AVUI XATEGEM AMB:

D’on ve i on va això del GAJ?

E

l GAJ va ser fundat formalment arran de la corresponent
reunió de Junta de Govern el dia 22 de novembre de 1966,
presidida pel Degà Roda Ventura.
Però l'embrió ideològic va néixer uns anys abans, cap al
1962 quan, tornant del Congrés AIJA que es va celebrar a Atenes, el
jove advocat Antonio Plasencia es va adonar de la importància de la
influència dels joves als Col·legis d'arreu d'Europa (cal pensar en la
situació d'Espanya en aquells anys).
No vull deixar de fer un petit elogi de l'Antonio Plasencia: fundador i
primer president del GAJ, amb vocació per la internacionalització de la
professió, que seria president de l'AIJA i posteriorment Degà de l'ICAB.
A més d'aquests mèrits en destacaria dos més: era un home visionari
i extremadament cortès i bona persona.
Des d'aleshores s'han anat succeint els comitès del GAJ i moltíssims
advocats han estat membres del GAJ o dels seus comitès. Tenim molts
noms que després serien il·lustres o coneguts per diferents motius,
apart de l'Antonio Plasencia: Josep Maria Antràs (que també
esdevindria Degà), Joan Piqué Vidal, Magda Oranich, Jaume Camps,
Ricard Tàsies, Jaume Alonso Cuevillas (que també esdevindria
Degà), i molts altres.
A efectes exteriors a l'ICAB, el GAJ Barcelona sempre ha estat la referència a l'Estat i un pilar a Europa. Hem tingut dues presidentes a l'EYBA. I
a nivell de l'Estat, des que es va fundar al 1966, molts joves d'altres
col·legis ja demanaven consell i ajuda al GAJ Barcelona per fundar els
seus propis GAJs o per tirar endavant. Potser seria un acte de justícia
que aquests GAJs i altres institucions com JAC, CEAJ o EYBA reconeguin
el paper de pilar bàsic que ha tingut per a ells el GAJ Barcelona. En tot
cas, la vocació expansiva i de col·laboració de Barcelona ha de seguir.
Forma part del nostre ADN fundacional potenciar altres associacions
d'advocats joves i la nostra unió com a font de força i influència.
En les meves entrevistes per fer el llibre, he fet moltes descobertes.
Però un dels més clars parlant va ser en Josep Maria Antràs, i entre
altres coses que ara no desvetllaré per no fer “spoiler”, va ser que el GAJ
és i ha de ser una cantera de persones amb talent per, d'una manera o
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altra, en un temps o altre, esdevenir "directius" de l'ICAB. És a dir, futurs
diputats de Junta, futurs degans, però sobretot persones implicades en
l'activitat col·legial: a través de la formació i a través de la participació en
comissions i seccions.
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Si entrem a mirar la història més recent del GAJ veiem que ha seguit
sent una institució col·legial molt potent: influint en la redacció
d'Estatuts de l'ICAB, amb singularitat i potència pròpies, encapçalant i
iniciant reivindicacions en favor de la Justícia o de la societat civil entesa
en un sentit ampli (incloent Drets Humans) o innovant.
De fet, no em cansaré de dir sempre que el GAJ ha de ser un -no
l'únic- vaixell trencagels de l'ICAB. Hem de crear i innovar perquè
l'ICAB en conjunt assumeixi valors i iniciatives avantguardistes.
Si parlem dels últims temps al GAJ veiem que s'han succeït presidents
i comitès de gran talent i amb visió clara de missió i de futur. Tots ells
reformistes i continuadors, alhora, dels valors i interessos dels joves.
S'ha fet de tot i gastant energia i temps simplement per amor a l'art.
No conec cap persona implicada al GAJ amb interessos espuris.
Des del 2000 fins avui destacaria moltes fites assolides. N'enumeraré
unes quantes: la primera dona presidenta, i ja anem per la quarta! La
creació del Bull Pen (Avui Speaker), com a publicació diferenciada del
Món Jurídic, el llibre sobre la Mudawana, modernització i modificació
d'Estatuts del GAJ, l’obtenció i exercici de càrrecs a altres institucions
(JAC, CEAJ, EYBA i AIJA), centenars d'actes de formació, actes esportius,
actes solidaris, actes institucionals, congressos i trobades, la creació del
Mentoring, les reivindicacions laborals dels joves advocats (passantia,
examen d'accés o Decàleg de drets). És un resum molt esquemàtic,
però al darrere hi ha milers d'hores de feina i el fet que Barcelona sigui
el GAJ degà a l'Estat i encara la referència.
Si em pregunteu pel futur del GAJ us diré que ha de seguir com els
últims anys. Creant talent i noves iniciatives. I sobretot transmetent a
noves generacions que es van incorporant els valors essencials del GAJ
i de l'ICAB. En aquest sentit, el GAJ Barcelona tampoc tindria sentit
sense voler intervenir en la societat civil i en l'ajuda als més desafavorits.
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Sant Raimon de Penyafort 2017
9 de febrer: Concurs d’Oratòria Amadeu Maristany
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12 de febrer: Torneig de Futbol 7 a la Fundació BRAFA
18 de febrer: Sopar i Festa GAJ

Volem saber l’opinió dels nostres agrupats. Si tens cap proposta envia’ns-la per correu electrònic a advocatsjoves@icab.cat !
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Vols innovar en el món
del Dret? Vols posar-te pel teu compte?
MARIA AVENTIN
ADVOCADA I PRESIDENTA
DEL GAJ BARCELONA

