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Entrevista a: Sergio Hidalgo

butlletí del Grup d’Advocats Joves

Encara no ets del GAJ???
Apunta-t’hi enviant-nos un e-mail a advocatsjoves@icab.cat  i rebràs informació
dels nostres actes, cursos, festes i altres, a més de gaudir d'avantatges.

¿Qué es la CEAJ?

La CEAJ, Confederación Española de
Abogados Jóvenes, representa el verdadero foro
de la abogacía joven en nuestro país, pues su
consejo esta compuesto por la mayoría de las
agrupaciones y federaciones de abogados
jóvenes, y en las que todos tienen un
denominador común que es el inicio en el
desempeño de la profesión, pues en esta
andadura los problemas con los que se encuentra
el abogado joven, difieren de los que tiene el
abogado que ya está establecido, ya que carecen
de los medios a nivel de infraestructura y
económicos necesarios, por lo que se les tiene
que apoyar en todo lo posible para facilitar que
su incorporación sea efectiva y real.

¿Quién compone la CEAJ?

Actualmente tiene cuarenta y un miembros,
entre agrupaciones y federaciones, la diferencia
entre las primeras y las segundas, es que estas
últimas están compuestas por diferentes
agrupaciones de una misma comunidad
autónoma.

¿Qué periodicidad tienen vuestras
reuniones? ¿Qué temas se tratan?

Las reuniones las podemos calificar
dependiendo del órgano que se convoque, así
está: congreso de la abogacía joven, con carácter
bianual, al cual puede asistir cualquier abogado
joven; Consejo de CEAJ, que se reúne con una
perioricidad trimestral, siendo elegida la ciudad
en la reunión anterior, y en la que los
representantes de la abogacía joven ponen en
común sus diferentes proyectos, inquietudes,
decisiones, etc.; Comisión ejecutiva de CEAJ,
es el órgano ejecutivo, compuesto por varios
compañeros de toda la geografía, y por el que
se canaliza el trabajo de CEAJ.

 ¿Cúando es el próximo encuentro?

El próximo 29 de febrero y 1 de marzo en Bilbao
al que puede asistir cualquier abogado joven.

Sergio Hidalgo
Sergio Hidalgo és president de la

Confederación Española de Abogados

Jóvenes des del 9 de desembre de 2006

i vicepresident del Grupo de Abogados

Jóvenes de Madrid . Des de la privilegiada

perspectiva que li dóna el seu càrrec ens

va comentar diferents qüestions que ens

afecten com advocats joves.

www.icab.cat
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¿Cómo ves la salud de la abogacía joven
en España?

La realidad es que goza de buena salud,
principalmente porque más que ser el futuro,
somos el presente, no sólo con la implantación
de las nuevas tecnológias, que por nuestra
juventud estamos mucho más cercanos a su
desarrollo, sino que cada vez somos más y mejor
organizados.
Estamos en todos los eventos de trascendencia
para la abogacía con una presencia activa y
reivindicativa a favor de los intereses de nuestro
colectivo.
A modo de ejemplo, vale reseñar el último
congreso nacional de la abogacía, en donde la
mayoría de las comunicaciones estaban
realizadas por abogados jóvenes, y donde se
consiguió rechazar cualquier inclusión a la libre
designación del abogado del turno de oficio.

¿Cuales son las preocupaciones actuales
de los abogados jóvenes? ¿Son diferentes
según la CCAA?

Principalmente son el Turno de Oficio, la
relación laboral especial y su implantación,
formación, incorporación al mercado laboral,
etc..
Las preocupaciones suelen ser comunes en la
mayoría de las comunidades autónomas, si bien
con las transferencias de las competencias las
prioridades se han modificado.
La incorporación de la mujer a este profesión,
¿comportará el desarrollo de políticas de
conciliación laboral y familiar que hasta ahora
no eran quizás tan necesarias?
No creo que el único motivo sea la incorporación
de la mujer, aunque sin duda influye más, la
verdad es que actualmente es necesario para
todos los jóvenes una mejora sustancial en este
tipo de normas, independientemente del sexo
que desempeñe la profesión, con el objeto de
que haya una verdadera conciliación entre el
trabajo y la posibilidad de tener una familia.

