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Editorial
AAquest darrer editorial l’escric per dir adéu.

 És hora que les noves generacions de col·le-
giades i col·legiats prenguin el relleu. Considero que 
ja he fet prou pel col·lectiu ICASBD, ara els hi toca a 
uns altres passar a primera línia. Estaré, això sí, a dis-
posició dels nous responsables per tot allò en que 
creguin que puc ajudar.

No em remuntaré a la meva primera etapa de vida 
col·legial, que va anar de l’any 1991 al 2008, d’entra-
da com a Bibliotecari, després Diputat Quart i final-
ment com a Degà del 2000 al 2008, amb moltes 
fites molt importants com ara la visita dels lla-
vors Prínceps d’Espanya o la concessió de la Creu 
de Sant Jordi, i em referiré només a aquest darrer 
mandat com a Degà que tanca el total de 22 anys, sí 
22 anys ¡¡, que he dedicat en cos i ànima a treballar 
pel nostre ICASBD.

Crec que he assolit la pràctica totalitat dels objec-
tius marcats quan em vaig presentar a la reelecció 
fa 4 anys, que he millorat la imatge i les dinàmiques 
de treball del Col·legi i, després de significatives re-
baixes de quotes i augment de serveis als col·legi-
ats, deixo un Col·legi econòmicament sanejat.

Personalment considero que aquest ha estat sen-
se dubte un mandat d’èxit, per què amb aquests 
4 anys de mandat, (3 anys només si descomptem 
aquest fatídic 2020 de la COVID-19), i malgrat totes 
les dificultats i oposició amb que m’he trobat per 
fer-ho, deixo l’ICASBD: amb una nova i moderna 
imatge corporativa, la publicació de l’agenda col·le-
gial i els acords de Junta, la recuperació del Diputat 
de guàrdia, una assegurança per als i les membres 
de Comissions, la instauració d’enquestes i consul-
tes als col·legiats, la renovació i equipament de l’au-
la EPPA, l’app i la nova pàgina web, uns nous Esta-
tuts, una Guia de transparència i bones pràctiques, 
un Reglament de prestacions col·legials i ús de sa-
les, un Reglament d’ajuts als col·legiats amb la crea-
ció d’un Fons social, un nou organigrama intern de 
treball, una recuperada imatge institucional, una 
major capacitat d’influència i un prestigi també re-
cuperat.

I en l’aspecte econòmic, comparant les quotes de 
2017 i 2021, la quota d’exercent primer any de 18€/
mes ha passat a ser de dos anys i 21€/trimestre, la 
quota dels menors de 28 anys ha baixat de 33 a 25€/

mes, la quota ordinària ha baixat de 41 a 38€/
mes, la dels més grans ha baixat de 33 a 30€/
mes, i la dels alumnes dels cursos de litigació ha 
baixat de 44 a 21€/trimestre, per citar-ne algu-
nes, i comparant els pressupostos de 2017 i 2021, 
la partida de despeses d’activitats col·legials ha 
baixat de 28.000€ a 5.000€, la de jornades i con-
gressos ha baixat de 15.000€ a 0€, la de repre-
sentació ha baixat de 17.000€ a 4.500€ i la de 
personal de 341.000€ a 332.366€, per citar-ne 
també només algunes partides.

Durant aquest mandat no tot han estat encerts, 
també he comés errors pels quals demano dis-
culpes, m’he guanyat crítiques i enemistats, 
perquè quan és prenen decisions que afecten 
interessos o drets mal entesos acostuma a pas-
sar, però també he recuperat i guanyat amics, 
que han posat en valor decisions meves que 
consideraven imprescindibles, sense passar per 
alt que he gaudit novament del contacte amb 
el personal ICASBD, magnífics tots ells i elles, i 
de manera molt especial els tres integrants del 
meu més directe equip i cercle de confiança.

Torno a marxar com la vegada anterior, conven-
çut que l’esforç ha valgut la pena, convençut 
que deixo un ICASBD millor que el que em vaig 
trobar, amb disfuncions molt greus corregides i 
que ja no és podran tornar a produir en el futur.

M’apartaré de la vida col·legial, sense posar cap 
trava o impediment a qui m’hagi de substituir, 
ajudaré en tot el que se’m demani i en cap cas 
faré de contrapoder. Tot el que el Col·legi neces-
siti de mi, ho tindrà. El Col·legi mereix un traspàs 
de poder fluid i jo ho posaré ben fàcil. El Col·le-
gi necessita que és deixi treballar al nou equip 
de Govern sense interferències i jo no interferiré 
pas.

Arribats aquí, torno a marxar per voluntat pròpia 
i a recuperar temps lliure, i patint encara seqüe-
les post COVID-19, vull prestar-me més atenció 
a mi mateix i cuidar-me, per gaudir més de la 
família. 

De manera que, gràcies per tot i adéu a tothom.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD
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Eleccions 
parcials a la 
Junta de Govern 
de l’ICASBD

El proper 17 de desembre tindrà lloc a l’ICASBD 
una nova Jornada electoral. Des de les 10 ho-
res i fins les 19 hores, es celebraran les elec-

cions per proveir els càrrecs següents de la Junta 
de Govern: degà/na, diputat/da segon/a, diputat/
da quart/a, diputat/da sisè/na, tresorer/a, bibliote-
cari/a, secretari/a.

Tots els càrrecs s’elegiran per un període de 4 
anys i són de renovació preceptiva per expiració 
de llur termini de mandat, llevat dels de tresorer/a 
i bibliotecari/a, que ho seran pels 2 anys que els hi 
resta de mandat.

D’acord amb el què preveu l’article 54.1 dels Es-
tatuts, la mesa electoral quedarà constituïda a la 
seu col·legial del carrer Lacy núm. 15 de Sabadell 
a les 10 hores i el vot es podrà dipositar fins a les 
19 hores, moment en el qual es tancarà l’accés 
a la sala i restaran per votar tan sols els electors 
que romanguin presents i, en última instància, 
els components de la mesa. En tot moment s’ob-
servaran les prescripcions sanitàries i mesures de 
seguretat establertes per les autoritats.

