Discurs d’Oriol Rusca, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
(ICAB), durant la Sessió Solemne de Sant Raimon de Penyafort
Barcelona, 7/2/2014

BENVINGUDA
No us imagineu l’emoció que sento davant d’aquest Auditori del Palau de
Congressos de Catalunya, ocupat per una àmplia representació de
l’Advocacia, no només catalana, sinó també de la resta d’Espanya i
internacional.
Una Advocacia que avui s’aplega amb esperit festiu per celebrar aquesta
sessió solemne que expressa clarament el que som:
Advocats i, per tant, peces fonamentals del l’Estat de Dret i del
Poder Judicial.
Tant se val on exercim la nostra professió. Som advocats i compartim un
mateix distintiu: la Toga.
És el símbol que representa la nostra Vocació i la nostra dignitat. Que ens
uneix en l’exercici del Dret a Defensa, en la Defensa de la Justícia i de l’Estat
de Dret, en el qual tothom ha de ser tractat amb igualtat. Per als advocats sí
que tothom és igual.
Com a prova d’aquest Esperit Comú, ens han volgut acompanyar degans i
advocats vinguts de diferents punts de l’Estat espanyol.
Muchas gracias por venir, un año más, a esta Casa, que también es la
vuestra, para compartir una Festividad tan entrañable como es Sant
Raimon de Penyafort. Gracias Carlos, Presidente, por estar con nosotros.
Igualment agraeixo de tot cor l’assistència dels companys vinguts de fora:
I am thankful for your presence in this act. I know you have made an effort
to be here between us.
Je suis vraiment enchanté de pouvoir disposer de votre présence dans cette
Fête, et je veux remercier votre effort pour être chez nous.
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Apprezzo anche la presenza tra noi del Presidente degli avvocati europei.
I està clar, benvinguts tots i totes les personalitats i representacions: Poders
Legislatiu, Executiu i Judicial, Autoritats, Forces i cossos de seguretat…
gràcies a tots per ser en aquest acte. Ens honoreu i ens sentim honorats.
Avui és bo recordar que, tant jo com a Degà, com la Junta de Govern que
m’acompanya, vàrem iniciar un nou projecte, ara fa poc més de sis mesos,
amb l’objectiu i el repte de fer del Col·legi d’Advocats de Barcelona una
institució encara més forta, més al servei de la professió i més integrada en la
realitat social de la que forma part i conscients del moment que vivim:
Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa.
Per defensar la dignitat de la nostra professió i el paper del Col·legi al servei
de tots els companys i companyes, i de manera especial d’aquells que es
troben amb més dificultats.
Hem posat en marxa, en poc temps, nombroses iniciatives, i ara el gran
projecte d’aquest any és el nou Servei d’Ocupació i Orientació professional,
on l’emprenedoria i l’ocupació serà la fita. Estem molt implicats amb els
companys i companyes que comencen l’exercici de la professió i els que
pateixen dificultats per la crisi, estem i estarem encara més al seu costat.
Hem continuat treballant, igual que les anteriors Juntes, en poder donar el
màxim de servei, la màxima utilitat de la institució, en el mínim de cost.
Estem presents, Juntament amb el Consejo General de la Abogacía Española
i el Consell de l’Advocacia Catalana, i volem seguir-hi estant, en la producció
legislativa, els advocats i advocades tenim coses a dir i tenim el dret de ser
escoltats en l’elaboració de normes jurídiques, tant a Catalunya, a Espanya
com a Europa. Hi estem i estarem presents.
Seguim lluitant per la defensa de la funció essencial de l’Advocacia: la
prestació d’un servei públic de qualitat.
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Una de les més clares manifestacions n’és el Servei de Torn d’Ofici.
En aquest sentit, el passat octubre vàrem organitzar el que ha estat el 1er
Congrés del Torn d’Ofici. Esperem que sigui l’inici de moltes edicions, i el
més important, que ens ajudi a aconseguir el seu reconeixement efectiu i
l’adopció de mesures polítiques concretes per millorar-lo i dignificar-lo.
No ens cansarem de reclamar un just reconeixement de la transcendència
social de la nostra professió i això vol dir, també, una digna i justa retribució
dels companys i companyes del Torn d’Ofici.
És clar que el Torn d’Ofici som tots, malgrat que només l’exercim uns quants,
perquè el Torn d’Ofici és una de les manifestacions de l’Estat
social, dins de l’Estat de Dret: la Defensa de la ciutadania, i
especialment de les persones que més ens necessiten.
No deixem mai de lluitar pel manteniment d'aquest servei, som garants de la
seva independència. És funció, Ofici i Vocació.

REIVINDICACIÓ DE L’ESSÈNCIA DE LA
PROFESSIÓ
Sens dubte aquesta és l’excusa amb la que celebrem aquesta Festivitat de
Sant Raimon de Penyafort:
Recordar-nos i reivindicar el significat, l’essència de ser advocat,
de vestir la toga.
Vivim moments en els que és necessària, fonamental, la lluita pel respecte als
Drets i Llibertats dels ciutadans, de tots nosaltres, en definitiva.
Resulta obvi que des de determinats Ministeris es qüestiona constantment la
validesa de Drets Fonamentals que ja crèiem plenament assolits i arrelats.
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Moltes propostes legislatives toquen temes molt sensibles i no deixen de ser
restrictives d’aquests Drets i Llibertats, entre ells:
-

La indigna Llei de Taxes.

-

El Projecte de Llei de Serveis Professionals.

-

El Projecte de Llei de Jurisdicció voluntària.

-

El Projecte de Llei de Justícia Gratuïta.

-

L’Avantprojecte de Llei de Seguretat Ciutadana.

