CONCURS D’ORATÒRIA
AMADEU MARISTANY
IN MEMORIAM
- Edició: gener 2012-

BASES DEL CONCURS
I.- OBJECTE
Aquest concurs pretén posar a prova les dots oratòries dels joves advocats de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, tot mesurant el seu sentit de
l’humor, imaginació jurídica, enginy, habilitats retòriques i, en general, la seva
formació jurídica.
En tot moment s’atorgarà prioritat a la vessant lúdica, i en especial a la ironia,
sempre que es manifestin en un context de bon gust, respecte i tolerància, sense
que en cap cas puguin ser valorades aquelles intervencions amb un to xenòfob,
sexista o discriminatori.
Tots els concursants han de dur a terme l’exposició i argumentació de tesis de
defensa que a priori haurien de resultar absurdes, desproporcionades,
grotesques, falses o, fins i tot, indignants, tot fent servir la retòrica per dotar-les
de credibilitat, viabilitat i raons de forma i de fons que en justifiquin la tutela
judicial efectiva i el convenciment de l’auditori respecte de la tesi defensada.
II.-CONDICIÓ DE CONCURSANT
Pot concursar qualsevol membre del Grup d’Advocats Joves, així com qualsevol
alumne de l’Escola de Pràctica Jurídica, malgrat que encara no s’hagi col·legiat,
i sempre que tingui l’honesta intenció de fer-ho en el futur.
Podran participar també, en la dinàmica normal del concurs, però competint
per sengles accèssits especials, col·legiats que no pertanyin al GAJ i joves
juristes. Aquests hauran d’acreditar o bé pertànyer a un altre GAJ o bé ser
llicenciats en Dret sempre que no desenvolupin una altra professió diferent a
l’advocat.
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La inscripció es podrà dur a terme per telèfon (Sra. Mar Moron) 934 96 18 80
(extensió 5137), per mail (advocatsjoves@icab.cat), per Fax (93 215 04 29) o per
compareixença (apud acta), davant de la Secretaria del GAJ a la 4a planta de
l’edifici del c/ Mallorca, 283 de Barcelona.
La condició de concursant haurà de ser validada pel Comitè del GAJ, atenent
als requisits abans esmentats, dels que se’n podrà dispensar en casos
excepcionals i de forma justificada en pro de l’Ars Oratoria.
En cap cas podrà ser concursant, el guanyador de la darrera edició del concurs,
encara que sí podrà participar fora de concurs, si així ho desitja. Igualment
succeirà amb els membres del Comitè del GAJ, sempre que rebin l’aprovació
del mateix Comitè.
III.- EL TRIBUNAL
El Tribunal estarà composat per un nombre mínim de tres persones i un màxim
de 12, escollides pel Comitè del Grup d’Advocats Joves de l’ ICAB. Els
components del Tribunal seran degudament publicitats a la web del GAJ amb
antelació a la celebració del concurs.
El Degà serà President del Tribunal, llevat que es vegi obligat a renunciar-hi per
raons d’agenda. En aquest cas el Tribunal el presidirà el President del GAJ, o
persona en qui delegui. A més, en el Tribunal hi haurà d’haver un membre del
Comitè del GAJ, un expert en oratòria o professional de reconegut prestigi, i un
membre de la família d’Amadeu Maristany, si això és possible.

