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DISCURS SANT RAIMON DE
PENYAFORT 2016
Digníssimes autoritats civils, militars, degans, presidents,
representants de les Forces i Cossos de Seguretat, companyes i
companys, senyores i senyors, amics i amigues.
Molt bona tarda a tothom.
Us vull donar una cordial benvinguda a la Sessió Solemne amb la
que culmina una setmana d’activitats amb motiu de la festivitat de
Sant Raimon de Penyafort, el nostre patró. Acte que ens agermana.
M’emociona i ens honora aquest Palau de Congressos que reuneix
companys i companyes de tants llocs.
Bienvenidos todos.
Gracias, ministro de Justicia, por estar esta tarde aquí con
nosotros. Quiero agradecerte sobre todo tu predisposición al
diálogo para abordar las cuestiones que afectan a la abogacía y a
la Justicia.
No siempre hemos compartido puntos de vista, pero la
discrepancia no ha sido óbice en coincidir en la necesidad de
hablar, de dialogar y de no cerrar puertas. Siempre buscando las
mejores soluciones.
Hemos sabido cultivar la amistad y tratarnos con lealtad. Te lo
agradezco muy sinceramente.
Em complau també donar la benvinguda al nou conseller de Justícia
de la Generalitat, Carles Mundó, advocat i col·legiat nostre.
Sé que tenim una bona sintonia i que treballarem plegats per
millorar el funcionament de la Justícia, fer-la més assequible a la
ciutadania. Em consten les teves ganes de treballar amb tots per una
millor Justícia. Ens tens a la teva disposició.
En parlar de la Justícia a Catalunya no puc deixar d’esmentar unes
persones que han rendit grans serveis i han col·laborat sempre amb
el nostre Col·legi.
D’una banda, Germà Gordó, anterior conseller de Justícia. Moltes
gràcies Germà, per la bona entesa i pel treball fet!
D’una altra, el president del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Miquel Àngel Gimeno.
Volem agrair la teva complicitat, amistat, sensibilitat, la teva visió
oberta i generosa, amb la voluntat de llimar diferències i buscar
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solucions. Ha estat per a nosaltres un orgull i un honor haver
coincidit en el teu mandat. Moltes gràcies, Miquel Àngel.
Igual que el president Gimeno, la companya Eva Labarta ha estat
distingida amb la medalla del Col·legi d’Advocats de Barcelona, l’Eva
és quelcom molt especial per a tots nosaltres, és l’essència de
l’empatia, de la sensibilitat pels altres. És la generositat. Gràcies
Eva, ets única.
También hemos querido distinguir con la medalla del Colegio al
Foro de Abogados Venezolano. Compañeros abogados y abogadas
de Venezuela que necesitan más que nunca la solidaridad y el
reconocimiento de sus compañeros. El Colegio de la Abogacía de
Barcelona está a su lado.
Felicitats a tots.
Vull fer especial menció i felicitació al conseller d’Interior Jordi
Jané, ja que tenim la sort que en la nostra festa el ministre li
imposarà la Distinció de la Gran Creu de Sant Raimon de Penyafort,
així com al company Lluís Sales, ex Secretari de la Junta del nostre
col·legi que també serà distingit amb la medalla de Sant Raimon. És
un immens orgull que essent col·legiats nostres se us distingeixi. El
vostre prestigi personal i professional ens repercuteix i beneficia a
tots nosaltres. Un gran honor per a tot el col·lectiu dels advocats de
Barcelona.
Permeteu-me que us digui també que, enguany, aquesta festa té per
a mi una especial significació: ocupo per primer cop la presidència
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
És un gran honor i n’estic molt orgullós. Agraeixo als altres tretze
col·legis catalans que hagin confiat en mi. Gràcies estimats degans i,
sobretot, amics!
Els catorze col·legis d’advocats catalans anem plegats, com els 83
col·legis de tot Espanya, en la defensa del dret, la legalitat i de l’Estat
Social.
Treballem per a la ciutadania, per garantir l’exercici dels seus drets
individuals i col·lectius. Som un servei públic orientat al bé comú.
Símbolo de este espíritu común es la presencia de decanos y colegas
llegados de diferentes puntos de España, al frente de los cuales está
la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española,
Victoria Ortega.
Bienvenida Victoria, el hecho de ser la primera mujer que preside
la Abogacía española es algo que debería hacernos reflexionar.
El papel institucional, público y profesional de las abogadas –
abogadas con una destacada trayectoria como la de Victoria- no
están aún suficientemente reconocidos.
Como tampoco lo está la mujer en el conjunto de la vida
profesional, empresarial, y social.
