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Propostes pel nou exercici.  
 
 
Les propostes per al nou exercici són : 
 
Àrea Social:Continuar fomentant la participació dels agrupats joves en les activitats lúdiques i 
socials que organitza el GAJ, a efectes de consolidar-nos com entorn en el que poder fer 
networking, conèixer nous companys e intercanviar experiències, seguint fomentant un sentiment 
de col·lectiu. Estem preparant l’ Afterwork de Primavera, el torneig de pàdel, el nou projecte del 
GAJ TALKS, i el sopar d’estiu del GAJ. 
 
Àrea de formació: Per a la resta del curs a dia d'aquest informe de gestió estan programades 
fins al mes de juny un total de 21 sessions. En aquestes s'inclou el Curs Zero de l'àmbit concursal 
que fins a la data en aquest curs no s'havia realitzat. El principal objectiu per al nou exercici és 
aconseguir que la taxa d'assistència dels inscrits augmenti. A causa d'aquesta taxa , molts dels 
companys que es queden en llista d'espera no poden assistir al no quedar places disponible que no 
s'ocupen causa de la baixa assistència. 
Un altre objectiu en l'àrea de formació és la interacció amb els assistents a les ponències , sent 
capaços d'adaptar la nostra oferta formativa amb les necessitats reals de formació que els usuaris 
tenen . Actualment mitjançant les enquestes de satisfacció es rep gran part d'aquesta informació 
però s'ha d'estendre més. Un altre objectiu es consolidar projectes com el GAJ TALKS que 
permetin analitzar aspectes relacionats amb el món de l’advocacia i la societat. El GAJ no només 
pot entendre la formació de l’advocacia jove des d’una prespectiva tècnica, aquesta ha de ser global.  
 
Área Internacional: Seguir en la mateixa línia com fins ara, és a dir, continuant la tasca 
d’internacionalitzar l’advocacia jove i que el GAJ Barcelona sigui l’agrupació jove que ho lideri, 
tan a nivell nacional com internacionalment.Organitzar novament una trobada internacional a 
Barcelona, essent el GAJ Barcelona la co-organitzadora del mateix. 
Incentivar més la participació dels agrupats als esdeveniments internacionals, apropant-nos a ells 
per saber com poder fer-ho. 
Seguir treballant per aconseguir més patrocinadors que proporcionin descomptes als nostres 
agrupats per cursos i seminaris a l’estranger. 
Negociar i subscriure acords amb altres associacions d’advocats i d’altres sectors per a generar 
sinèrgies entre els nostres agrupats. 
 
Mentoring: Obrir i fer créixer tots els grups del Mentoring, els quals es distribueixen segons les 
diferents matèries del Dret, per tal de fer extensiva la funció del mentor al major nombre possible  
d’advocats joves, incentivar una relació estreta i professional entre ells, fomentar una atmosfera de 
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networking i treballar per mantenir una infraestructura, el més gran possible, en la que els joves 
advocats plantegin els dubtes i inquietuds que emergeixen durant els inicis de l’exercici de la 
professió. Així mateix, mirar de millorar i fer créixer aquest projecte implementant noves propostes 
que s’adaptin als agrupats. 
 
 
 
  Barcelona, a 5 de maig de 2016 
 
 

 

 


