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La Llei recull els drets i deures de tots els ciutadans i, nosaltres com a
advocats i advocades, tenim la responsabilitat de què totes i cadascuna de
les persones que viuen a la nostra societat vegin respectades les seves
llibertats. Una feina imprescindible de la qual ens podem sentir orgullosos.
La funció del Col·legi és garantir que tots els col·legiats i les col·legiades
puguem desenvolupar la nostra professió sense entrebancs, protegir sense
complexos el lliure exercici del dret a la defensa i donar empara a totes i
tots, advocades i advocats, davant de qualsevol conflicte amb alguna
autoritat, sigui administrativa o judicial. Som el dret a la defensa i sense el
dret de defensa no existeix l'estat democràtic.

La nostra proposta es resumeix en aquests 10 punts:

El Col·legi que volem



 La defensa dels drets fonamentals,
obligació inexcusable del Col·legi 

L'ICAB ha de ser valent i decidit davant qualsevol atac que es pugui produir
contra els drets i llibertats fonamentals, siguin individuals, col·lectius o
nacionals, sense importar de qui. La seva obligació és lluitar contra
qualsevol ombra de regressió democràtica.

 
Un Col·legi al servei de la professió  

Les col·legiades i col·legiats han de ser l'única prioritat del Col·legi. Volem
promoure la imatge del col·lectiu i posar a la seva disposició eines de
màrqueting que potenciïn entre d'altres coses la necessitat d'una advocacia
preventiva.

Això suposa també actuar davant situacions com la que genera la
pandèmia de forma que es consideri situació de risc l'actuació dels
professionals a jutjats i comissaries.



 
Ús de les noves tecnologies per
una gestió més transparent i
participativa

Volem un Col·legi més transparent i participatiu. Les noves eines
tecnològiques permeten una gestió més propera amb els col·legiats i les
col·legiades. La nostra participació en l'elecció dels membres de les
diferents comissions delegades ha de ser fonamental.

 Defensar el català és cosa de
tots i totes
  L'ICAB ha de garantir l’ús del català en l’àmbit jurídic. És un dret reconegut,
però la seva presència davant dels tribunals és del tot insuficient i gairebé
residual. 

No ens podem quedar al marge d'una situació anormal com aquesta. Els
drets lingüístics són drets fonamentals i com a tals cal exercir-los i
defensar-los.



 
Un Col·legi útil que ens retorni en
serveis el que paguem en quotes

És difícil d'entendre que l'ICAB no presti serveis que es poden trobar en
altres col·legis professionals.

El Col·legi ha de ser una eina més dels professionals de l'advocacia i ha de
prestar serveis que permetin adaptar-se a situacions com el teletreball,
ajudar en la gestió i prestar assistència tècnica als despatxos petits en
temes informàtics o oferir cursos formatius que responguin realment a les
necessitats dels advocats i les advocades.

 Prou precarització de la professió

El Col·legi s'ha d'implicar en la defensa d'uns ingressos dignes per a tots els
professionals de l'advocacia.

Resulta imprescindible disposar d'una borsa de treball eficaç, on sigui
possible trobar feina tant a les persones que volen començar a exercir la
professió, com a aquells professionals que volen millorar la seva trajectòria
laboral.



 Aposta real pel Torn d'ofici

El Torn d'ofici és un servei social al qual s'hi dediquen molts professionals
pel seu compromís amb el dret a la defensa i els valors de l'advocacia, però
també és un espai on molts advocats i advocades troben els seus únics
ingressos. Cal dignificar-lo, i això exigeix garantir que les seves retribucions
arribin al Salari Mínim Interprofessional i estiguin exemptes de l'IRPF.

 
Ser dona no pot ser un
desavantatge

El Col·legi ha d'impulsar l'elaboració de plans d'igualtat i protocols de
prevenció i abordatge de casos d'assetjament sexual i discriminació per raó
de sexe als despatxos professionals, a través de la formació adequada.

Cal implicació per garantir la conciliació familiar i la disminució de la bretxa
salarial entre homes i dones.



 
Les comissions i les delagacions
també són part del Col·legi

Les seus territorials no poden viure allunyades de la realitat del Col·legi. Les
hem de posar al seu cor i acostar-les a l'acció de la Junta. 

També volem millorar el treball de les comissions i seccions col·legials per
potenciar la seva cooperació.

 
El Col·legi ha de ser el punt de
trobada dels professionals de
l'advocacia

Cal reforçar el sentit de pertinença al Col·legi i una peça clau és la Comissió
d'Activitats Socials, que ha d'esdevenir un espai de trobada de tot el
col·lectiu, però també un instrument pel networking i de reforç de la imatge
corporativa, imprescindible per prestigiar la professió.


