
©Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell 
Lacy, 15 08202 Sabadell 

T. 93 726 53 55
E. icasbd@icasbd.org

www.icasbd.org

Núm. 159

Gener/Març 2021

La nova Junta de Govern va iniciar la seva 
nova etapa amb un petit acte formal sense 
públic el passat 30 de desembre. Aquesta 
nova etapa vol signif icar un canvi de 
paradigma  en la gestió col·legial.
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El passat 30 de de-
sembre la nova 
Junta de Govern 

de l’IIl·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Sabadell 
va prendre possessió en 
un acte formal que va 
complir amb totes les 
mesures de seguretat 
establertes per la pan-
dèmia. 

Recordem que s’han 
incorporat sis noves 
persones a la Junta en-
capçalada per la com-
panya Eulàlia Barros 
Navines, primera dega-
na de la nostra institució 
escollida a les eleccions 
convocades per la reno-
vació parcila de l’òrgan 
directiu de la institució 
el passat 17 de desem-
bre, que també per pri-
mera ocasió presidirà 
una Junta paritària. 

Recordar també que, 
per primera vegada les 
eleccions a la Junta de 
Govern van fer servir 
el sistema de vot elec-
trònic proporcionat per 
l’empresa Kuorum. ▣

Diputat primer. Responsa-
ble de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia.

Josep Farnés Costajussà

Nova Junta 
de Govern

Diputada Quarta. Re-
sponsable d’Igualtat i 
Violència de Gènere.

Tresorer. Responsable de 
TOAD i SOJ.

Marta Carrillo Ribas

Roger De la Guerra Grao

Miguel J. Sánchez López

Diputat segon. Responsa-
ble de Mediació i Drets 
Humans.

Jaime Lapaz Castillo

Diputat tercer. Responsa-
ble d’Informàtica i Noves 
Tecnologies.

Isabel García Ruiz JIrene Gómez Calderó

Anna Minvielle Cosp David Mor Pallarès

Diputada Cinquena. Re-
sponsable de Formació i 
Dret Animal.

Diputada Sisena. Re-
sponsable de Taxació de 
Costes i Jures de Comptes.

Bibliotecària. Responsable 
de Biblioteca i Docment-
ació.

Secretari. Responsable de 
Secretaria.

Eulàlia Barros Navines

Degana



El passat 3 de febrer una representació de la Junta de Govern de l’ICASBD encapçalada per la degana Eulàlia Barros va mantenir 
una reunió amb el Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Honorable Miquel Sàmper, així com amb l’assessor de la 
Conselleria, el també advocat Abel Pié, per parlar sobre l’evolució de diverses qüestions d’interès per al nostre col·lectiu, com ara 

la documentació a lliurar als lletrats/des en les actuacions i assistències a Comissaria, casos on és necessari mantenir la detenció per 
part del cos policial, les assistències a víctimes de violència domèstica, així com d’altres temes d’interès. El Conseller va mostrar la seva 
bona receptivitat i predisposició a la col·laboració, i es va mostrar encantat de poder col·laborar amb l’advocacia institucional d’arreu 
de Catalunya i de poder col·laborar en la defensa de l’exercici dels drets fonamentals. ▣

Reunió amb el Conseller d’Interior, Miquel Sàmper.



Segona edició del Congrés ‘Dret 
i Animals’ del Vallès Occidental 
celebrada en línia.
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L’ICASBD
acull el Congrés 
‘Dret i Animals’

Després de l’èxit obtingut en el I Congrés “Dret i Animals” del 
Vallès Occidental, celebrat a finals del 2019 a Terrassa, és 
enguany el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell qui ha pres 

el testimoni i organitzat la segona edició de l’esdeveniment dirigit 
a totes les persones interessades en la protecció animal i que ha 
comptat amb experts i expertes en el camp de la judicatura, l’ad-
vocacia, la política i les forces i cossos de seguretat.