Gràcies a tots!¿En qué ámbito se siente el Presidente
de la CEAJ más cómodo?

En el que a nadie se le impida expresar sus
ideas y pensamientos libremente.

¿A qué juez o jueza invitarías a comer a
tu casa?

A quien no me hablara de la problemática
de la justicia.

¿Que hubieras sido de no ser abogado?

Como suena muy pretencioso actor cómico,
me quedo con titiritero ambulante.

Y por último, ¿qué consejos le darias a
un joven abogado?

Que no tire la toalla, que luche, que no
siempre los inicios son faciles, y que es una
profesión de las más bonitas y humanista, pues
no hay nada como conseguir luchar contra las
injusticias.



Concurs de
Relat Abreujat
Joves! Poseu a prova
les vostres habilitats
narratives i la vostra
destresa literària en un
breu relat amb algun
component jurídic o
relacionat amb l´exercici
professional.
Consulteu les bases a www.icab.cat
(apartat del Grup d’Advocats Joves)

Noves Incorporacions: Margarita Acosta Martí; Claudio Aguiló Casanova; Blanca Alberich Porta; German Almendros
Pallarés; Ariadna de Arquer Tintoré; Núria Asenjo Villalonga; Jaume Barbany Rovira; Sara Barona Conesa; Jordi Joan Barrubés Barriendos; Josep Carles
Bello Vázquez; Maitane Beracoechea Alava; Inés Biarge Gallardo; Javier Bravo Ciudad; Maria Dolores Caballero Pérez; Elisabet Calzada i Oliveras; Silvia
Camps Comas; Eva Caparros Baretta; Carla Carreras-Candi Casabó; Montserrat Carretero i Codina; Raquel Carrio Castro; Santiago Castelló Almazán;
Anna Colomé Nin; Juan  Daroca García-Barberena; Carolina De Diego González; Xavier Domínguez Arbués; Irene Duran Gispert ;Raquel Figueroa Denche.

Què hem fet?

Letter Box

Festa GAJ SRP’08
Cap a les 21.00 hores del passat dissabte 9 de
febrer ja es podia percebre a l’ambient dels voltants
del club Elephant, un dels locals més cool de la
nit barcelonina, la festa que s’aproximava. Una
catifa vermella al més pur estil hollywoodiense
rebia als convidats i els conduïa a la haima, on la
nit començava amb un pica-pica internacional,
preludi del que seria una nit memorable. I és que
una vegada més, el Grup d’Advocats Joves de
l’ICAB n’havia organitzat una de ben grossa!
Advocats d’arreu d’Europa, Espanya i Catalunya,
més de 300 joves, celebraven que era Sant
Raimon i som advocats! Where are you from? A
qué colegio de abogados perteneces? A què et
dediques exactament? Eren una de les moltes
preguntes que es podien
sentir entre copa i copa, i
que servien per trencar el
gel, intercanviar comentaris
sobre la situació de la
professió arreu del món i
fer networking tot passant-
ho d’allò més bé. Moltes
gràcies a tots el assistents!

És obligatòria
la relació laboral especial?

Què hi ha?

Welcome Reception
El Palau Reial de Pedralbes van ser l’escenari

de la recepció de la Conselleria de Justícia als

representants de l’advocacia internacional i al

GAJ, dijous 7 de febrer, dins el marc de la

festivitat del SRPF’08. Els membres  del GAJ

estàvem allà per rebre amb els braços oberts

als joves col·legues vinguts d’arreu: la resta d’

Espanya, França, Regne Unit, Holanda, Lituània,

Bèlgica, Suïssa, Dinamarca, Itàlia i Sèrbia, entres

d’altres, hi tenien representació. Van obrir l’acte

unes paraules de la consellera de justícia

Montserrat Tura, de la degana Sílvia Gimenez-

Salinas, del president del CCBE Peter Koves i

del president del GAJ Héctor Sbert; seguit d’un

concert de la coral de l’ICAB.