 LA JUNTA INFORMA
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Vot electrònic

Igualment, d’acord amb allò pre-
vist a l’article 54.5 dels Estatuts 
col·legials, i atesa l’actual situació 
de pandèmia sanitària, a banda 
del sistema de vot presencial ja 
esmentat, els/les col·legiats/des 
podran exercir el seu dret de vot 
de forma telemàtica, mitjançant 
la plataforma Kuorum, específi-
cament habilitada a l’efecte, que 
permetrà emetre el vot telemàtic 
de manera segura, secreta i inal-
terable, garantint-ne la identitat 
del/de la votant, la integritat de 
les dades i la seva intenció de vot. 
L’horari establert per a la votació 
telemàtica serà el mateix que el 
previst per al vot presencial.

A continuació us adjuntem una 
Guia explicativa de l’ús del vot 
electrònic que ens ha fet arribar 
l’empresa Kuorum, encarregada 
de la gestió d’aquesta platafor-
ma que garanteix el vot per via 
telemàtica. 
 
Aquesta plataforma de vot tele-
màtic es basa en un sistema de 
seguretat de doble capa que ga-
ranteix la integritat i no suplanta-
ció, així com l’absoluta confiden-
cialitat de les dades personals 
dels/de les votants.                             

En aquest sentit, les dades que 
necessàriament hem de facilitar 
a aquesta empresa perquè tot-
hom que ho vulgui pugui exercir 
el seu dret de vot per via elec-
trònica són el correu electrònic 
i el mòbil de tots els companys i 
companyes que integreu el cens 
de les presents eleccions.               

Des de l’ICASBD facilitarem a Ku-
orum les dades que actualment 
constin introduïdes a SIGA. Per 
aquest motiu, si teniu intenció 
d’exercir el vot telemàtic, és molt 
important que comproveu, tan 
aviat com us sigui possible, que a 
la vostra fitxa col·legial de SIGA hi 
figuren l’adreça de correu electrò-
nic i el número de mòbil correctes. 
En el cas que no sigui així i que, 
per tant, s’hagin d’actualitzar les 
vostres dades de contacte que ara 
mateix consten a SIGA, heu d’envi-
ar-nos de seguida un correu elec-
trònic a l’adreça eleccions2020@
icasbd.org, comunicant-nos les 
dades correctes, per tal que pu-
guem actualitzar-les.

Proclamació de candidatures

Un cop exhaurit el termini per pre-
sentar candidatures a les eleccions 
parcials, la Junta, reunida virtual-
ment en sessió extraordinària el 3 
de desembre de 2020 va Procla-
mar CANDIDATS els/les col·legiats/
des que tot seguit es relacionen, 
un cop comprovat que complei-
xen amb els requisits estatutaris i 
reglamentaris per concórrer a les 
presents eleccions: 
 
A)  Per al càrrec de degà/na:
 
Sra. Mª CARMEN GÓMEZ MARTÍN 
(col·l. núm. 1393)
Sr. MARC REMOLÀ NAVARRO (col·l. 
núm. 1919)
Sra. EULÀLIA BARROS NAVINES (col·l. 
núm. 1593) 
 
B)  Per al càrrec de diputat/da se-
gon/a:
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Sr. ANGEL LAFOZ TORRES (col·l. núm. 
2062)
Sra. DAVÍNIA MARTÍNEZ MOLINA 
(col·l. núm. 2338)
Sr. MIGUEL SÁNCHEZ LÓPEZ (col·l. 
núm. 2104)
 
C)  Per al càrrec de diputat/da 
quart/a:
 
Sra. Mª LUZ MELERO RODRÍGUEZ 
(col·l. núm. 1789)
Sr. JAUME ROCABERT LUQUE (col·l. 
2099)
Sra. MARTA CARRILLO RIBAS (col·l. 
2086)
 
D)  Per al càrrec de diputat/da 
sisè/na:
 
Sr. RAMON VALLS MALLOFRÉ (col·l. 
núm. 1412)
Sr. JOAQUIM MÁRMOL PULIDO (col·l. 
núm. 2124)
Sra. IRENE GÓMEZ CALDERÓ (col·l. 
núm. 2243) 
 
E)  Per al càrrec de tresorer/a:
 
Sr. FRANCISCO RAMÓN LARA PAYAN 
(col·l. núm. 2192)
Sr. EDUARD RECASENS MARTÍNEZ 
(col.l. núm. 2440)
Sr. ROGER DE LA GUERRA GRAO 
(col·l. núm. 2231) 
 
F)  Per al càrrec de bibliotecari/a:
 
Sr. RAMÓN MELERO RODRÍGUEZ 
(col·l. núm. 2092)
Sra. FRANCESCA BRULLES ARALL 
(col·l. núm. 972)
Sra. ANNA MINVIELLE COSP (col·l. 
núm. 2178)
Sr. JOAN ANTONELL CUBARONS 
(col·l. núm. 1700).

G) Per al càrrec de secretari/a:
 
Sra. JOSEFINA TORRICO CONDE (col·l. 
núm. 1881)
Sra. GEMMA PUIGBÓ FONT (col·l. 
núm. 1071)
Sr. DAVID MOR PALLARÉS (col·l. núm. 
2226) 

La mesa electoral quedarà cons-
tituïda al vestíbul d’entrada de la 
planta baixa de la seu central de 
l’ICASBD el proper 17 de desem-
bre de 2020, a les 10 hores, i el vot 
es podrà dipositar fins a les 19 ho-
res, moment en el qual es tancarà 
l’accés a la sala i restaran per votar 
tan sols els electors que roman-
guin presents i, en última instàn-
cia, els components de la mesa. 
En tot moment s’observaran les 
prescripcions sanitàries i mesures 
de seguretat establertes per les 
autoritats.