L’esdeveniment es va estendre durant tota la jornada del divendres 
5 de febrer i va ser inaugurat per la Sra. Eulàlia Barros, Degana de 
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD). El progra-
ma estava dividit en tres ponències i una posterior taula rodona i 
els organitzadors que van comptar amb una activa participació del 
públic assistent, tal com va succeir en l’anterior edició.

La primera exposició, a càrrec del membre d’INTERcids Sr. Miquel 
de Pablo, Agent Major del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, va 
abordar el tema de les intervencions policials en situacions en les 
quals hi ha animals implicats.

Seguidament, el Dr. Manel López Béjar, Director del Grup de Re-
cerca del Departament Animal Health and Anathomy de la UAB, 



La cita, organitzada per la Comissió de 
Defensa dels Drets dels Animals de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD) i 
l’associació INTERcids, Operadors jurídics pels 
animals, va tenir lloc el passat 5 de febrer en 
format virtual.

L’ICASBD
acull el Congrés 
‘Dret i Animals’

va tractar sobre la protecció de la fauna silvestre i les alternatives a 
la caça, des de l’experiència obtinguda amb la pionera vacuna an-
ticonceptiva per a senglars.

Ja a la tarda, la magistrada Sra. Pilar de Lara, jutgessa del Jutjat de 
Primera Instància i Instrucció núm. 8 de Ponferrada i membre d’IN-
TERcids, va analitzar la situació dels animals en els procediments 
judicials, amb especial menció a la modificació prevista de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal en aquest sentit.

Conseqüències de la pandèmia i l’emergència climàtica en els an-
imals

El congrés va comptar també amb una taula rodona en la qual es 
van analitzar les implicacions que pels animals han tingut les difer-
ents mesures extraordinàries que s’han anat desenvolupant amb 
motiu de la pandèmia per Covid-19 i d’emergències com la climàti-
ca. Hi van participar des de l’àmbit administratiu la Sra. Queralt 
Casoliva, segona Tinenta d’Alcaldia i responsable de Benestar An-
imal de l’Ajuntament de Sentmenat, des de l’àmbit policial el Sr. 
Francisco Cancela, Agent de la Policia Municipal de Sabadell i, des 
de l’àmbit legal, Sr. Carles-Joan Lorente, advocat, membre de la 

Comissió de Defensa dels Drets dels Animals de l’ICASBD i mem-
bre d’INTERcids.

Com a cloenda, va clausurar l’esdeveniment la periodista Sra. Pilar 
Rahola. ▣



Es tracta d’una qüestió d’actualitat que 
va comptar amb la presència de la Sra. 
Marta Lluis, Tècnica de l’àrea d’orient-

ació laboral de “El Safareig”, la Sra. Natalia 
Santandreu, advocada i membre del col·lec-
tiu Dones Juristes, la Sra. Eva Abellán Costa, 
Síndica municipal de Greuges de Sabadell, 
l’Il·lma. Sra. Eulàlia Barros Navinés, advoca-
da laboralista i degana ICASBD, l’Il·lma. Sra. 
Ana Cristina Salas  Velasco, magistrada del 
Jutjat Social núm. 3 de Sabadell i l’Il·lma. Sra. 
Marta Farrés Falgueras, alcaldessa de Sa-
badell. Totes les intervinents van analitzar 

#8M2021 - Dia 
Internacional de la Dona

El passat 10 de 
març a les 18 hores, 
i emmarcada en els 
actes per celebrar 
el Dia Internacional 
de les dones, la 
Comissió d’Igualtat i 
Violència de Gènere 
de l’ICASBD va voler 
organitzar una 
Taula Rodona sobre 
les dones i el món 
laboral.

Taula Rodona
‘Dones i món 
laboral’

des de la seva experiència el paper de la dona 
en el món laboral i el llarg camí pendent de 
recorre per tal d’aconseguir la normalització 
definitiva en aquest àmbit. 

