i l’agreujant 
mixta de parentiu.

La darrera però no menys interes-
sant ponència del dia va versar so-
bre el concurs de delictes en ma-
tèria de violència sobre la dona, i 
va ser impartida pel Sr. Felix Martín 
González, Fiscal adscrit al Tribunal 
del Jurat de Barcelona i gran amic 
de l’ICASBD, qui va ser introdu-
ït per la Sra. Sònia Marqués Caro, 
vocal de la Comissió d’Igualtat i Vi-
olència de Gènere de l’Il·lustre Col-
legi de l’Advocacia de Sabadell.

En global, una Jornada de primer 
nivell per tornar a posar l’ICASBD al 
centre de la formació en matèria de 
violència domèstica i de gènere. ▣

IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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Encetem una nova secció en la qual anirem recopilant tot un seguit de mots i ex-
pressions “catanyoles” (castellanismes, vulgarismes o barbarismes) d’ús tan fre-
qüent com incorrecte o fora de context, i que ens trobem en el món jurídic o en 

altres àmbits socials i escenaris, amb una breu explicació i la seva esmena, equivalència 
o utilització correcta:    

Abogar - Advocar   (vol dir “defensar, intercedir, declarar-se o mostrar-se a favor d’algú 
o d’alguna cosa”).

Annexe - Annex (Plural: annexos, annexes).

Ús d’Anomenar/Nomenar 

Anomenar vol dir “esmentar algú o alguna cosa pel seu nom”.
(“En un lloc que s’anomena Dextron és on va començar tot”).   
Nomenar és “designar algú per a un càrrec, una tasca o una funció”.
(“L’han nomenat conseller aquest mateix matí”).  

Aplaçar - Aplaçar en català significa “contractar, donar un lloc de treball a
algú”.

Cal utilitzar mots com ara ajornar, diferir, perllongar, posposar, atardar o allongar.
(“La reunió es va haver d’ajornar per causes sobrevingudes”).

Ús d’Apujar/Pujar - Apujar no s’ha de confondre amb Pujar. 

Apujar és “fer que alguna cosa -un preu, un sou, etc.- sigui més alt”. 
(“S’han apujat els impostos” / “Fa fred, apuja la calefacció”).
Pujar vol dir “anar de baix a dalt, d’un punt a un altre situat en un nivell més alt”.
(“He pujat a dalt de la muntanya” / “Pujar al terrat”). 

Mots i experssions catanyoles 
habituals 
per Miquel Fernández, Secretari Tècnic

 LLENGUA CATALANA
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Jornada de Consum: IRPH, Crèdit 
revolving i venciment anticipat del 
préstec
10 de març. 18:30h.

INTRODUCCIÓ/OBJECTIUS
Al llarg de la sessió els ponents ens posaran al dia sobre les darreres novetats 
jurisprudencials en matèria de protecció dels drets dels consumidors i, en concret, 
les relacionades amb condicions i clàusules contractuals bancàries problemàtiques, 
com ara l’IRPH, el crèdit revolving o el venciment anticipat en els préstecs personals, 
que han motivat la interposició de no poques reclamacions judicials.
 
PONENTS
Sr. Jesús M. Sánchez García, advocat
 
Sra. Cristina Vallejo, advocada

DATA I HORA
Dimarts 10 de març de 2020,  18.30 hores 
 
LLOC
Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (C/ Lacy, 15).
 
L’assistència és gratuïta per als col·legiats/des de l’ICASBD, si bé us demanem que 
formalitzeu la inscripció per correu electrònic, a l’adreça formacio@icasbd.org. Les 
inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció (fins el dia de l’acte, o fins que 
s’exhaureixin les places).
 
Aquesta sessió també s’oferirà també per videostreaming a través de la plataforma 
de Formació del CICAC, tant en directe com en diferit. Per tal d’accedir al visionat en 
streaming, en primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència. 
Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a l’oferta 
formativa de la Plataforma del CICAC i trobareu les passes a seguir.
Cordialment,

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL DE L’ADVOCACIA 

 FORMACIÓ



 ACTIVITATS
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IX Calçotada de l’ICASBD
Polinyà, 14 de març de 2020

Comencem el programa d’activitats col.legials del 2020 amb una de les convocatòries tradicionals: 
la calçotada de l’ICASBD.