A la mateixa sessió del dia 3 de 
desembre, la Junta de Govern va 
designar els membres següents 
perquè integrin la Mesa Electoral a 
constituir en les esmentades elec-
cions de 17 de desembre de 2020:
 
President:   
Sr. MANOLO HERNÁNDEZ MARTÍN
Vocal-Secretari:         
Sr. JOSÉ MIGUEL GARCÍA GALLEGO
Vocal:                        
Sra. SÒNIA LLONCH PUIG
 
Substituts:
President:                  
Sr. JOSEP FARNÉS COSTAJUSSÀ 
Vocal:                        
Sr. RAÚL GARCÍA BARROSO. ▣

LA JUNTA DE GOVERN
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Calendaris 2021 
de  l’ICASBD

Us informem que ja teniu a la vos-
tra disposició els calendaris de 
l’ICASBD per al 2021. Per acord 

de la Junta de Govern, aquest any el 
calendari s’haurà de recollir presen-
cialment a les dependències col·le-
gials. 
 
La recollida dels calendaris es podrà 
fer, de forma presencial, a la Secreta-
ria de la seu central (Carrer Lacy, 15) 
dins dels següents horaris: 
   
Dilluns, dimecres i divendres:  DE 9 A 
14 HORES. 

Dimarts i dijous:  DE 9 A 14 HORES i DE 16 A 19 HORES.
 
En cap cas es permetrà la reserva ni telefònica ni via correu electrònic. Els mateixos 
es repartiran seguint estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.

La recollida es farà respectant les següents mesures de protecció obligatòries:

• Cal accedir amb MASCARETA PROTECTORA i NETEJAR-SE LES MANS AMB EL SABÓ des-
infectant que hi haurà disposat a l’entrada de cada seu. 

• Guardar en tot moment les DISTÀNCIES DE SEGURETAT (mínim 2 metres), respectant les 
línies delimitadores habilitades al terra.

• Respectar les limitacions d’aforament establertes per aquesta seu.

Si vols que t’enviem el teu calendari a qualsevol de les altres dues seus (a la seu de 
Cerdanyola, o a la seu de l’Eix Macià, quan reobri), cal que ho indiquis al correu elec-
trònic administracio@icasbd.org.
 
Cordialment,

LA JUNTA DE GOVERN



Sumari
Novembre-Desembre 2020

9

L’ advocat litigant i l’art 
d’interrogar en sala
13 de gener de 2020, 17 hores. 

INTRODUCCIÓ/OBJECTIUS
Aquesta sesió té com a objectiu exposar els aspectes 
pràctics essencials de la preparació i execució de 
l’interrogatori de testimonis i perits, fase clau perquè 
la intervenció de l’advocat litigant es realitzi amb 
garanties d’una defensa eficaç.
 
PONENTS
Sr. Óscar León, advocat en exercici, pertany a l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Sevilla i actualment és Diputat 4t 
de la Junta de Govern d’aquest Col·legi, sent actualment 
responsable de la Comissió de Formació i membre del 

 FORMACIÓ

Grup d’Habilitats Professionals del Consell General de l’Advocacia Espanyola. 
 
DATA I HORA
Dimecres 13 de gener de 2020, 17 hores.  
 
LLOC
Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (C/ Lacy, 15).

 
La sessió s’oferirà de manera telemàtica a través de la plataforma CISCO WEBEX. Per 
tal de formalitzar la vostra inscripció, podeu adreçar un 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).

Cordialment,

ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL DE L’ADVOCACIA 

mailto:formacio%40icasbd.org?subject=INSCRIPCI%C3%93%20CONFER%C3%88NCIA


El passat 11 de novembre va tenir 
lloc, a través de la plataforma 
CISCO WEBEX, una nova 

sessió formativa online organitzada 
pel Consell Rector de l’Escola de 
Pràctica Professional de l’Advocacia 
de l’ICASBD. 

Al llarg d’aquesta interessant 
sessió, l’Excm. Sra. Rosa San 
Gabriel, Jutgessa degana de 
Sabadell. va realitzar una exposició-
resum sobre els  problemes més 
habituals derivats de les principals 
modificacions operades sobre 
l’institució de l’execució penal arrel 
de la reforma de l’any 2015.

Podeu gaudir d’aquesta interessant 
sessió al nostre Canal de Youtube.

EPPA / FORMACIÓ.▣
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L’Execució 
penal
després de la 
reforma del 
2015

 FORMACIÓ

https://www.youtube.com/watch?v=Dr8om8YaAKM&t=1s
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25 de Novembre: 
Dia Internacional 
per a l’eliminació 
de la violència 
envers les dones

IGUALTAT I VIGE
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El proppassat 25 de novembre, i 
emmarcada en els actes per celebrar 
el Dia Internacional per a l’eliminació 

de la violència envers les dones, la Comissió 
d’Igualtat i Violència de Gènere de l’ICASBD 
va voler organitzar una Taula Rodona 
sobre l’abast de la Sentència 389/2020 del 
Tribunal Suprem, sobre el dret a dispensa a 
declarar de la víctima en procediments de 
violència de gènere.
 
Aquesta qüestió d’actualitat va comptar 
amb la valoració i interpretació de amb la 
valoració i interpretació de la magistrada 
del Jutjat Penal núm. 4 de Sabadell, Il·lma. 
Sra. Maria Pilar Nogales, la magistrada 
responsable del Jutjat núm. 1 de Violència 
domèstica de Sabadell, Il·lma. Sra. Belén 
Iborra, i la Fiscal en cap de Sabadell, Il·lma. 
Sra. Neus Pujal. 

Totes tres ponents van analitzar 
pormenoritzadament aquesta recent 
resolució, que després d’una evolució 
jurisprudencial, determina que no recobra 
el dret a la dispensa (art. 416 de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal), qui ha estat 
víctima-denunciant i ha exercit la posició 
d’acusació particular, encara que després 
deixi desenvolupar-la. Es tracta sens dubte 
d’una qüestió d’una gran transcendència 
en l’àmbit de la violència de gènere.▣
COMISSIÓ D’IGUALTAT I VIGE
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Ara fa 100 anys, i en els moments 
de repressió màxima sobre la 
CNT, fou assassinat Francesc 

Layret i Foix a la porta de casa seva 
quan anava a interessar-se pels diri-
gents cenetistes i per Lluís Companys, 
que havien estat detinguts. El passat 
30 de novembre, i el marc dels actes 
commemoratius d’aquesta efemèride 
que s’estan celebrant a la ciutat de Sa-
badell, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Sabadell va albergar (tot i que de 
forma virtual per les restriccions deri-
vades de la pandèmia), un acte en re-
cord d’aquest insigne advocat i polític 
català.