IV.- ELS POSTULATS A DEFENSAR
Amb suficient antelació el GAJ redactarà un llistat de postulats elegibles per a
les tesis dels concursants. Per aquesta tasca, el GAJ podrà requerir l’auxili de
tots o algun dels membres del Tribunal.
Aquest llistat haurà de restar a la disposició d’aquelles persones que vulguin
participar, i del que se n’haurà de facilitar còpia a través de la Secretaria del
GAJ, la web del GAJ (www.icab.cat/gaj) o bé mitjançant correu electrònic.
Cada tesi només podrà ser escollida per un concursant, i l’informe s’haurà de
realitzar, sempre i en tot cas, defensant la tesi en la forma proposada i en cap
cas la contrària, que normalment resultarà la més lògica o coherent. L’elecció es
realitzarà per estricte ordre cronològic d’inscripció al concurs, de manera que
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cada inscrit successiu serà degudament informat d’aquells temes que ja no
poden ser escollits.
V.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS
El Concurs es durà a terme en una sola jornada, mediant els descansos
necessaris, a criteri del Tribunal.
En primer lloc els concursants, per estricte ordre de sorteig realitzat per
insaculació, aniran exposant el seu informe jurídic davant del Tribunal. Aquest
informe s’haurà de caracteritzar pels següents requisits formals:
a) No ha de durar menys de 5 minuts ni més de 12 minuts.
b) No es podrà fer ús de textos i la lectura. Únicament es permetrà l’ús
d’un foli per una cara o equivalent que auxiliï al concursant. La
contravenció d’aquest precepte no impedirà la participació, però el
concursant quedarà fora de concurs. El Tribunal l’hi haurà d’advertir
degudament abans de la seva intervenció.
c) Caldrà respectar i fer ús, en el seu cas, de l’atrezzo i eines que el
Tribunal proporcioni als concursants.
d) Es podrà participar en català i castellà.
En la valoració, el Tribunal tindrà en compte:
a) L’habilitat retòrica.
b) L’expressió verbal i no verbal.
c) La incorporació d’elements externs i d’atrezzo, en cas de que aquests
últims es proporcionessin per part del GAJ
d) L’ús d’un humor intel·ligent i respectuós.
e) La captació de l’interès de l’auditori.
En acabar d’informar el Tribunal podrà interpel·lar el concursant sobre algun
aspecte de la tesi defensada, valorant així la capacitat d’improvisació.
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Acabades totes les exposicions el Tribunal es retirarà a deliberar, i emetrà tot
seguit el seu veredicte, tot desvetllant el nom dels dos finalistes, sense
desvetllar la persona que ha quedat en tercer lloc.
En aquest mateix moment, els finalistes coneixeran el tema objecte de debat en
el Judici Final. Cadascun dels finalistes, per sorteig, rebrà l’encàrrec de defensar
un dels dos postulats oposats que s’enfrontaran en el Judici Final. També per
sorteig es determinarà l’ordre de les intervencions, que seran 2 per cada
finalista, de manera alternativa (demanda, contestació, rèplica i dúplica). Els
finalistes disposaran de 10 minuts per preparar les seves intervencions, però ho
hauran de fer per separat.
Acabat el Judici Final, el Tribunal es retirarà a deliberar, i acte seguit
proclamarà el nom dels tres primers classificats del Concurs, enmig de grans
aplaudiments del nombrós públic assistent.
El Tribunal, al llarg de desenvolupament del Concurs, podrà fer ús dels mitjans
tècnics que consideri més adient per enjudiciar l’actuació dels concursants.

VI.- PREMIS
El primer classificat rebrà una Toga (nova) i 1200€.
El segon classificat rebrà 600€ i un regal dels que pertanyen a la línia de
marxandatge del GAJ o de l’ICAB.
El tercer classificat rebrà un regal dels que pertanyen a la línia de marxandatge
del GAJ o de l’ICAB.
El guanyadors dels accèssits reservats per a membres de l’ICAB que no
pertanyin al GAJ i per a joves juristes, rebran un regal sorpresa, respectivament.
La resta de finalistes rebran un obsequi- record del GAJ o de l’ICAB.
VII.- HONORS
El primer classificat tindrà l’honor de rebre el seu premi en el transcurs de la
sessió solemne del vigent Sant Raimon de Penyafort, sempre que això sigui
possible, i a presentar el concurs d’oratòria Amadeu Maristany de l’any
següent. En cas d’impossibilitat, el concurs serà presentat pel President del
Comité Executiu del Grup d’Advocats Joves.

4

ANNEX PRIMER
MEMBRES DEL TRIBUNAL AMADEU MARISTANY 2012
- President: Degà o President del GAJ
- Membre de la família Amadeu Maristany
- Membre GAJ
- Expert oratòria o professional de reconegut prestigi
- Votació del públic
- Membre 6
- Membre 7
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ANNEX SEGON
LLISTA DE POSTULATS DEFENSABLES
1)

Les taxes judicials serviran per finançar la justícia gratuïta.

2)

Nou règim matrimonial de separació de béns: “lo mío es mío y lo tuyo es

mío”.
3)

L’Iñaki Undargarin i l’Home del sac: diferències i similituds.

4)

El dret de vol i l’estenedor de la roba.

5)

Explotació laboral als patges de SSMM els Reis d’Orient, treball de tota

una nit.
6)

Delicte ecològic: les curses de braus.

7)

Accions de filiació en supòsits de clonació.

8)

Recusabilitat del “tafaner” com a membre del jurat.

9)

El control d’alcoholèmia s’ha de realitzar a Melcior, Gaspar i Baltasar al

prendre’s un conyac a cada llar.
10) Mobbing patit per la “Y” grega en l’àmbit de les vocals.
11) Palmarès FC Barcelona 2011-2012: abús de posició de domini.
12) Informes encarregats per Administracions Públiques: enriquiment injust o
regal de Nadal?
13) Obligacions de l’alimentat major d’edat.
14) Deontologia: és legítim que l’advocat encalci el client morós a través del
“quién sabe dónde” o del “cobrador del Frac”.
15) Contracte per a la confecció de vestits per a càrrecs electes: admet
pagament en espècie?
16) Responsabilitat civil subsidiària de l’ICAB per RC del lletrat que no pot
defensar correctament al seu client, per no poder concentrar-se en el judici, arrel
de l’olor dimanant de la toga.
17) Àrbitre