En la seva 9a. edició, l’activitat l’hem programada pel dissabte 14 de març a les 13h/13,30h.

Enguany anirem ben a prop, al Restaurant Can Coll 
de Polinyà (Carrer Onze de Setembre núm. 15) on 
podrem gaudir d’un dinar en grup amb companys i 
companyes i, qui vulgui, acompanyat d’amics i fami-
liars.

L’aforament màxim és de 25 persones. El preu és de 
30€ per persona.

El menú de calçotada consisteix a un primer plat de 
calçots amb salsa (es pot repetir) i un segon de grae-
llada de carn amb acompanyament, postre, beguda i 
café. També es pot demanar un menú sense calçots, 
on el primer plat  és amanida, assortit d’embotits, 
patates gratinades i patés, un segon de graellada de 
carn amb acompanyament, postre, beguda i café.

Si algú vé amb infants, o amb cotxets de nen petit,  si 
us plau, que ho comuniqui. El restaurant disposa de 
menú infantil per 7€ o menú junior per 14€.

La inscripció es cobrarà per càrrec en compte. Si fi-
nalment algú no pot assitir al capdavall, i el restau-
rant cobra el cobert, no se li podrà retornar l’import.

El termini màxim per inscriure’s és el 10 de febrer 
2020. Les inscripcions s’atendràn per ordre d’arriba-
da i, en el seu cas, s’obrirà llista d’espera.
 
 Ho podeu fer a través de la Secretaria ICASBD (Sra. 
Marta Manchón, Tel. 93 726 53 55 / Fax 93 725 87 84 / 
C. e.: martamanchon@icasbd.org).
 
Inscriviu-vos. Us hi esperem!

Comissió d’Activitats Col·legials



Comencem el programa d’activitats col.legials del 2020 amb una de les convocatòries tradicionals: 
la calçotada de l’ICASBD.

En la seva 9a. edició, l’activitat l’hem programada pel dissabte 14 de març a les 13h/13,30h.

Ser un tiquis-miquis (cast.: Tiquismiquis, Ser un tiquismiquis)
Utilitzem aquesta expressió quan volem dir que algú és un primmirat, escrupolós en ex-
cés, o que és massa observador i busca la perfecció fins i tot en els detalls. L’origen de la 
locució es remunta a finals de l’Edat Mitjana, a partir de la utilització d’una forma derivada 
dels pronoms llatins tibi et mihi. En el llatí medieval hispànic el pronom personal “mihi” 
(per a mi) va derivar progressivament en una extravagant correcció, apareixent sovint en 
els escrits de l’època com a “michi”, adjudicant a la h una artificial pronúncia gutural. 
Aquesta alteració es va estendre a la forma analògica del pronom “tibi” (per a tu), que es 
va convertir en “tichi”. És precisament aquest “tichi et michi” (“per a tu, per a mi”) la frase 
amb la que els habitants de l’època es referien a les persones tan meticuloses, en al·lusió a 
l’actitud que mostraven quan s’havien de repartir alguna cosa amb algú altre.

-No- Donar quarter (cast.: -No- Dar cuartel o cuartelillo)
En sentit positiu, la dita vol dir mostrar misericòrdia amb algú, ser tolerant i facilitar-li quel-
com o dispensar-li un tracte humanitari, en especial quan es tracta d’un rival o enemic 
vençut o que és a punt de ser derrotat. En sentit negatiu, l’utilitzem com a sinònim de no 
tenir clemència, actuar contra algú sense treva, sense descans. L’origen del mot “quarter” 
(del llatí “quartarius’”) cal situar-lo en el món militar, com a expressió i obligació interna-
cional d’obligada observança. Tots els exèrcits, especialment des de l’Edat Moderna (al 
contrari que els de l’Edat Antiga, en què sovint es buscava l’extermini) tenen l’obligació de 
donar quarter a l’enemic quan aquest ja no hi té res a fer, tal com exigeix el dret interna-
cional. Fins i tot, antigament dos exèrcits podien posar-se d’acord abans de començar la 
batalla i marcar una zona d’exclusió (quartier) que acollia aquells soldats que, per algun 
motiu, decidien no participar en la contesa (tant d’un bàndol com de l’altre). Aquests podi-
en cridar en un moment donat “Quartier, quartier!” i, després de llançar les seves armes al 
terra, anaven amb els braços en alt fins al lloc assenyalat com a segur. Un cop conclosa la 
batalla eren arrestats. I és d’aquesta zona d’exclusió (quartier) que ha derivat la coneguda 
expressió que actualment utilitzem. Quan, pel contrari, els exèrcits de tots dos bàndols de-
cidien que la disputa seria aferrissada i sense cap possibilitat de rendició ni benevolència 
amb l’adversari, es deia que seria una batalla a mort, una batalla sense quarter.

