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1.- BENVINGUDA ALS ASSISTENTS i
SALUTACIONS A LES AUTORITATS
Reverendíssimes, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats
Estimats degans emèrits i degana.
Companyes i companys que feu 50 anys de professió.
Companyes i companys que feu 25 anys de professió.
Companyes i companys
Amigues, amics...
Aquest és el segon any que, com a Degà, tinc l’honor d’adreçar-me a tots
vosaltres davant d’aquest Auditori per celebrar la cloenda dels actes
organitzats amb motiu de la Festivitat del nostre Patró, Sant Raimon de
Penyafort
Vull agrair l’assistència de tots els companys i companyes vinguts d’arreu
de l’Estat:
Muchas gracias por venir, un año más, a esta Casa que también es la
vuestra, no dudéis que es un gran honor para nosotros teneros a
nuestro lado.
Igualment agraeixo la presència de col·legues i degans vinguts de fora
I would like to give a warm welcome also to the distinguished guests
coming from eighteen countries who attend this Solemn Ceremony.
Vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione nella nostra Festività.
È un piacere avervi tra di noi in quest’occasione.
Je suis vraiment enchanté de pouvoir disposer de votre présence dans
cette Festivité.
L'avocat d'aujourd'hui exerce ses fonctions plus loin de nos frontières,
et des différences culturelles, et aujourd’hui, nous célébrons la Festivité
de notre Bareau, une occasion de ressentir et de partager notre fierté
d’appartenir à une grande famille: Les Avocats.
2.- D’ON VENIM
És bo que, en ocasions, reflexionem sobre el sentit de la nostra professió:
Avui és un bon moment per pensar en veu alta sobre una professió que té
el seu fonament en la contínua recerca del bé comú, que està al servei del
conjunt de la societat
Treballem per la primacia de la Justícia i la Dignitat de les persones.
Quin sentit té sinó la nostra existència? Sinó la de garantir el respecte
als Drets i Llibertats de la ciutadania, fonament de l’Estat de Dret?
La Justícia i la Dignitat s’han configurat all llarg de la història com a
valors fonamentals, pilars necessaris sobre els que construir l’Estat amb

1

Discurs del degà, Oriol Rusca
Sessió Solemne de Sant Raimon - 30 de gener de 2015

el concurs de tres instruments imprescindibles: el diàleg, la humilitat i
respecte.
Sense diàleg no existeix justícia i sense una bona dosi d’humilitat i
respecte no aconseguirem dignificar l’individu i mantenir els nostres
valors.
Aquesta és la base sobre la que Europa ha anat construint la seva
convivència, des de Sòcrates i Plató fins avui en dia.
Com a advocats i advocades som fills i hereus d’aquesta Europa dels
valors que hem de saber conservar. Millorar i transmetre el seu bagatge,
la seva cultura política. Sense interferències externes que volen
anteposar les lògiques del mercat i el materialisme, al respecte a la
Dignitat humana, a la Justícia.
Europa ha aconseguit consolidar, no sense esforç, una institució
supranacional basada en l’Estat de Dret, que protegeix les Llibertats
Fonamentals i reconeix els Drets bàsics de la ciutadania i crea un marc
per eradicar les desigualtats socials.
Així ho recull la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea que
avui, més que mai, té absoluta vigència i ens recorda a tots:
-D’on venim
-I com hauríem de fer les coses:





Dialogant sempre
Perquè el diàleg i el pacte són el bressol de la cultura europea
Diàleg, concertació, entesa, pacte, són eines que ens han de
permetre avançar.
Sense diàleg i entesa la societat i la política s’empobreixen i no és
possible solucionar els conflictes.