de

futbol

que

adopta

possibilitats de denuncia penal.
6

decisions

manifestament

injustes,

18) Exigència conjugal de la contribució a les despeses familiars d’un parent
col·lateral de quart grau, com a manera de convertir-se en “primo”.
19) Acció de responsabilitat contra polític per incompliment de promeses
electorals.
20) Responsabilitat civil davant els seus socis d’un club de futbol que perd la
lliga pel mal estat de la gespa.
21) Els espiritistes que parlen amb el més enllà realitzen escoltes il·legals.
22) La consumació del matrimoni per poders: vicis.
23) Competència de la jurisdicció contenciosa- administrativa per conèixer
sobre demanda de divorci en cas de matrimoni celebrat davant l’alcalde.
24) Accés a la professió. “si existia un pacta sunt servanda, quin ha estat el
rebus sic stantibus”.
25) Aplicació de la figura del jurat per dictar diagnòstic en el Món de la
medicina.
26) Un cavall de la guàrdia urbana és un vehicle municipal.
27) Delicte ecològic: orinar en un arbre.
28) La despenalització del delicte d’usura.
29) Embargabilitat del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.
30) Vehicles de tracció humana (bici, patins, board): assegurança obligatòria.
31) Projecte de llei: la cortesia judicial i el respecte als horaris.
32) Els funcionaris no són improductius: “lo que necesitan es Amor”.
33) Mort en accident de circulació d’un “pura sang”: aplicabilitat del barem
contingut a la llei 30/95, reguladora de l’assegurança privada.
34) Agreujant de nocturnitat: delicte comès en una cova.
35) Formació de l’advocat: classes de poker per millorar la tècnica
negociadora.
36) Dret a la legítima del gos que està considerat com un fill més de la família.
37) Examen: per què el terminis sempre acaben demà?
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38) La figura de l’armador de la “patera”: responsabilitats en cas d’accident.
39) Diferències i similituds entre judicis i contractes aleatoris.
40) Parelles estables de fet: pensió alimentària del soci de despatx després de 2
anys d’estreta col·laboració.
41) Abandonament de família: cònjuge que se’n va de farra divendres i no
torna fins diumenge.
42) Explotació de menors: els nens i nenes del “Col·legi de San Ildefonso”.
43) Sanejament per vicis ocults: bailen 22.
44) Les mascotes i el registre de parelles de fet.
45) Etimologia de la paraula “passant”: passar de tot.
46) Establiment de quota masculina d’un mínim del 25% a la professió
d’advocat.
47) Publicitat a les togues.
48) Comerç just: merchandising dels productes de l’ICAB en una paradeta als
jutjats.
49) La llei d’accés a la professió d’advocat garantirà la qualitat i quantitat dels
advocats.
50) Amb l’elevació de les penes de 30 ó 40 anys i el seu compliment íntegre ¿és
podrà “usucapir” la cel·la?
51) Mediació i tècnica negociadora al parlament: tres contra dos.
52) Acomiadament del responsable de seguretat d’una entitat privada per no
deixar entrar al seu cap, perquè no portava D.N.I.
53) Legalitat del referèndum en una vivenda relatiu a qui s’ha de quedar el
comandament a distància.
54) Passantia i esclavatge. Diferències i similituds.
55) Accés a la professió. “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”
56) Les persones que estan al cel tenen contracte d’alta direcció.
57) Els presos que treballen tenen contractes blindats.
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58) Togues de colors pels lletrats.
59) L’actual barem d’honoraris utilitza la facturació per hores. Tenint en
compte que somnio amb alguns clients, els hi puc facturar aquest temps?
60) L’àtom i l’actio comuni dividundo: aplicació pràctica, jurisprudència i
experiències personals.
61) El veí cada matí agafa de la meva porta el diari per llegir-lo i després
tornar-lo a deixar tot grapejat: furt d’ús?
62) Atropellament amb una bici del bicing: responsabilitat patrimonial de
l’administració?
63) Aquells que consideren el mòbil com un radio cassette: es aplicable la llei
d’immissions?
64) Substitució de la jornada laboral de la “mitja hora per l’entrepà” per “mitja
hora per facebook”.
65) Barem valorador de lesions emocionals, corporals i morals que determina
les quanties per danys causats entre els cònjuges en supòsits de crisi
matrimonial.
66) Quins drets té una termita que viu amb tota la seva família a la pota de la
taula d’un despatx?
67) Es pot demanar un ordre d’allunyament del gos de l’exmarit que mossega
al nen?
68) La melmelada i Ricky Marti, la morta de la corba i la relació laboral
especial com a llegendes urbanes.
69) Aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals a les togues del
Col·legi.
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70) Sobre la confusió entre la Llei de l’embut i la Llei Òmnibus.
71) Dret a poder gaudir de la baixa maternal/ paternal perquè la nostra
mascota ha tingut cadells.
72) Possibilitat de demandar al cotilla del veí per atemptar contra la propietat
intel·lectual.
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