Aquí hi ha marro 
En hi referim col·loquialment quan ens trobem davant d’algun afer o situació embolicada, 
dificultosa, amb un embull o rerefons. La dita, que no té res a veure amb el marro o solatge 
(pòsit) del cafè, prové del joc del marro, que consisteix a col·locar en filera tres fitxes sobre 
tres dels nou punts d’un quadrat, dibuixat amb les diagonals i mediatrius de cada cantó. 
Aquest joc tradicional per a dos jugadors va prendre el nom del verb marrar, que vol dir 
equivocar-se/fallar, i del substantiu marrada, sinònim d’espifiada/error, segurament per 
la possibilitat d’equivocar-se i també pel sentit de “combinació enganyadora, embolic”. 
Altres expressions relacionades que també s’utilitzen amb el mateix mot són: “conèixer el 
marro”, “descobrir el marro”, “esguerrar el marro” o “embolicar el marro”.

Dites i Frases Fetes i Refranys
per Miquel Fernández, Secretari Tècnic

LLENGUA CATALANA
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El passat 22 de gener, l’ICASBD 
va tornar a realitzar una nova 
Jornada de portes obertes so-

bre Mediació, emmarcada en la ce-
lebració del Dia Europeu de la Me-
diació. Tal i com la responsable de la 
Comissió de Mediació va expressar 
als mitjans locals, el nombre de ca-
sos registrats al Centre de Media-
ció del Col·legi d’Advocats de Saba-
dell s’ha duplicat en els últims tres 
anys. Aquestes dades plasmen que 

aquest sistema va guanyant pes per 
solucionar un conflicte sense la ne-
cessitat d’anar a judici. “Estem ve-
ient que hi ha més consciència, fins 
i tot per part del ciutadà, i també hi 
ha més recursos i s’estan oferint més 
possibilitats per fer possible la medi-
ació”, ha assenyalat Llonch, que afe-
geix que el nombre d’advocats saba-
dellencs formats per oferir el servei 
ha crescut en una vintena en l’últi-
ma dècada. Tot plegat coincideix, a 

Dia europeu de la 
Mediació

Servei d’Assessorament gratuït 
en la matèria adreçat a la 
ciutadania



Sònia Llonch, responsable de la 
Comissió de Mediació de l’ICASBD va 
intervenir al programa Al Matí de Ràdio 
Sabadell per posar de manifest que 
en els darrers tres anys les demandes 
de mediació s’han multiplicat per dos, 
cosa que envidencia la bona salut 
del Servei d’Orientació a la Mediació, 
a més d’un canvi de tendència en la 
judicialització dels conflictes al nostre 
pais.
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més, en un moment en què el go-
vern espanyol està treballant en un 
avantprojecte per donar més impuls 
a la mediació.

En aquest sentit, el Congrés Inter-
professional Estatal de Mediació ce-
lebrat a Sabadell fa dos anys ha es-
tat clau per donar a conèixer aquest 
sistema, tant al ciutadà com als ma-
teixos advocats. Els bons resultats 
de la mediació, amb 7 de cada 10 
casos tancats amb acord, han afa-
vorit aquesta popularització, però la 
rapidesa i el fet que resulti més eco-
nòmic que anar a judici també són 
elements que es tenen en compte a 
l’hora d’optar per aquesta via. 

De fet, la mediació es converteix en 
un sistema òptim perquè els impli-
cats en un conflicte acostin posici-
ons i siguin part activa en la recerca 
de solucions.