L’encarregada d’obrir l’acte va ser l’Al-
caldessa de Sabadell, Sra. Marta Far-
rés, qui va dedicar unes primeres pa-
raules a l’homenatjat des de la seva 
vessant com a polític i diputat per Sa-
badell. A destacar el seu tarannà inno-
vador i progressita com a línies defini-
tòries de la seva trajectòria.

Seguidament va ser el torn del nos-
tre degà, Sr. Manolo Hernández, qui 
va  destacar que, sense cap mena de 
dubte, Francesc Layret representa un 
nou tipus de jurista, essent considerat 
com  un dels primers, sinó el primer 

advocat laboralista de la nostra histò-
ria recent. 

El company advocat Sr. Ramon Vall-
bé va aprofundir en aquesta faceta, 
desgranant el desenvolupament en 
aquests anys d’un nou tipus de juris-
ta, progressista i amb una orientació 
clara d’utilització del Dret com a eina 
de progrés social. Figura que va repro-
duïr-se en els companys i companyes 
que va exercir la seva tasca en els dar-
rers anys de la dictadura, seguint un 
clar paral·lelisme.

Seguidament va ser el torn del com-
pany advocat Sr. Joan Badia, qui va 
glossar el Francesc Layret defensor de 
la llengua i la cultura catalanes, aspec-
te transcendental per entendre el per-
sonatge i la seva època.

Finalment, el Sr. Jaume Arboledas, ad-
vocat i músic, qui va interpretar la mu-
sicació del poema “VINT BALES FO-
REN, VINT BALES“ de M. Mercè Marçal. 

Va tancar l’acte l’Alcaldessa, qui va 
agrair als i les participants i organitza-
dors l’esforç esmerçat. ▣

COMISSIÓ DE LLENGUA CATALANA

30 de novembre de 2020
Francesc Layret: 
Jurista català i advocat 
dels treballadors
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Quan parlem de Francesc Layret, 
parlem de l’home polític i tam-
bé de l’home jurista, advocat 

dels treballadors.

Però hi ha altres aspectes de Francesc 
Layret que es poden destacar. Un d’ells 
com a defensor de la seva llengua, la 
catalana.

No podríem entendre el seu llegat a la 
cultura i llengua catalana sense parar 
atenció als seus antecedents històrics 
com les Bases de Manresa de 1892, que 
establia la llengua catalana com la úni-
ca oficial a Catalunya (B. 3ª).

I vet aquí que convertit Layret en regi-
dor de cultura a l’any 1908, va fer pos-
sible mitjançant una gestió impecable 
invertir un superàvit de 2 milions de 
pessetes en la creació d’escoles en les 
que ja des del primer moment l’ense-
nyament s’impartís en català, sense 
oblidar però el castellà amb la finalitat 
que els infants acabessin dominant 
perfectament les dues llengües. Fou 
un gran pas, però que fracassà per les 
circumstàncies polítiques l’època.

Important és ressenyar el 1918, quan entre els 
dies 7 a 14 d’abril es celebrà a Barcelona el 2n 
congrés universitari català en la que Layret fou 
ponent amb el tema “Catalanitat de la Univer-
sitat”. De la ponència destacà aquests 4 punts:

1. La llengua oficial de la Universitat havia de 
ser la catalana, tot i poder donar-se ensenya-
ments en altres llengües bé per la naturalesa 
de la matèria, bé per ser la pròpia del professor 
o bé per ser la pròpia de l’alumnat.

Què va representar la llengua 
catalana per a Francesc Layret 
(1880-1920)

Reflexions sobre la seva figura i la seva aportació a la 
llengua catalana en el centenari del seu assassinat. 
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2. Calia comptar amb la competència del pro-
fessorat sense tenir en compte llur nacionali-
tat.

3. Calia que la cultura tingués un caràcter uni-
versalista.

4. La catalanitat de la Universitat i la cultura 
havien d’aportar el seu esforç al patrimoni es-
piritual de la humanitat.

Com tots sabem tal dia com avui 30 de novem-
bre de 1920, Francesc Layret queia assassinat a 
mans d’un pistoler.

Que va ser del seu llegat en quant a llengua 
catalana es refereix?

4 anys desprès de la seva mort, el català se-
guia perseguit: El capità general de Catalunya 
Emilio Barrera, ocupà el càrrec amb la missió 
d’impedir l’ús del català a les esglésies i la vigi-
lància dels religiosos tinguts per catalanistes; 
el general Losada, governador civil de Barce-
lona s’encarregà de tancar societats de tota 
mena, d’imposar l’ús del castellà a les corpora-
cions públiques, de posar traves a les ballades 
de sardanes i de fer retirar banderes. Aquest 
general veia la llengua catalana i el catalanis-
me com a fets artificiosos, antinaturals a més 
de pertorbadors; el general Milans del Bosch, 
també com a governador civil de Barcelona 
fou qui s’encarregà de destituir la Junta de 
Govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona al 
març de 1926 per què es va negar a deixar de 
publicar el seu anuari en català a part de tan-
car el camp del Barça i clausurar els locals de 
l’Orfeó Català. Ja no parlem del que va venir 
desprès.

Però ara fem un salt a la història i traslla-
dem-nos als nostres dies. Què passaria si en 
aquest trasllat, i parlant de llengua catalana, 
poguéssim preguntar  a Francesc Layret que 
n’opina de la situació?