3.- REIVINDICACIÓ DEL PAPER DELS COL·LEGIS
En aquest sentit, els Col·legis d’Advocats som peça fonamental de
l’engranatge social, atès que tenim una clara funció de vetllar per la
defensa dels Drets i les Llibertats de la col·lectivitat
Som corporacions de dret públic amb funcions de representació i
defensa de la professió, molt properes a la ciutadania a través de la
prestació de serveis tan esencials per a una societat democràtica i social,
com és el Torn d’Ofici.
Som peces bàsiques de l’Estat de Dret i per això cal comptar amb la
nostra col·laboració, amb el nostre parer, cada vegada que s’enceti
qualsevol modificació legislativa que afecti a l’advocacia, a la Justícia, als
drets i a les llibertats.
Como bien sabes la vicepresidenta, que amablemente nos acompañas,
en este acto:
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Hace casi dos años que, los colegios de abogados, de la mano de Carlos
Carnicer, Presidente del Consejo General de la Abogacía de España y
que también nos acompaña, venimos mostrando nuestro absoluto
rechazo a la ley de tasas, por entender que conculca el acceso libre a la
Justicia, creando una justicia a dos niveles, vulnerando el derecho de
igualdad, pues es claramente impeditiva…
Debo decir que por fortuna podemos sentirnos moderadamente
satisfechos del esfuerzo efectuado y el talante del Ministro de Justicia,
puesto que ha escuchado nuestras reivindicaciones, y se ha mostrado
abierto y dialogante. Y seguro que lo llevará a buen término.
Hay, como es bien sabido, otras reivindicaciones históricas de la
Abogacía, como la dignificación del Turno de Oficio y la Justicia
Gratuita, que consideramos que no están siendo aún atendidas…
Debo agradecer, sin embargo, el esfuerzo que la Generalitat de
Catalunya, representada por el ‘conseller’ Germà Gordó, efectúa para
contribuir a la mínima dignidad del trabajo del abogado en el turno de
oficio.
Creo, vicepresidenta, que debemos estar orgullosos de contar con un
sistema de justicia gratuita garantista y completo que debemos
proteger como un patrimonio social irrenunciable.
Como decano del Colegio de Abogados de Barcelona no quiero perder la
oportunidad de insistir, en nombre de mis compañeras y compañeros
de profesión, en la necesidad de no mercantilizar el acceso de los
ciudadanos a la justicia, pues debe entenderse como un Servicio
público.
Los derechos y libertades de la ciudadanía no pueden ser nunca
moneda de cambio. Por el contrario, nuestra sociedad ha de
vertebrarse alrededor de la persona en tanto que ciudadano y sus
necesidades: ese es el punto de partida del Estado de Derecho.
Conseller, malgrat l’agraïment mencionat anteriorment, si que et vull
transmetre que les nostres reivindicacions es mantenen vigents. I
desitgem poder seguir en la mateixa línia de negociació i diàleg com fins
ara em tingut amb aquesta Conselleria.
4.- SENTIT ÚLTIM DE LA PROFESSIÓ: LA DEFENSA DE LA
LLIBERTAT. HOMENATGE COMPANYS-VALORS DE LA
PROFESSIÓ
Nosaltres, com a Advocats, mai hem d’oblidar que servim a aquesta
ciutadania, que vetllem per la defensa dels seus drets i llibertats
fonamentals
Vivim uns moments convulsos en els que això pren sentit novament:
Amb els atemptats de l’onze de setembre de 2001 a Nova York es va obrir
un debat que encara no és resolt, passant per Madrid i Londres, i que en
les últimes setmanes (a propòsit dels execrables fets de París) ha revifat:
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 renunciar a la llibertat a canvi d’una suposada “seguretat”?
 o el que és el mateix: desdibuixar l’Estat de Dret
 renunciar a la tradició política i als valors sobre la qual Europa
s’ha construït?
Crec que és des d’aquesta perspectiva que hauríem de valorar amb sentit
molt crític reformes legislatives pendents com són:
o
o
o

La llei de Seguretat Ciutadana
El projecte de reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal
El projecte del nou Codi Penal.