Pero solos no podemos, desde el Consejo de la Abogacía, con los 83 colegios
unidos, tenemos el deber de hacer frente común, defensa conjunta, porque
ahí reside nuestra fuerza, y nuestra grandeza:
Caminar juntos en la búsqueda de un objetivo común: el respeto
del Estado social y de Derecho, de la dignidad profesional. Y en
esto, Presidente, estamos todos a tu lado.
El respeto por la profesión está en nuestras manos, tenemos las
herramientas necesarias para conseguirlo, sólo precisamos un Espíritu
Colaborativo. Trabajemos conjuntamente por el bien común.
Com a advocats, en les nostres mans s’hi troba el més delicat de tot: els drets
essencials de la persona, el respecte a la seva dignitat. Treballem directament
amb les seves preocupacions més íntimes, és material extremadament
sensible:
- La llibertat
- El lloc de treball.
- Els seus estalvis, desapareguts per les preferents
- El dret d’una família a no ser socialment exclosa per un injust
desnonament derivat d’una execució hipotecària…
Aquesta és una gran responsabilitat i el nostre principal objectiu. I
per això existim, i per això som advocats. No podem fallar a la
societat, i no fallarem. És el nostre orgull.
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Vosaltres sabeu molt bé que per ser Advocat, per exercir aquesta professió
ens cal, no només una titulació universitària… sinó també empatia,
respecte, honestedat i humilitat. Com molt encertadament resumia
Àngel Ossorio en el seu magnífic assaig El Alma de la Toga sobre la
professió:
“(…) Lo que al abogado importa no es saber de Derecho sino
conocer la Vida”
D’aquest coneixement de la vida, els companys que avui celebreu les noces
d’Or i de Diamants en sabeu molt.
Vàreu viure la negació del Dret en uns temps molts difícils, en un món tancat,
repressiu i immòbil.
La tasca que vosaltres vàreu fer des dels despatxos, alçant la veu de la raó
quan s’imposava silenci i obediència, i defensant amb compromís els vostres
clients, va contribuir, sens dubte, a recuperar la Democràcia i al restabliment
de l’Estat de Dret.
I amb la Democràcia van arribar els canvis:
L’obertura de la societat, el reconeixement de Drets Fonamentals llargament
oblidats, grans modificacions legislatives, la construcció d’un Estat Social,
Democràtic i de Dret, l’aprovació de la Constitució espanyola i de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
De fet, els que avui celebreu les noces de plata, com jo, us vàreu iniciar en la
professió amb la caiguda del Mur de Berlín. Ens ha tocat adaptar
necessàriament la nostra tasca a l’ús de les Noves Tecnologies en una Societat
Globalitzada on el Món es concentra en un clic.
Efectivament, l’exercici de la professió ha canviat, però ens hem
d’emmirallar en la generació anterior a la nostra, una generació
de professionals que van lluitar per aconseguir el que ara
nosaltres gaudim.
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No hem de perdre de vista que tot i el canvi d’escenari que suposa el pas del
temps, els valors essencials han de perdurar.
Siguem conscients que les futures generacions beuran sempre de la font de
l’anterior. I per això hem de procurar transmetre el bagatge que suposa
l’exercici digne i honorable de la nostra professió: el compromís cívic i
ètic. Hem de donar exemple.
Aquests són els valors que ens han de guiar, valors de present i de futur que
han de contribuir a Dignificar la Professió i dotar-la de la posició que li
correspon en l’estructura institucional i social del país.
I aquí els Col·legis som peces clau, hem de ser, i som els garants d’una
advocacia lliure i independent, i alhora, forta en la defensa de l’Estat de Dret,
on tots hi estiguem, junts i solidaris.
Som reivindicatius, és cert. I el primer que reivindiquem és el diàleg, perquè
és la font de l’entesa. I avui a Catalunya i a Espanya això té una importància
especial.
Vull agrair la tenacitat i dedicació dels companys i companyes que han
esmerçat esforços, directes i indirectes, en la creació d’un Servei d’Orientació
Jurídica als Centres d’Internament d’Estrangers, i agrair també la bona
disposició de les Autoritats competents que permetran el naixement
d’aquesta nova realitat.
Moltes gràcies a tots.

CLOENDA
Vaig acabant, però deixeu-me dir que pocs conceptes hi ha que moguin
tantes voluntats com la il·lusió. Encara més si a la il·lusió hi afegim la raó i,
per què no? unes dosis d’utopia
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Fem-ne ús, caminem amb aquest motor que és la il·lusió per contribuir amb
el nostre gra de sorra, per petit que sigui, al benestar social. Estem més pel
consens que pel dissens.
No som només tècnics del Dret, sinó que precisament per aquesta
professionalització, tenim obligació de ser espurnes que alimentin el foc del
progrés social.
De manera especial vull saludar a Josep Maria Martínez Marin, present entre
nosaltres, amb 98 anys i una llarga vida de dedicació al Dret.
També vull enviar una cordial abraçada a Joan Reynals Dolcet que ja ha
complert el segle i que malauradament no ens pot acompanyar. Segur, però,
que el seu pensament és en aquest acte.
Tots dos són exemple de servei al Dret i a la Societat.
Continuem nosaltres aquesta tasca! Treballem pel respecte de la dignitat de
les persones, pel Dret i la Justícia! Per assolir aquest ideal, participem de la
vida col·legial, fent possible, amb la nostra implicació, encetar noves
iniciatives.
No val ens acomodem entre les quatre parets del nostre despatx, que limitem
les nostres mires al dia a dia, al quotidià. El Col·legi us necessita, i vosaltres
també el necessiteu, no ho dubteu.
No oblideu que el Col·legi som tots. No us distancieu, no us quedeu al marge.
La vostra participació farà possible una institució útil per a tots.
Moltes gràcies!
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