A

quest és un any especial per al GAJ
Barcelona. És i ha de ser un any
important per a tots els agrupats i,
en general, per a les joves
advocades i advocats de Barcelona.
50 anys no es fan cada dia i és un
bon moment per mirar en perspectiva el que s’ha
fet i el que s’ha de fer, que és molt encara.
El passat 25 de novembre vam tenir l’oportunitat
de reunir a les companyes i companys que han
format part de la història d’aquesta agrupació i
demostrar que el GAJ Barcelona no és només un
Comitè Executiu. Tot el contrari, aquesta agrupació
la formen totes les joves advocades i advocats que
cada dia contribueixen a fer-ne la casa dels joves
advocats, ja sigui fomentant la interacció entre els
companys i companyes, o contribuint a oferir una
formació gratuïta de qualitat.
Del GAJ Barcelona formen part totes les advocades
i advocats: companys que presten servei al Torn
d’Ofici, amb despatx propi, o de mitjans i grans
despatxos. Així volem que continuï sent el nostre
GAJ; una agrupació en la que tinguin cabuda tots
els companys i en la que es representin els interessos
de tota l’advocacia jove de Barcelona. De forma
conscient s’ha de saber que l’advocacia jove la
conformen totes les advocades i advocats, als qual
se'ls hi ha de donar la resposta que necessitin.

Els 50 anys del GAJ Barcelona van suposar una fita
per a tota l’advocacia jove. El GAJ Barcelona va ser
la primera agrupació de joves advocats de tot
l’estat espanyol i des d’aleshores fins al dia d’avui
hem liderat i liderarem l’activisme entre joves
advocades i advocats. El nostre 50è aniversari ens
ha de motivar per fer que la veu del GAJ Barcelona
estigui present en totes les instàncies. Per això,
durant els actes del nostre 50 aniversari van estar
presents el Ministre de Justicia, Rafael Catalá, i el
Conseller de Justícia, Carles Mundó, els quals van
compartir les seves inquietuds amb l’advocacia
jove de Barcelona.
Encara ens queda tot un any de commemoració
dels 50 anys, que servirà per apropar el GAJ a
aquells que encara estan lluny. Els 50 anys són un
punt i seguit de la història del GAJ. Seguim!
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La teva història
és la nostra història

E

n aquest breu article
intentarem donar-vos
les primeres passes i
eines per a evaluar la
vostre idea de negoci,
autoevaluar-vos abans de fer aquest
gran pas. El Canal Empresa de la
Generalitat de Catalunya ens dóna
unes eines molt útils:
· Test idea: Són 20 o 25 preguntes
per fer-te recapacitar sobre el
procés d'emprendre un negoci i
ajudar-te a identificar el punts
forts principals de la teva proposta, i
els punts febles, perquè els
puguis reorientar.
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/aplicatius/index_home_test_idea.jsp
· Perfil Emprenedor: Aquesta eina
t'ajudarà a treballar i incorporar un
conjunt d'actituds, habilitats i
destreses que contribueixen a
l'èxit de qualsevol projecte
empresarial.
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/aplicatius/index_home_compclau.jsp
· Pla d’empresa: És l'eina principal
que has d'utilitzar per decidir si el
teu projecte és prou sòlid per a
posar-te pel teu compte i s’ha de
fonamentar sobre quatre variables
principals que has de treballar
abans de llençar-te a la piscina.
Aquestes variables són les
següents:
· Màrqueting: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/marqueting.do
· Fiscalitat: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/fiscalitat.do
· Gestió empresarial: http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/gestio_empresa.do

· Localització i ubicació: http://
inicia.gencat.cat/inicia/cat/local_i_ ubicacio.do
· Compliment normatiu: L’Il·lustre
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
posa a la teva disposició un seguit
de guies bàsiques que t’ajudaran
a complir tota aquella normativa
bàsica d’obligat compliment per
als despatxos d’advocats. A la
pàgina web de l’ICAB (www.icab.cat) apartat SOLUCIONS PROFESSIONALS podreu trobar les
següents guies:
· Guia Fiscal de l'Advocat
/da Guia de normativa bàsica de
tributació de l'advocat/da
· Guia Laboral de l'Advocat
/da Guia de normativa bàsica
laboral de l'advocat/da
· Guia Protecció de
Dades de l'Advocat/da Guia de
normativa bàsica de protecció de
dades de l'advocat/da
· Guia Blanqueig de
Capitals Guia de normativa bàsica
de blanqueig de capitals per a
advocats/des
· Guia Prevenció Riscos
Laborals Guia de normativa
bàsica de prevenció de riscos
laborals de l'advocat/da i
despatxos professionals col·lectius
· Guia de Normativa
Bàsica de Consum de
l'Advocat/da Guia de Normativa
Bàsica de Consum de l’Advocat/da.
Una vegada ja tenim una idea i
model de negoci per al nostre
despatx degudament testejat
necessitem conèixer les principals
fonts de finançament (públiques i

privades). És fonamental conèixer
els principals ajuts i subvencions
que atorga el sector públic a
l’iniciar un negoci:
· Capitalització de l’atur.
· Bonificacions de la cotització a la
Seguretat Social al treball autònom.
· Bonificació de les quotes de
Seguretat Social per a persones
amb discapacitat.
· Deducció de l'impost d' IRPF per
compte d'estalvi-empresa.
· Ajuts en forma de garantia per al
finançament empresarial de
projectes d’autònoms, micro,
petites i mitjanes empreses.
Tanmateix, degut a què les
convocatòries tenen un tancament
determinat, us recomanem que
utilitzeu el següent cercador
d’ajuts i subvencions
http://www.ayudas-subvenciones.es/
Esperem que aquesta breu guia
d'emprenedoria bàsica us sigui
d’ajuda per a poder desenvolupar
exitosament la vostra carrera per
compte propi.
Per a més informació
us recomanem us poseu en
contacte amb el
Grup de l’Advocacia Jove del ICAB

ALBERT JANÉ
Advocat i
Vocal del GAJ