Són un ventall de modificacions legislatives que posen el focus en els
drets i les llibertats, i que no ofereixen solució als problemes reals.
Des de la responsabilitat i la humilitat, la defensa irrenunciable de l’Estat
de Dret, dels drets i les llibertats és el que dona sentit a la nostra
professió
La professió i la societat. Són quelcom viu, mutable, la globalització ens
porta a adaptar la nostra professió als reptes del segle XXI.
Però no oblidem que aquesta adaptació no ha de suposar renunciar a la
nostra tradició, al nostre bagatge, a la nostra raó de ser.
Els companys que avui celebren 25/50 anys amb la professió tenen ben
present què significa ser advocat, el valor de la Deontologia, la
importància d’exercir la professió des del respecte:
- Respecte per la professió en si i pels valors que simbolitza
- Respecte, per tant, pels companys de professió que dignament
defensen els drets del seu client
- I respecte per les institucions, a les que podem realitzar, AMB
LLEIALTAT, les crítiques constructives que considerem però que
representen l’Estat democràtic.
Podem sentir-nos orgullosos de tenir entre nosaltres a una generació
d’advocats i advocades que han fet de la seva professió servei.
I tenim l’encàrrec –tots- de transmetre aquests valors a les noves
generacions, amb l’objectiu de Dignificar la Professió i dotar-la de la
posició que li correspon en l’estructura institucional i social del país,
doncs en les nostres mans ha estat dipositada la responsabilitat de
garantir el respecte a l’esfera més íntima i sensible de les persones, la
seva dignitat.
Reivindiquem la nostra posició en tant que peça clau en l’engranatge que
és l’Estat de Dret, actuem en un dels Poder de l’Estat, el judicial, i en
formem part. Hem contribuït a una Justícia que sigui eficient i eficaç i
que estigui a l’alçada de les demandes socials.
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5.- REPTES DE FUTUR DEL COL·LEGI I DE LA PROFESSIÓ
 Aquesta Advocacia lliure i independent no és possible sense la garantia
que atorga l’existència dels col·legis d’advocats.
 L’ICAB, conscient dels moments de profunds canvis en els que ens
trobem immersos, a tots els nivells, està portant a terme una tasca de
meticulosa reflexió sobre la seva raó de ser, la seva finalitat última, que
no és altra que la de prestar servei a la societat i als col·legiats.
 I ha estat en aquesta reflexió, com en aquesta Junta, hem apostat per
reestructurar la Corporació a fi d’adaptar-la als reptes de futur, fer-la
competitiva, convertint-la en referent:
o Millorem el servei, donant suport en l’exercici professional a totes i
tots els nostres col·legiats a través de la creació de nous serveis i
l’adaptació dels existents a les noves necessitats dels advocats, apostant
clarament per la modernització.
o Treballem per tal que el Col·legi tingui una major presència a la
societat, donant-nos a conèixer a la ciutadania:
En aquesta línia hem encetat nous projectes com:
 La creació d’un Servei d’Orientació Jurídica al Centre d’Internament
d’Estrangers de Barcelona, una reclamació històrica d’aquesta
Corporació, que el 2014 vam poder veure realitzada, no sense esforç per
part de tots els actors implicats: la Delegació de Govern i el Ministeri de
l’Interior i especialment l’Ajuntament de Barcelona i el seu Alcalde als
quals agraeixo la sensibilitat mostrada.
 La posada en marxa d’un nou projecte col·legials: el SOP (Servei
d’Orientació Professional):
El Col·legi fa costat al col·legiat d’una manera eficient i eficaç, de forma
real i efectiva donant acompanyament durant tota la seva vida
professional, formant advocats i advocades competitius per a la societat
globalitzada del segle XXI, i que alhora tinguin molt present els valors
deontològics que ens han de guiar en la nostra trajectòria professional i
el sentit últim de la nostra raó de ser: el servei públic.
En aquest ambiciós projecte aquesta Junta de Govern i jo mateix estem
dipositant les nostres il·lusions i esforços.
6.- CLOENDA
Permeteu-me companys i companyes que acabi, pràcticament, com l’any
passat.
Apel·lant a la il·lusió col·lectiva, a seguir fent la nostra aportació a favor
del benestar social, d’una societat més igualitària, més justa, més
solidària, amiga del diàleg i del progrés.
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Us convido a participar activament en la vida col·legial, a defensar el
col·legi com un àmbit que canalitza les reivindicacions i aspiracions dels
advocats i garanteix la seva independència professional. Animo
especialment als joves, representats avui simbòlicament pels que rebran
la toga, perquè la nostra casa vol tenir molt de futur i el futur sou
vosaltres.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona és la casa de tots els advocats i les
advocades, és vocació de servei a la Justícia, a la llibertat i a la dignitat
professional i col·lectiva. Per això té sentit defensar el nostre Col·legi,
millorar-lo i adaptar-lo als reptes d’una societat emergent, exigent però
lliure i responsable.
Gràcies a tots!
Muchas gracias
J. Oriol Rusca i Nadal
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