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Nou carnet de l'agrupat !

un món ple d'avantatges

21 de juny

Conferència

"L’exercici de la

professió d’advocat

als Estats Units"

1 al 4 de juliol

Congrés CEAJ

10 de juliol

Reunió JAC a Mataró

13 de juliol

Conferència

"La defensa dels

delictes de tràfic

de drogues"

14 de juliol

Sopar amb els

advocats que han 

complert 50 anys

de col·legiació

15 de juliol

Curs

"La fase intermitja. 

Escrits de defensa

i acusació"

A mitjans del pròxim mes de juliol es 
llançarà el nou carnet de l'agrupat.

Es tracta d'un projecte que va començar a 
plantejar-se fa diversos anys; la idea 
fonamental era aconseguir un element 
identificatiu que unís a tots els advocats 
joves sota un mateix distintiu, dotar d'un 
instrument físic que els assenyalés com a 
membres d'un "club" especial i amb 
personalitat pròpia.

A més, aquest distintiu havia de néixer amb 
vocació de solidaritat, d'ajuda i impuls per 
al nostre col·lectiu, el dels advocats joves.

Així doncs, el projecte consistia a negociar 
condicions econòmiques preferents amb 
diversos !"#$!#%! perquè les oferissin als 
membres pertanyents a la nostra 
agrupació....

I així, gràcies a la iniciativa d'aquestes 
antigues propostes i gràcies també a 
l'esforç de diversos departaments de l'ICAB, 
l'actual comitè del GAJ ha agafat el relleu, 
les regnes, i treu a la llum el NOU CARNET 
DE L'AGRUPAT.

En què consisteix?

El carnet no té cap cost per a l'agrupat. 
S'enviarà entre els mesos de juliol/setembre 
per correu ordinari a tots els joves advocats 
agrupats al GAJ.

En breu, s'habilitarà un &'$( dins de la 
pàgina web del GAJ on els posseïdors del 

carnet podran comprovar els !"#$!#%! que 
s'estan adherint a aquest projecte, mostrant 
les seves empreses i els descomptes que 
ofereixen als titulars d'aquest carnet.

Així, tota una sèrie de patrocinadors que 
han apostat per aquesta iniciativa inclouen 
promocions especials i descomptes als 
seus productes i serveis pel simple fet 
d'ensenyar aquest distintiu als seus 
establiments o empreses a l'hora de 
comprar-los.

Estem treballant per augmentar les ofertes 
i els !"#$!#%!. El carnet no està tancat als 
actuals agrupats del GAJ, sinó més aviat al 
contrari, esperem molts nous membres 
agrupats als quals poder fer lliurament 
d'aquest símbol de pertinença al GAJ en un 
futur pròxim....us hi esperem!

IGNASI NADAL
Vocal-Tresorer del GAJ
Responsable del Carnet de l'Agrupat



Què hem fet?
 Estimades parcialment esmenes relatives a la 

modificació del Reglament del Torn d'Ofici
El 22 d'abril de 2010 el GAJ va a presentar esmenes a la proposta de modifcació del Reglament 
del Torn d'Ofici en el tràmit d’audiència pública. Les nostres esmenes qüestionaven aquells 
aspectes relatius a la restricció en els requisits d'accés al torn d'ofici, que afectaven 
essencialment al col·lectiu d'advocats joves, així com a la gratuïtat dels cursos obligatoris 
d'accés, i el funcionament concret de la via de mèrits per accedir al torn d'ofici.

De les esmenes presentades s'han incorporat al text esmenes relatives a la possibilitat de 
renúncia de justiciable amb recursos i a la concreció del sistema d'accés per mèrits, no 
incorporant-se com a esmena de certa importància, la gratuïtat dels cursos formatius introduïts 
com a requisit obligatori per accedir al torn d'ofici, a l’entendre's, en contra del nostre criteri, 
que els joves advocats no són un col·lectiu amb carència de recursos.

 Jornada d'orientació professional a la UPF
El passat 18 de maig va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra la jornada d’orientació 
professional per a professions jurídiques organitzada per la Borsa de Treball de la UPF i a la 
qual, entre d’altres advocats, hi va acudir l’Esteve Grima, Secretari del Comitè del Grup 
d’Advocats Joves, per tal d’oferir la nostra experiència als estudiants d’últim curs per tal de 
facilitar la seva incorporació normalitzada al mercat de treball.

L’acte va comptar amb la presència d’altres cinc advocats, entre els quals cal comptar l’Hèctor 
Sbert, diputat de la Junta de Govern de l’ICAB, i l’assistència de quaranta estudiants, repetint 
així l’èxit de l’any anterior.

 El GAJ participa al “Dia de l’Emprenedor”
Els passats 16 i 17 de juny es va celebrar la jornada “Dia de l’emprenedor”, organitzada per 
Barcelona Activa adreçada a emprenedors. El GAJ va participar en l’espai anomena’t “Assessora’t”, 
prestant assessorament gratuït, orientació prèvia i de qualitat a joves emprenedors amb idees 
imaginatives en temps de crisi.
Aquesta és la segona ocasió en què el GAJ participa en aquesta iniciativa i segueix ampliant la 
seva presència a la societat per compartir els valors de l’advocacia jove.

LA SITUACIÓN DE LA

JUSTICIA CIVIL ITALIANA

Tiziana Di Ciommo
Doctoranda en Derecho Procesal y Abogada.