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Te agradecemos Victoria que hayas escogido Barcelona para el
primer gran acto de tu mandato. Estoy seguro de que bajo tu
presidencia el Consejo será un gran instrumento al servicio de la
abogacía. Tienes el reto de construir el Consejo del siglo XXI, hay
que hacer cambios profundos, pero necesarios para todos, para los
83, aunque ello te pueda comportar cierta incomprensión inicial.
Nosotros estamos contigo, a tu lado.
Queridos decanos y compañeros de los colegios que nos honráis con
vuestra presencia: gracias por compartir nuestra festividad y
nuestras inquietudes.

-

Gracias Sonia, decana de Madrid.
Gracias Carlos, decano de Vizcaya.
Gracias Rafael, decano de Valencia.
Gracias Filo, decana de Badajoz.
Gracias Lurdes, decana de Guipúzcoa.
Gracias Jesús, decano de Valladolid.
Gracias Ramón, decano de Pontevedra y Secretario General del
Consejo.
Aquests dies, amics i amigues, celebrem els 50 anys de l’Escola de
Practica Jurídica del Col·legi.
Des de 1966, l’Escola ha procurat la formació pràctica dels nous
professionals, de vital importància per a la professió.
Té molt sentit un dels lemes de l’escola: “A la Facultat et van
ensenyar Dret; ara t’ensenyarem a ser advocat”.
Ens ajuda també a reforçar els valors de la professió, a posar en
primer pla el sentit de responsabilitat, honestedat, humilitat i,
sobretot, el diàleg
És just donar les gràcies a tots aquells que al llarg del temps han
format part de l’equip humà de l’Escola.
Precisament, aquests últims dies hem debatut en el Simposi
Internacional sobre Formació de l’Advocacia sobre què significa ser
advocat avui i sobre la preparació inicial dels joves que comencen.
Vull aprofitar ara, doncs, per saludar als nostres col·legues i degans
vinguts d’altres països: per debatre problemes comuns o per
compartir aquesta jornada.
I am thankful for your presence in this act. I am aware of you have
made an effort to be here between us. But I am glad to share
experiences and friendship
…
Je suis vraiment heureux d'avoir votre présence à notre événement,
et je vous remercie l'effort pour venir
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L'avocat d'aujourd'hui exerce ses fonctions plus loin de nos
frontières, et des différences culturelles. La Fête de notre Ordre
c’est une occasion de ressentir et de partager notre fierté
d’appartenir à une grande famille: Les Avocats
…
Voglio ringraziarvi per la vostra presenza tra noi ed i valori che
condividiamo come membri della grande comunità europea di
avvocati
...
Com a representant de l’Advocacia Espanyola davant les
organitzacions internacionals vull compartir la preocupació per un
entorn internacional que es caracteritza per greus vulneracions dels
drets i la integritat física de milions de persones: penso en les
guerres, la crisi dels refugiats, el terrorisme, els efectes del canvi
climàtic, la crisi econòmica i la crisi de la democràcia.
Els últims mesos, el terrorisme gihadista ha colpejat París i altres
ciutats i països.
El terrorisme vol que visquem amb por, que blindem la nostra
societat fins a renunciar a la llibertat a canvi de més seguretat.
Però cal dir ben fort que no podem viure amb por; no ens hem de
deixar vèncer pel terrorisme. Ni hem de permetre que es limitin els
nostres drets.
En aquest sentit, i com a primícia, us anuncio que el Col·legi de
París, el de Madrid i el de Barcelona hem signat la “declaració de
Barcelona 2016”. Instrument de queixa per a la vulneració de drets i
llibertats que sembla que properament s’aprovarà a França. Des
d’aquí vull demanar a tots el Col·legis d’Advocats que se sumin a la
iniciativa.
Tampoc podem restar indiferents davant el drama dels centenars de
milers de refugiats que arriben a Europa fugint de la guerra i de la
misèria.
Sabem que Europa no ho pot fer tot, però pot fer més: és
inconcebible que en el segle XXI es puguin perdre 10.000 nens i
nenes refugiats, com ha passat al nostre continent. És
incompressible i indignant. No podem restar indiferents.
Demanem que els refugiats no siguin objecte de negoci, que es
respectin els seus drets com a persones, que Europa es comprometi,
al costat d’altres potències, a trobar una solució per a la guerra
d’Orient Mitjà i a combatre el terrorisme des de la seva arrel amb
eines polítiques, econòmiques, judicials i de seguretat.
Creiem en Europa; volem creure en l’Europa bressol del dret i de
l’estat del benestar, dels valors, que posa les persones i els drets
humans en primer pla.
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Vull dedicar, en aquest punt, un record als advocats i advocades que
a tot el món es troben en perill per la seva defensa aferrissada dels
drets humans. Aquest any passat més de 500 advocats i advocades
han mort només per defensar els Drets Humans i les llibertats. El
nostre més sincer reconeixement!