Tot i que els casos més nombrosos 
que es tracten a través de la medi-
ació estan relacionats amb proble-
mes familiars, en els últims anys 

també han augmentat els casos ci-
vils i penals. En l’àmbit civil, en des-
taquen els impagaments dels llo-
guers o les situacions patrimonials 
en què els dos implicats tenen part 
de raó, com les herències. Pel que 
fa a l’àmbit penal, tot i que els casos 
són molt menors, acaben suposant 
una solució diferent a la dels pro-
cessos judicials.

Jornada sobre Mediació Mercantil

També en la línia formativa apunta-
da, el 29 de gener va tenir lloc una 
Jornada d’introducció a la Mediació 
Concursal i Mercantil que va impar-
tir el Sr. Eduard Borràs Finestres, 
advocat i secretari de la Cambra de 
Comerç de Sabadell, que va incidir 
en aquesta vessant de la mediació, 
sovint desconeguda. ▣
COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 
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Agenda Col·legial
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Agenda Col·legial
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Darrers acords 
de Junta

DESEMBRE 2019

- Aprovar les actes de les sessions ante-
riors.

- Interposar, a través del CGAE, recurs da-
vant la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa contra la Resolució del TEAC, de 21 
de novembre 2019, un cop esgotada la via 
administrativa. En aquest sentit, s’acorda 
que el secretari tècnic de l’ICASBD contac-
ti amb la persona responsable del CGAE 
per preparar la documentació i coordinar 
tots els detalls conduents a presentar en 
temps i forma l’al·ludit recurs.

- Aprovar 8 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar el llistat d’altes, baixes, suspen-
sions, reincorporacions, etc., als diferents 
torns d’ofici i al SOJ per al 1r trimestre 
2020.

- Aprovar 15 expedients de la Comissió de 
Deontologia.

- Aprovar els 4 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.  

- Aprovar les relacions d’altes, baixes i can-
vis en el cens col·legial que presenta el se-
cretari.

A continuació us oferim un resum/ressenya 
dels principals acords de Junta dels mesos de 
desembre de 2019 i gener de 2020:
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- Aprovar les darreres modificacions en el 
pressupost dels Cursos de litigació.

- Incoar Expedient de Baixa Col·legial per 
impagament de quotes i altres drets eco-
nòmics contra una col·legiada, en virtut de 
la resolució que obra en acta.

- Aprovar la incorporació d’una col·legi-
ada en la Comissió de Discapacitat de 
l’ICASBD.

- Sol·licitar al Consejo General del Poder Ju-
dicial l’autorització perquè l’ICASBD pugui 
connectar-se telemàticament i de forma 
segura a tots els jutjats d’Espanya, a través 
del Punto Neutro Judicial, per tal de poder 
enviar les designacions d’advocats d’ofici, 
així com per poder rebre i contestar oficis 
i requeriments judicials en relació amb els 
expedients de justícia gratuïta tramitats.

 - Que l’ICASBD es doni d’alta a la plata-
forma EACAT del Departament de Justí-
cia, encarregant a dos membres de Junta 
i al secretari tècnic que coordinin la gestió 
que correspongui per fer-ho efectiu.

- Respondre la comunicació d’un lletrat, 
per la qual manifesta la intenció de pro-
posar la intervenció, com a testimonis, de 
dos companys en un Procediment que se 
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segueix davant d’un Jutjat d’Instrucció Sa-
badell,  d’acord amb el text que obra en 
acta.

- Acordar la inclusió d’una societat en el 
Llistat Únic d’Administradors Concursals.

- De cara a l’exercici 2020, s’acorda que els 
guanys de la Loteria de Nadal no s’assig-
nin a partides pressupostaries concretes, 
sinó que aniran a pressupost general.

- Convocar la I JGO de 2020 de l’ICASBD el 
10 de març 2020, a les 18 hores.

GENER 2020

- Aprovar les actes de les sessions ante-
riors.

- Aprovar 2 propostes i informes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar 13 expedients de la Comissió de 
Deontologia.

- Aprovar 5 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.

- Aprovar les relacions d’altes/baixes i can-
vis en el cens col·legial que presenta el se-
cretari.
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