Torneig  d'Advosketball
El passat 2 de desembre al Club Esportiu UBAE

es va celebrar el tradicional “Torneig de Basket

3x3” del GAJ. El Guanyador d’aquesta Quarta

Edició va ser l’equip “Cadells Team” seguit dels

“Veterans Team” i “Corporative Dreams”.  El 20

de desembre a la Sala “NOVO” de Barcelona

amb motiu de la festa de Nadal , van ser lliurats

els premis del Torneig pel Sr. Manel Bosch ex

jugador, entre d’altres, del Futbol Club Barcelona.

En més d'una ocasió m'he trobat
amb algun oficial d'algun jutjat el comportament
del qual és inapropiat i incorrecte, resultant
maleducat tant pel client, com pel propi lletrat.
Pot actuar l'ICAB al respecte? És possible realitzar
algún tipus de queixa?
Esther Padró • Col.legiada 30.804

Les queixes als funcionaris es poden presentar
davant el Secretari del mateix jutjat i/o pots
presentar la teva queixa davant la Comissió de
Relacions amb l’Administració i la Justícia (CRAJ)
de l’ICAB que l’estudiaran amb deteniment, i, atès
el cas, hi donaran el tràmit corresponent prèvia
assignació d’un ponent. (Properament la CRAJ
juntament amb el GAJ donarà una conferència
informativa sobre tot plegat).

Sí. Des de fa anys, tant l’advocacia jove catalana, (i en especial la del GAJ de Barcelona) com l’advocacia
espanyola (bàsicament la Confederación Española de Abogados Jóvenes, CEAJ) està concedin una
especial atenció a la situació d’abús que estava i està patint un ampli col·lectiu de companys Joves
que comencen la nostra professió.

Tot i que entenc que la naturalesa jurídica de la relació laboral que unia els advocats en despatxos
d’advocats ha estat sempre una relació laboral ordinària, la disposició transitòria 1a de la Llei 22/2005
i posteriorment el RD 1331/2006 van aclarir qualsevol dubte i van crear la relació laboral especial pel
nostre col·lectiu, silenciant el debat sobre la naturalesa jurídica d’aquesta relació, sempre que la
sentència que resoldrà els recursos presentats per CCOO i UGT no el reobri.

Des del GAJ de Barcelona, de Joves Advocats de Catalunya (JAC) i de la CEAJ, s’ha intentat promoure
l’aplicació del Real Decret, per tal d’acabar amb la situació il·legal en qué es veuen obligats a treballar
molts dels nostres Joves companys, sobretot en els moments inicials.

Des del GAJ de Barcelona s’han dedicat molts esforços en defensar els interessos laborals dels
advocats joves (i ja des de l’època en que l’Ignasi Martínez de Dalmases era el President, i després
amb la Jennifer Losada Garcia -amb l’estreta col·laboració de l’Oriol Cerdà Alimbau- i en l’actualitat
amb l’Héctor Sbert Pérez), creant cicles de conferències sobre el tema de la passantia i la relació
laboral, participant en conferències de l’ICAB, (que s’ha d’admetre que ha estat un dels col·legis més
actius en temes relacionats amb la relació laboral especial), coordinant i presentant les ponències a
congressos de JAC, redactant conclusions que s’han enviat a les institucions, assumint la representació
catalana en els diferents fòrums on s’ha anat,  tant a nivell català com a nivell estatal, entrevistant-se
amb altes institucions de l’estat per parlar sobre aquest tema, elaborant unes enquestes per determinar
el grau d’aplicació del RD 1331/2006, assumint la representació espanyola en aquesta matèria,
coordinant la Comissió de la CEAJ sobre la laboralitat, participant en la subcomissió de la laboralitat
del Consejo General de la Abogacía Española, o últimament, en el IX Congrés Nacional de l’Advocacia
celebrat a Zaragoza 2007, aconseguint que les quatre conclusions presentades per la CEAJ en matèria
de relació laboral especial, fossin aprovades pel ple del Congrés. És a dir, que la implicació dels joves
en aquesta matèria ha estat i és, indubtable.