Espanya es troba encara en el procés de formar Govern, però la
situació que vivim és més complexa que culminar un procés
electoral.
Vivim temps de crisi, que com totes les crisis, poden ser de
creixement.
40 anys després de l’aprovació de la Constitució, la que ha estat
vigent durant un període més llarg, s’alcen moltes veus demanant
reformes, perfeccionament, millora del sistema jurídic i polític.
Sabem que no existeix el sistema de Govern perfecte, però
convindreu amb mi que el més respectuós amb els drets i les
llibertats és la Democràcia. Però també cal perfeccionar-lo.
La ciutadania, coneixedora dels seus drets, ho reclama lícitament.
No es pot obviar, i cal afrontar-ho des del diàleg. El diàleg és la base
d’una convivència pacífica i ordenada.
Els advocats i les advocades sabem de la seva importància, del valor
del consens i de l’acord per damunt del plet. És un valor fonamental
que cal tenir present.
El país necessita reformes i canvis i la Justícia també.
Permíteme Ministro que os diga que estoy radicalmente en contra
de los parches.
Creo que el nuevo Gobierno español, sea quien sea el presidente,
sean cuales sean los apoyos que reciba, debe plantear un Pacto de
Estado por la Justicia que se comprometa con su modernización,
que tenga la voluntad de ponerla al servicio de toda la ciudadanía
y para eso hay que cambiar -cambiar, no remendar- las leyes más
importantes. Hacerlas ex novo, no más parches.
Tal y como defendió Victoria Ortega en su toma de posesión como
presidenta, queremos que el pacto por la Justicia contribuya a
resolver problemas como la desigualdad, la inequidad, la
corrupción, la violencia de género, la impostura...
He deixat volgudament per al final unes paraules de reconeixement
als companys i companyes que commemoren els 50 i els 25 anys de
professió.
No perquè no sigui important aquest reconeixement, al contrari; ens
permet efectuar una darrera reflexió.
Els companys i companyes que vàreu començar el 1966 us vàreu
iniciar en la professió quan els Drets i Llibertats s’havien de defensar
clandestinament...
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Si més no recordareu La Caputxinada... sorgida de l’Assemblea
celebrada a la Facultat de Dret la primavera de 1965 i que va ser
origen del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de
Barcelona.
Imperava la uniformitat i la restricció de les llibertats. Ser advocat i
defensor d’un Estat Democràtic era garantia de ser –com a míniminvestigat.
Allà éreu vosaltres... iniciant-vos en la defensa dels Drets, en una
societat que tot i la repressió començava a ser contestatària... on ja
escoltàvem les cançons de Raimon i Lluís Llach... i les fèiem
nostres...Les passes endavant d’uns encoratjaven uns altres...
Els companys que avui també celebren els seus 25 anys vau trobar –
en iniciar-se en la professió als anys 90- una societat radicalment
diferent.
Aquell 1991 ens ocupàvem dels últims preparatius dels Jocs
Olímpics, ens arribaven notícies sobre la invasió d’Iraq o del
Referèndum en el que la ciutadania de la Unió Soviètica havia de
decidir sobre el seu futur...
I començava l’expansió d’Internet, un canvi tecnològic que havia de
transformar les nostres vides i la nostra manera de relacionar-nos i
de treballar.
Us dono les gràcies a tots i a totes, el vostre prestigi és el nostre
prestigi.
Vull subratllar el valor dels canvis i la capacitat que l’advocacia té de
saber-s’hi adaptar. Aquesta és una gran virtut de la nostra professió:
la fidelitat a allò que és essencial, als valors, a la defensa d’una
societat més democràtica i més justa.
Acabo: sabem que vivim temps complexos, però totes les
generacions han viscut els seus temps complexos.
No és cap secret afirmar que la feina dels advocats i advocades es
veu sovint amenaçada, com el paper dels col·legis, per aquells que,
en nom del mercat, fan bandera de la desregulació, oblidant que ni
els drets de les persones ni el paper dels advocats son una
mercaderia.
Es discuteixen lleis i tractats secrets que ens poden afectar
greument, però enfront d’aquestes amenaces hem de respondre
dotant de més força a les nostres organitzacions col·legials, prestant
un servei més eficaç als professionals i a la societat, essent garants
dels valors ètics. En aquests valors estem implicats també des de la
Intercol·legial.
Som i volem ser una advocacia adaptada als nous requeriments de la
societat d’un món globalitzat que és, en definitiva, la pàtria de tota la
raça humana. Però no claudicarem en la defensa dels nostres valors,
essència de la professió.
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Moltes gràcies, Muchas gracias.
J. Oriol Rusca i Nadal