Especial atenció van tenir el paper de la con-
ciliació familiar en l’integració de les dones 
en el mercat de treball i l’anomenat sostre 
de vidre, que encara ara resulta un dels prin-
cipals handicaps cara a una veritable eq-
uiparació de gènere en el món laboral. ▣



Reunió amb l’Alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

El primer trimestre d’activitat de la nova Junta de Govern de 
l’ICASBD ha servit per iniciar una amplia ronda de contactes 
amb institucions i administracions per tal de presentar el nou 

òrgan de govern col·legial i reprendre temes de gran interès pel 
nostre col·lectiu.

Sobre aquestes línies, la reunió amb l’alcaldessa de Sabadell, Sra. 
Marta Farrés, i la regidora Mar Molina, celebrada el passat 16 de 
març, per presentar el nou equip de govern i per tractar properes 
actuacions del nou edifici judicial, temes del Torn d’Ofici, convenis 
i altres qüestions d’interès per a la ciutat i l’advocacia. ▣

8 de març. Reunió amb 
Ramon Alberich i Edu-
ard Borràs, president i 
secretari de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, 
per tractar sobre con-
veni de mediació i Tribu-
nal Arbitral

Presentació de la 
nova Junta a les 
institucions

19 de gener. Reunió  
amb la jutgessa degana 
de #Sabadell, Il•lma. Sra. 
Rosa San Gabriel, per 
presentar el nou equip 
i tractar temes com ara 
els criteris de reparti-
ment d’assumptes dels 
jutjats de família o la se-
guretat de l’edifici judi-
cial.

17 de febrer. Reunió 
d’una representació de 
la Junta amb l’Intendent 
i Sotscap de Mossos de 
Cerdanyola per tractat 
sobre lliurament d’ates-
tats, primera assistèn-
cia lletrada, assistències 
VIDO i altres temes d’in-
terès.

8 de març. Reunió amb 
la Fiscal en Cap de Sa-
badell, Sra. Neus Pujal, 
per tractar sobre diver-
sos temes com ara pro-
cediments d’incapac-
itació, mediacions civils 
i penals o formació con-
tinuada.



Política Lingüística, el CPNL i el 
Consell de l’Advocacia col·laboren 
per estendre el Voluntariat per la 
llengua entre els advocats

Redacció

Voluntariat 
per la Llengua

La Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística col·laboren novament amb la 
Comissió de Llengua del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Ad-

vocats de Catalunya (CICAC) per impulsar la creació de parelles 
lingüístiques entre l’advocacia i els professionals de l’àmbit judi-
cial, ja sigui com a aprenents o com a voluntaris, en el marc del 
programa Voluntariat per la llengua (VxL).

La iniciativa es desenvolupa en xarxa i a nivell territorial, de manera 
que l’equip de dinamitzadors de VxL del Consorci per a  la Normal-
ització Lingüística contacten amb els col·legis d’advocats del terri-
tori i fan la inscripció dels nous participants. 

El VxL és un programa de la Direcció General de Política Lingüística 
gestionat al territori pel Consorci per a la Normalització Lingüística. 
Facilita la conversa en català a persones amb coneixements bàsics 
de la llengua que necessiten practicar-la per adquirir fluïdesa (ap-
renents) amb persones que la parlen habitualment (voluntaris).

Podeu completar el formulari d’alta/inscripció com a voluntari 
aquí. ▣

https://www.vxl.cat/participa-hi
https://www.vxl.cat/participa-hi


El passat 24 de març l’ICASBD va celebrar la seva Primera Junta General Ordinària del 2021, també de forma telemàtica. La mateixa, 
com és habitual, havia de servir per presentar i aprovar la liquidació pressupostària del 2020, a més de per exposar la memòria 
d’activitats de la institució en l’exercici anterior. 