Doncs segurament ens renyaria si lle-
gís les estadístiques que dona l’IDES-
CAT sobre el català a l’any 2018 i més 
en justícia a l’any 2019, ja que resulta 
que:

1. Amb dades de l’any 2018 la població 
que té el català com a llengua habitu-
al sobre el total és del 36,1%.

2. En l’àmbit de la justícia la cosa en-
cara és més decebedora, doncs el to-
tal de sentències dictades en llengua 
catalana ha representat només el 
8,5% en el total de Catalunya, quan al 
2014 era del 12,2%.

No li agradarien gens aquestes xifres. 
Ara, que tenim una Constitució i un 
Estatut d’autonomia que avala la co-
oficialitat de les llengües, seguim per-
dent l’ús de la nostra llengua en els 
tribunals. 

Com ha dit Jesús Mestre i Godes en 
el seu llibre “Breu història de Cata-
lunya” El som i serem, ara, rau en la 
parla, quan en els temps de Layret 
era a l’inrevés: la gent del carrer par-
lava el català però les institucions no 
ho reflectien. Aquest és el mateix en-
surt paradoxal en el que ens trobem 
però que en seu de tribunals encara 
és més punyent.

Serveixi doncs aquest homenatge a 
la figura de Francesc Layret, per rei-
vindicar un ús de la llengua catalana 
més normalitzada sobre tot als tribu-
nals de Catalunya, simplement per 
què és de justícia.. ▣
Joan Badia. 
Col. 1163 ICASBD
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LLENGUA CATALANA

En primer lloc no voldria deixar 
passar l’ocasió d’adreçar dos 
agraïments especials en ocasió 

d’aquesta celebració: el primer ha de 
ser per l’Ajuntament de Sabadell, re-
presentat aquí per l’Alcaldessa, Il·lma. 
Sr. Marta Farres, per permetre aquesta 
coorganització a la nostra corporació; 
En segon lloc és de justícia agrair la 
seva col·laboració a la Sra. Mercè Mira, 
presidenta d’Òmnium Cultural a Saba-
dell, a qui correspon en gran mesura el 
mèrit de l’organització d’aquest home-
natge. 

Tal com ens il·lustra l’Enciclopèdia Ca-
talana, i per aportar unes mínimes 
notes biogràfiques, diré que Francesc 
Layret fou company de batxillerat de 
Lluís Companys al Liceu Poliglot, i cur-
sà dret i filosofia i lletres a Barcelona. 
Contribuí a la fundació de l’Associació 
Escolar Republicana (1900) i a la crea-
ció de l’Extensió Universitària. Redactà 
els estatuts de l’Ateneu Enciclopèdic, 
i en fou president el 1905. Aquest any 
ingressà a la joventut d’Unió Republi-
cana i es doctorà amb la tesi La societat 
primitiva, concepte i investigació. Fou 
també elegit regidor de Barcelona pel 
districte VII. Participà activament a la 
Solidaritat Catalana, i entrà en contac-

te amb el nucli dissident de la Lliga Re-
gionalista, que creà el Centre Naciona-
lista Republicà (1906). Com a regidor fou 
un dels promotors del Pressupost de 
Cultura (1908), que preveia uns centres 
escolars municipals on l’ensenyament 
hauria d’ésser donat en català, amb 
coeducació i llibertat religiosa. Fou un 
dels fundadors (1910) de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana, de la qual se 
separà el 1914, com a protesta pel pac-
te de Sant Gervasi amb els lerrouxistes. 
Contribuí a la creació del Bloc Republicà 
Autonomista (1915). Com a advocat ini-
cià aquests anys la defensa de treballa-
dors davant els tribunals, i la CNT li anà 
confiant la majoria de les causes contra 
els sindicalistes. 

El 1919 fou elegit diputat per Sabadell i 
denuncià a les corts amb energia la po-
lítica social, l’administració de l’estat i la 
funció de l’exèrcit. En els moments de 
repressió màxima sobre la CNT, sota el 
govern de Martínez Anido, fou assassi-
nat a la porta de casa seva quan anava 
a interessar-se pels dirigents cenetistes 
i per Lluís Companys, que havien estat 
detinguts i foren deportats a Maó.

Sense cap mena de dubte Francesc Lay-
ret és reconegut com el primer advocat 
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laboralista; en ocasions fins i tot com 
l’únic. Cal aclarir que realment no va ser 
iuslaboralista en el sentit etimològic del 
terme entre d’altres coses perquè abans 
de 1920 pràcticament no existia el Dret 
Laboral. D’igual manera, no va ser l’únic 
advocat dels treballadors a la Barcelona 
del principi de segle. 

Sí que representa el desenvolupament 
en aquests anys d’un nou tipus de ju-
rista, progressista i amb una orientació 
clara d’utilització del Dret com a eina de 
progrés social. 
La figura de Layret és la constitució 
d’una rara avis: l’advocat al servei del 
moviment obrer i les seves organitzaci-
ons. 

El periodista de la seva època Ángel 
Samblancat el va definir així:

“Layret portà a la professió la seva pas-
sió democràtica, el seu zel apostòlic (...). 
Defensà el pobre, el perseguit, el mal-
tractat. Anà a la presó a buscar el pres, a 
redimir el captiu. Portà el consol i l’ajut 
la quin no pogué portar-li la llibertat. 
Aconsellà rectament. Honrà la toga i 
enaltí la missió de l’advocat. Fou l’únic, 
dels rars, dels que no abunden.” 

Layret no fou un “advocat progre”; fou 
un exemple d’advocat il·lustrat, assessor 
sindical, respectuós amb la indepen-
dència de les organitzacions obreres, i 
lliurat al progrés polític, cultural i mate-
rial de la classe treballadora.

Manolo Hernández Martín
Degà ICASBD
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En la sentencia de la Audien-
cia Provincial de Barcelona,  nº 
396/2018, de 28 de mayo, se aú-

nan diversos factores, tanto jurídicos 
como materiales, que provocan una 
decisión tan extrema como protecto-
ra, como es la privación de la llamada 
Potestad Parental, en Cataluña, ba-
sada en postulados de Justicia Mate-
rial.