Encara no ets del GAJ? Apunta-t’hi. Envian’s un e-mail a advocatsjoves@icab.cat 
i rebràs informació dels nostres actes, cursos, festes, etc., a més, de gaudir d'avantatges. Ara el GAJ també 
al Facebook! Un nou mitjà per estar al dia de les nostres activitats i en contacte amb els companys agrupats. 
http://es.facebook.com www.icab.cat

Como es sabido, el principio de la “razonable duración del proceso” constituye un principio fundamental del 
sistema jurídico europeo reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho principio viene 
además disciplinado en la propia Constitución italiana y asimismo en la Legge Pinto, en la que se recoge el 
derecho de los ciudadanos a obtener una indemnización del Estado italiano en el caso en que no venga garantiza-
da la obtención de una resolución en un tiempo razonable.

Pues bien, según los datos publicados por el Ministerio de Justicia, los recursos formalizados contra el Estado 
italiano por violación del principio de la razonable duración del proceso resultan ser más de 2.600, y la suma 
erogada por el Estado italiano en concepto de indemnización asciende a 118 millones por lo que se refiere única-
mente al año 2008.

Evidentemente todo ello representa la lógica consecuencia de la grave situación de crisis en la que se encuentra 
la justicia italiana. No casualmente, la última estimación publicada por el Presidente de la Corte de Casación con 
ocasión de la apertura del año judicial muestra como un juicio ordinario en primera instancia dura -de media- 977 
días; registrándose la duración más larga en Salerno, con 1.789 días, frente a los tiempos más breves registrados 
en Turín, con 552 días. 

Si además se consultan los datos publicados por el World Bank en la relación “Doing business”, donde anual-
mente se relacionan los países en los que sería ventajoso invertir y, en particular, la clasificación que utiliza como 
parámetro el de la razonable duración del proceso, resultan los siguientes datos: muchos de los países europeos 
aparecen en las primeras cincuenta posiciones, a excepción de España, que se sitúa en la 54ª posición. Italia, en 
cambio, no sólo no aparece en ninguna posición competitiva, sino que además se sitúa –sobre 181 países- en la 
156ª posición, por delante de Yibuti, Liberia, Eslovenia y Sri Lanka. 

Rebus sic stantibus, se comprende fácilmente como en Italia se advierte, desde hace tiempo, la necesidad de una 
reforma orgánica del proceso civil, puesto que ningún país puede permitirse la absurdidad de una justicia ocupa-
da en resolver controversias en las que las partes solicitan ser indemnizadas por la excesiva duración del proceso, 
con el consiguiente gasto de dinero público que podría ser utilizado para mejorar todo el sistema judiciario. 

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que para mejorar la situación en la que se encuentra la justicia italiana, 
serían necesarias no sólo intervenciones técnico-procesales, sino también, y sobre todo, orgánicas y organizati-
vas. De hecho, sería utópico pensar en resolver los problemas de la justicia civil si las reformas de tipo procesal 
no vienen acompañadas de reformas de tipo estructural que incidan sobre la administración de justicia. 

Sin embargo, más allá de estas observaciones que se suponen se compartirán en su sustancia, puesto que 
parece difícilmente discutible que hasta que no se proceda a una reforma global pueda realmente mejorar todo 
el sistema, cabe evidenciar que la actuación por parte de los tribunales de “prácticas virtuosas”, también común-
mente denominadas “best practices”, podría en todo caso contribuir a mejorar el curso de la justicia y ello 
independientemente de que las reformas sean de carácter procesal, sean de carácter estructural. 

Consecuentemente, parece obligada la conclusión en el sentido de reconocer la urgencia con la que deberá 
afrontarse la resolución de lo que constituye un problema endémico del ordenamiento italiano, la
razonable duración del proceso, al que los operadores del derecho y los estudiosos del proceso
civil son llamados, hoy en día, a dar solución, puesto que “justice delayed is often justice denied”. 

 Congrés Federació 

Nacional  d'Unió de Joves 

Advocats de França
Del 12 al 15 de maig va tenir lloc a la ciutat de 
Burdeus el 67è Congrés de la FNUJA 
(Federació Nacional d'Unió de Joves Advocats) 
de França en el qual es va convidar a participar 
a un advocat espanyol a fi de comparar els 
diferents aspectes normatius entre ambdós 
ordenaments jurídics. En aquesta ocasió, la 
companya Amina Omar i Nieto, vocal del GAJ 
i actual vicepresidenta de la EYBA va participar 
activament explicant l'experiència dels advocats 
d'empresa a Espanya compartint taula rodona 
amb el Degà del Col·legi d'Advocats de París, 
Jean Castellain.
L'Assamblea General d'Obertura del Congrés 
va comptar així mateix amb l'emotiva presència 
de l'actual Ministra d'Estat, Guardiana de 
Segells; amb la Ministra de Justícia i de 
Llibertats, Michèle Alliot-Marie, qui va fer 
partíceps a tots els assitents de les properes 
novetats legislatives i va acabar la seva 
intervenció debatent molt animadament amb 
la Presidenta de la Federació d'Unió de Joves 
Advocats, Camille Maury.

 Formació GAJ
Durant aquest primer semestre de l'any 2010, el GAJ ha ofert un ampli ventall de cursos 
multidisciplinars, per als seus agrupats i oberts a la participació dels advocats de l'ICAB.
L'oferta formativa ha estat integrada per cursos de caràcter tècnic, com "El meu primer procés 
d'acomiadament objectiu", "L'exercici de la professió als EUA", així com cursos enfocats a les 
habilitats tals com "Líders amb intel·ligència emocional", "Gestió de contactes, networking i 
comunicació", entre d'altres. Així mateix, el GAJ ha ofert als agrupats descomptes a través de 
Iberian Lawyer per a cursos d'estiu a Cambridge per a advocats menors de 40 anys, així com 
dues beques de l'ISDE del 100% i del 50% per al Màster de Màrqueting.
En els propers mesos, continuarem amb la tasca d'oferir formació adaptada a les vostres 
necessitats i interessos. Compte'm amb la vostra participació!

Amina Omar Nieto, al Congrés de la FNUJA.