Tal i com va exposar el Tresorer, Sr. Roger de la Guerra, l’execució pressupostària va resultar del tot atípica com a conseqüència de la 
pandèmia de la COVID-19. En la mateixa línia es va expressar la degana, qui va agrair l’esforç i dedicació a tothom qui ha fet i fa possible 
el dia a dia de la institució en uns temps especialment difícils. 

Tant la gestió econòmica com social van ser aprovades per unanimitat dels i les assistents. Podeu consultar la liquidació pressupostària 
i el document de memòries a l’Àrea Privada de la web. ▣

Primera Junta General Ordinària 2021.

https://www.icasbd.org/ca/area-privada


A continuació 
posem a la vostra 
disposició algunes 
de les darreres 
sessions formatives 
impartides des 
de la Comissió de 
Formació. Podeu 
visualitzar-les clicant 
cada una de les 
imatges.

DARRERES 
SESSIONS DE 
FORMACIÓ

L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABI-
TATGES DES D’UNA VESSANT PE-
NAL. l'Il·lm. Josep Maria Torras, 
magistrat.

Anàlisi de l’estat actual de la qüestió, els er-
rors de la darrera reforma legislativa –Llei 
5/2018, d’11 de juny- , i de com el legislador 
ha creat un “modus vivendi” en un delicte 
que es pot combatre, així com propostes 
legislatives per a poder donar-hi solució.

MESURES SOBRE SUSPENSIÓ 
I AJORNAMENT EN DESNONA-
MENTS I DESALLOTJAMENTS. 
Sra. Verónica Dávalos Alarcón, 
advocatda.

Pautes sobre mesures de suspensió i ajor-
naments en procediments sobre desnona-
ments, desallotjatments sense alternativa 
habitacional.

CLÀUSULES ABUSIVES: DAR-
RERES NOVETATS I JURIS-
PRUDÈNCIA, a càrrec de Il·lm. 
Guillem Soler, magistrat.

Darreres novetats jurisprudencials i pràc-
tiques en matèria de Clàusules Abusives, 
fent una recopil·lació de temes d’actualitat 
i que poden ser objecte de debat jurídic. La 
ponència fa una aproximació general de 
l’estat de la qüestió, així com una anàlisi del 
detall d’aquells aspectes oberts i tancats.

https://www.youtube.com/watch?v=aa-ArqUNzC0&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=WvJFS1OxZK4&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=eXvAZSICarE&t=112s


INTRODUCCIÓ
El 13 de gener de 2021 va entrar en vigor la Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista. La mateixa, entre d’altres modificacions, amplia els supòsits de 
violència masclista i estableix l’assistència immediata a aquestes víctimes a comissaria.
 
A la vista d’aquesta important novetat normativa, el Consell de l’Advocacia Catalana ha elaborat un 
Protocol dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya  per a l’assistència immediata a les víctimes de 
violència masclista. L’objectiu d’aquesta sessió és precisament explicar tant les novetats introduïdes per 
aquesta modificació legislativa com el contingut d’aquest nou protocol d’assistència.

PONENT
Il·lm. Sr. JOAN RAMON PUIG, advocat, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres, i president 
de la Comissió del TOAD del CICAC.

DATA I HORA / PLATAFORMA
DILLUNS 26 D’ABRIL DE 2021, 17 HORES 

Les inscripcions s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció (fins el dia de l’acte, o fins que s’exhaureixin 
les places). formacio@icasbd.org. Per tal de formalitzar la vostra inscripció, podeu adreçar un correu 
electrònic a l’adreça CISCO WEBEXLa sessió s’oferirà de manera telemàtica a través de la plataforma. 

ORGANITZEN:     
Comissió d’Igualtat i Violència de Gènere.
Comissió del TOAD.
Comissió d’EPPA/Formació ICASBD.

Conferència sobre la Llei 5/2008, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, i proto-
col del CICAC d’assistència immediata a les víc-
times de violència masclista.

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


LES OPINIONS I ARTICLES CONTINGUTS A LA PRESENT REVISTA SÓN D’EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DELS SEUS AUTORS/ES.