Realizar una adecuada Justicia Material 
es tarea ardúa y difícil,  así como afirmaba 
George Geismann, la acción del Estado- en 
este caso extrapolable a los Tribunales-  se 
convertía en ilimitada, si la acción estatal 
sobrepasaba la frontera del ámbito pura-
mente formal o simplemente con  el in-
tento de llevarlo al ámbito material. ( Geis-
mann, Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 
51995, S 213). Así ,la realización del “ Bonum 
Comune”, es en si la Justicia Material.

Ponderar en su justa medida la admisión y 
valoración de las  pruebas, incardinándolas 
en los hechos probados, y preveer las posi-
bles consecuencias en caso de una apreci-
ación errónea de las mismas, son delicadas 
líneas rojas que los Juzgadores  “ a quo”, y  “ 
ad quem “ , han de sopesar con prudencia 
y detenimiento, ya que la calidad del resul-
tado depende de no realizar el más míni-
mo error, que a veces, puede conllevar a 
situaciones de irreparables consecuencias.
La sentencia de la AP BCN , nº 396/2018, 

LA ESENCIA DE LA 
PRIVACIÓN DE LA PATRIA 
POTESTAT
SENTENCIA DE LA  AP BARCELONA   Nº 396/2018: 
LA PRIVACIÓN DE LA POTESTAD PARENTAL 
COMO RESPUESTA A LA  TITULARIDAD VACÍA DE 
CONTENIDO. 
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considera que no comparte la va-
loración de los hechos  efectua-
da por el juzgador    “ a quo” que 
justifiquen una medida tan grave  
como la privación de la potestad, 
y por tanto,  revoca la sentencia 
de primera instancia apelada, 
basándose en el principio exclusi-
vo de “ favor filii” o  que el interés 
de la menor exige la privación de 
la Potestad Parental, y ello para 
mantener las garantías de que 
crecerá en un entorno afectivo y 
cuidador que permitirá su inte-
gral formación, plasmando  por 
tanto, los criterios tanto del TS 
como del TEDH sobre esta mate-
ria.

El procedimiento del que dima-
na dicha sentencia padeció  en 
primera instancia de dos escollos 
fundamentales, que inevitable-
mente condujeron a una senten-
cia en la que no se consideró ade-
cuada llevar a cabo la privación 
de la  potestad parental.
El primero fue no admitir la pe-
tición de la defensa, que solicita-
ba la privación de la potestad pa-
rental, el derecho a ser oída a la 
menor que contaba ya con ocho 
años de edad, y el segundo fue la 
falta de credibilidad que el juez “ 
aquo” dio a la declaración de la 
madre respecto al trato que el 
padre le profirió tanto a ella como 
a la menor, así como la falta de 
vínculo, tanto afectivo como ma-
terial,  entre padre e hija y la falta 
de consideración hacia el entor-
no materno en el que ya crecía la 
menor, el cual era una familia es-
tructurada con un padre aparen-
te y un hermano menor.

Desoyendo así el informe del 
Centro Penitenciado en donde 
se encontraba el adre, elabora-
do por el Equipo Multidisciplinar 
del mismo, en el que se mani-
festaba que el comportamien-
to del padre había sido irregu-
lar  con numerosos incidentes y 
faltas graves y muy graves, con 
participación activa en agresio-
nes físicas, amenazas o coaccio-
nes que han llevado a que gran 
parte dela condena haya per-
manecido en régimen de pri-
mer grado.

Así el juez de primera instancia 
falló en el sentido de denegar la 
privación de la  potestad  paren-
tal, basándose en  falta de prue-
ba y concreción de los motivos 
de la petición, considerando que 
el padre no había tenido ocasión 
de cumplir con las obligaciones 
de alimentos y visitas porque no 
fueron fijadas dichas medidas 
en resoluciones tanto del pro-
cedimiento de Medidas Previas 
como de Guarda y Custodia.

La sentencia de la AP  396/2018, 
centra su relato en la Doctrina  
del Tribunal Supremo plasmada 
en diversas sentencias : 

- STS  de 12 de Julio de 2004 y 
10 de Noviembre de 2005, seña-
lan que aún cuando el art.170 
CC vincula el incumplimiento 
de los deberes que integran el 
contenido de la patria potes-
tad, a su privación, ésta última 
no constituye sin embargo una 
consecuencia necesaria de su 
incumplimiento, sino que será 
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sentido. Se trata de una función 
con un amplio contenido, no de 
un mero título o cualidad, y es 
por ello que resulta incompatible 
mantener la potestad y, sin em-
bargo, no ejercer en beneficio del 
hijo ninguno de los deberes inhe-
rentes a la misma.
Manifiesta la sentencia de AP 
Barcelona, nº 396/2018, que dicha 
doctrina es perfectamente apli-
cable o extrapolable al CCC.

Asimismo dicha sentencia refe-
rencia su argumento al Derecho 
Internacional respecto a la Ob-
servación General  N.14 (2013) del 
Comité sobre los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas, so-
bre el derecho del niño a que su 
interés superior sea una conside-
ración primordial, señalando en 
el apartado 71 que “ los términos  
protección y cuidado  también 
deben interpretarse en un senti-
do amplio, ya que su objetivo se 
expresa en relación con el ideal 
de garantizar el bienestar  y el 
desarrollo del niño”. Y en el apar-
tado 72 que “ el cuidado emoci-
onal es una necesidad básica de 
los niños”.
 
 Este elenco de Doctrina es el que 
da luz a las circunstancias concre-
tas del caso que se manifestaron 
en la sentencia de la AP Barce-
lona nº 396/2018, señalando que: 
-no existía vinculación afectiva 
alguna.- el padre tuvo durante su 
estancia en prisión comportami-
entos violentos.- nunca se había 
preocupado por su hija, evidenci-

necesario sopesar las circunstan-
cias concurrentes y si el beneficio 
del menor lo aconseja. Siempre 
ligada a una interpretación res-
trictiva.

- STS de 10 de Febrero de 2012 
(ROJ STS 625/2012), manifiesta 
que la patria potestad constituye 
un Officium  que se atribuye a los 
padres para conseguir el cumpli-
miento del interés del menor.

- STS 6 de Junio de 2014 ( ROJ STS 
2131/2014) , en relación a la patria 
potestad señala que ésta viene 
concedida legalmente en bene-
ficio de los hijos  y requiere por 
parte de los padres el cumplimi-
ento de los deberes prevenidos 
en el art.154 CC. Pero en atención 
y al sentido y significación de la 
misma. Su privación sea tempo-
ral, parcial o total requiere de ma-
nera ineludible, la inobservancia 
de aquellos deberes de modo 
constante, grave y peligroso para 
el beneficiario y destinatario de 
la patria potestad.

- STS 13 de Enero de 2017( ROJ 
STS 13/2017- ECLI ES.TS 2017/2013), 
señala que la privación requiere 
que los progenitores incumplan 
tales deberes de forma grave y 
reiterada, así como que sea be-
neficiosa para el hijo, pues es una 
función que se ejerce siempre 
en beneficio de los hijos para fa-
cilitar el pleno  desarrollo de su 
personalidad y conlleva una serie 
de deberes personales y materi-
ales hacia ellos en el mas amplio 
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ando la ausencia total  y absoluta 
de  interés.-

Concluyendo dicha sentencia 
que la potestad parental que se 
pretendía mantener se limita a 
un título sin contenido alguno, ni 
afectivo, ni emocional, ni educati-
vo, ni material. 

Con dicha sentencia el Tribunal 
se convierte en mago de la inter-
pretación y aplicación  taxativa 
de las normas y  en primer lugar 
de la Constitución y en segun-
do de nuestros Códigos Civiles 

que definen la patria potestad 
o potestad parental como aquel 
conjunto de derechos y obliga-
ciones que la Ley atribuye a los 
padres respecto sus hijos me-
nores no emancipados, o en su 
caso, mayores de edad incapaci-
tados, para el cumplimiento de 
sus funciones y para garantizar 
la protección integral de éstos 
y procurar el libre desarrollo de 
su personalidad .- arts. 10.1 y 39.2 
CE.-

Hemos de señalar que el TEDH, 
en sentencia de fecha 11 de Oc-
tubre de 2016 en el caso de 
Iglesias Casarrubias y Cantalapi-
edra Iglesias v.España ( Deman-
da nº 23298/2012, sección Terce-
ra, condena al estado Español 
por la negativa  a la solicitud a 
ser oídos los hijos menores.

Todos los argumentos plantea-
dos son herramientas perfectas 
en manos de los Tribunales a fin 
de dar respuesta a la demanda 
colectiva de protección y reor-
ganización de la vida de tantos 
menores que, que sin ellos pue-
den ver sus vidas abocadas  a 
derivas personales produciendo 
una pérdida generacional social 
a veces difícil de revertir. ▣
Ana Isabel Cano
Colegiada ICASBD

La setencia de 
la AP 396/2018, 
centra su relato 
en la doctrina del 
Tribunal Supremo 
y en el Derecho 
Internacional 
respecto a la 
Observación 
General n.14 
(2013) del 
Comité sobre los 
Derechos del niño 
de las Naciones 
Unidas
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Acords de Junta

OCTUBRE 2020

- Aprovar 9 informes/propostes que eleva 
la Comissió del TOAD,.

- Aprovar 10 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

- Aprovar 8 dictàmens que presenta la 
Comissió de Taxació de Costes i Jura de 
Comptes.

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

- Rebutjar la proposta del degà d’adquirir 
una càmera web per poder celebrar reu-
nions mixtes ICASBD amb assistents pre-
sencials i virtuals alhora per un import de 
313,70 € més IVA.

- Aprovar la proposta del degà de no ob-
sequiar els membres de la Junta amb el 
tradicional obsequi o lot de Nadal de for-
ma excepcional en el proper Nadal.

- Posposar la decisió de la Junta sobre la 
proposta formulada pel degà de reduir la 
quota col·legial ICASBD en un 2,5% per a 
l’exercici 2021.

- Aprovar la proposta de l’Àrea de RR.HH., 
de prorrogar per 1 mes (fins el 31 de no-
vembre) el manteniment de l’actual es-
quema horari i les mesures anti-Covid, en 
els mateixos termes que en pròrrogues 

A continuació us oferim un resum/ressenya dels principals acords 
de Junta dels mesos d’octubre i novembre de 2020:
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anteriors.

- Aprovar la proposta de l’Àrea de Bibli-
oteca, sobre adquisició de Mementos 
del Codi civil català de l’Editorial Lefevre, 
sempre que l’adquisició sigui previ encàr-
rec i pagament dels interessats/des.

- Concedir la vènia professional sol·licita-
da per un lletrat, perquè tant ell com al 
seu company de despatx assumeixin la 
defensa lletrada en un P. A. seguit davant 
d’un Jutjat d’Instrucció de Sabadell.

- Sufragar l’import del cost de reposició 
de la bateria del telèfon mòbil del Col·legi 
que va adquirir una membre del personal.

NOVEMBRE 2020

- Ratificar l’acord d’aprovació de la pro-
posta del degà, de manifestar suport al 
degà de l’ICA Màlaga, Sr. FRANCISCO JA-
VIER LARA PELÁEZ i en contra del fet que 
se’l citi a declarar com a investigat penal-
ment per haver exigit mesures de protec-
ció de la salut dels/les advocats/des per 
assistir a declaracions i actuacions judi-
cials durant la primera onada de la pan-
dèmia Covid19, emetent un missatge de 
suport des del compte de twitter institu-
cional ICASBD i redactant i fent públic en 
premsa i mitjans de comunicació digital 
un manifest en el mateix sentit.

- Rebutjar la proposta del degà de reduir 
la quota col·legial ICASBD en un 2,5 % per 
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a l’exercici 2021.

- En relació amb la proposta del degà de 
convocar una Junta General Extraordinà-
ria urgent per decidir si contractar una 
plataforma de vot electrònic o votar no-
més de manera presencial en les prope-
res eleccions per a la renovació parcial de 
la Junta de Govern, la Junta acorda que 
les eleccions se celebrin de manera mix-
ta, presencial-telemàtica, si el resultat 
d’una enquesta que s’obrirà ho justifica, 
per la qual cosa s’acorda no convocar-la. 

- Rebutjar la proposta del degà de proce-
dir al canvi del rètol de la paret de la faça-
na de l’edifici de la seu central per ade-
quar-lo a la denominació de “Col·legi de 
l’Advocacia de Sabadell”, amb un cost de 
1.350 € més IVA,

- Aprovar 11 informes/propostes que pre-
senta la Comissió TOAD.

- Aprovar la proposta de la Comissió de 
Llengua Catalana sobre adhesió al comu-
nicat de l’ICA Girona, de suport a la vice-
degana d’aquest Col·legi, Sra. MARTA AL-
SINA.

- Aprovar 23 expedients que presenta la 
Comissió de Deontologia.

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

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

- Reconsiderar, per unanimitat, l’acord 
de 15 de juliol de 2020 i, per tant, aprovar 
la proposta del degà de nomenar el Sr. 
PEDRO RUIZ SOTO col·legiat d’honor de 
l’ICASBD i retre-li un homenatge, restant 
pendent de determinar-se la forma, lloc i 
data de realització (passades les properes 
eleccions), comunicant a la UAB aquesta 

decisió per tal d’organitzar, si escau, un 
acte conjunt.

- Aprovar, per unanimitat, la proposta 
del degà de nomenar col·legiat d’honor, 
a títol pòstum, el degà Sr. JOSEP RICARD 
ROVIRA ESTEBAN, i retre-li un homenat-
ge. En el futur es determinarà la forma, 
lloc i data de realització (passades les pro-
peres eleccions).

- Aprovar la proposta del degà en relació 
amb els calendaris 2021, per tal de re-
duir-ne la despesa, en el mateix format 
que l’actual i amb les fotografies gua-
nyadores del concurs de fotografia d’en-
guany, sense ensobrat, manipulació ni 
distribució.

- Aprovar la proposta de quotes per al 
2021 que presenta el tresorer.

- Aprovar la proposta de Pressupost per a 
l’exercici 2021 que se sotmetrà a l’aprova-
ció de la II JGO 2020. 

- Convocar per al 17 de desembre de 2020, 
des de les 10 hores i fins les 19 hores, les 
ELECCIONS per proveir els càrrecs se-
güents de la Junta de Govern: degà/na, 
diputat/da segon/a, diputat/da quart/a, 
diputat/da sisè/na, tresorer/a, biblioteca-
ri/a i secretari/a, i d’acord amb la convoca-
tòria que obra en acta.

- Donar difusió de l’oferta/promoció de 
càtering per als col·legiats/des, penjant-la 
al web col·legial.

- Publicar en el Butlletí Infoicasbd la infor-
mació sobre el Anteproyecto de Ley Or-
gánica de Eficacia Organizativa del Servi-
cio Público de Justicia. 

- En relació amb la petició d’un company 
de localitzar advocats/des col·legiats a Sa-
badell per a una oferta de treball, s’acor-
da fer arribar aquesta voluntat als desti-
nataris i que, si escau, aquests contactin 



amb el company, si és que els hi interessa 
l’oferta .

- Rebutjar la proposta del degà de que 
l’ICASBD s’adhereixi formalment i expres-
sa a la petició de la Comissió de Normati-
va ICAB-CICAC de reformes legals per al 
desallotjament urgent d’immobles ocu-
pats il·legalment. 

- Rebutjar la proposta del degà per a la re-
forma, redistribució d’espais, condiciona-
ment i adaptació de la delegació ICASBD 
de Cerdanyola del Vallés a la nova imatge 
corporativa, amb un cost total de 6.175 € 
més IVA, 

- Aprovar proposta de la Comissió de 
RR.HH., de procedir a la revisió de la cate-
goria professional i el salari de 2 treballa-
dors de la plantilla del personal. 

- No autoritzar l’aixecament de l’obligat 
secret de comunicacions entre advocats 
sol·licitat per una lletrada, d’acord amb la 
resolució que obra en l’acta.

- Convocar la II Junta General Ordinària 
2020 de l’ICASBD per al dimarts 22 de de-
sembre de 2020, a les 12 hores.

- Posposar la decisió sobre la proposta 
del degà d’iniciar els tràmits per a la con-
tractació i col·locació de plaques fotovol-
taiques a la teulada de l’edifici del carrer 
de Lacy, que permetrien un estalvi de 
més de 3.200 €/any en consum elèctric, 
una compensació econòmica per l’ener-
gia injectada a la xarxa i una bonificació 
del 50% en l’IBI durant 5 anys, fins que es 
compti amb la informació complementà-
ria sol·licitada.

- Autoritzar la intervenció, com a testimo-
ni, d’una lletrada en un procediment ordi-
nari que se segueix davant d’un Jutjat de 
Primera Instància de Sabadell.

- Autoritzar l’aixecament de l’obligat se-
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cret professional sol·licitat per un lletrat, 
per tal que pugui aportar a un procedi-
ment seguit davant de un Jutjat de 1a 
Instància de Sabadell, documentació 
relacionada amb els tràmits derivats de 
l’encàrrec conferit el seu dia per qui ara 
és part demandant en el procediment, 
atès que es considera que en el present 
cas hi concorre l’excepció prevista a l’arti-
cle 33.1, a) de la Normativa de l’Advocacia 
Catalana.

- Prorrogar durant el mes de desembre 
l’actual sistema horari i mesures d’ac-
cés al públic de les seus col·legials de 
l’ICASBD.

- Signar el conveni amb l’Agencia Catala-
na de l’habitatge (“MEDIEM”) per donar 
Impuls de la mediació en l’àmbit de l’ha-
bitatge des d’una vessant formativa.



Sumari
Març - Juliol 2020

31

faci click aquí

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/hazte-cliente/2000019036617/ca/
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