Tot i que la comunicació aprovada en el congrés de Saragossa establia que per part de la resta
d’institucions s’havia de donar els passos necessaris per “informar, incentivar i instar els despatxos
d’advocats per verificar l’aplicació en el menor temps possible del RD 1331/2006”, segons el sentir
de la CEAJ, es podria fer molt més en aquest sentit, per tal que la transició de l’antic sistema (caracteritzat
per una gran inseguretat jurídica), a l’actual, (caracteritzat per l’imperativa aplicació del RD 1331/2006),
fos menys traumàtica i més gradual, però en l’actualitat el nivell d’implicació de les institucions col·legials
és inferior al desitjat.

Per tant, des de tots els nivells de l’advocacia jove s’ha de promoure el mandat establert en les
conclusions del congrés de Saragossa, per tal d’arribar a la plena aplicació del RD 1331/2006, contant
amb la imprescindible col·laboració dels col·legis però al mateix temps fent sentir la veu dels joves,
que és un dels col·lectius més perjudicats en cas que aquest RD no s’arribi a complir.Welcome Reception al Palau de Pedralbes.

Si vols enviar-nos la teva opinió o
queixa sobre qualsevol qüestió
referent a la professió, o vols ma-
nifestar el teu desacord envers
algun comentari aparegut en
aquesta secció, ho pots fer en-
viant-nos un e-mail a la següent
adreça: advocatsjoves@icab.cat

Les opinions recollides són exclusivament dels seus
autors. El Bull Pen es reserva el dret d’extractar i editar
els textos enviats per a la seva publicació.

Què + hem fet?
+ Curs de comunicació
+ Curs d’oratòria
+ Cursos Zero: Com fer una demanda, El meu 

primer Tribunal del Jurat
+ Conferència: Tributació de l’advocat jove
+ Conferències de l’agrupat: La incidència del

dret diplomàtic i consular a situacions processals
de dret intern; R.C. del promotor i constructor

+ Altres conferències: Les novetats en matèria
d’urbanisme des d’una visió pràctica; Índia: 
Oportunitats de negoci i sistema legal; 
Alemanya: oportunitats de negoci; Claus per a
la detecció de l’engany a l’interrogatori

+ Curs de tai-txi
+ La ponència del GAJ, “Posibles  mejoras  al 

Turno de Oficio”, va resultar guanyadora a
l’última reunió trimestral de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes, celebrada a 
Ourense els dies 14 i 15 de desembre de 2007.
(Podeu veure el text de la ponència a la web 
de l’Icab, apartat Grup d’Advocats Joves)

Vidal Masramon Carmona
Vocal de la CEAJ.
Coordinador de la comissió sobre la relació laboral especial dels advocats.
Ex vicepresident del GAJ de Barcelona.

Concurs d’Oratòria “Amadeu Maristany”
El tradicional Concurs d’Oratòria “Amadeu Maristany” va tenir lloc el passat 6 de febrer a la 8a planta
de l’ICAB. Van participar la companya Eulalia Bartomeus, que va defensar el clàssic i sempre qüestionat
assumpte de la publicitat a les togues; la companya Miriam Amorós, que va titllar de delinqüents aquells
àrbitres que adopten decisions manifestament injustes; Àngel Escolano, tercer classificat, que va fer una
original interpretació de la institució dels vicis ocults aplicables a les activitats d'un immoble situat en
Carrer Bailén, 22; la finalista, Maria Pérez Beuster, que va parlar de l'aplicació del barem d'honoraris, si
facturem per hores, per què no facturar part d'aquelles nits en què somiem amb els nostres clients? El
guanyador, Carlos Martínez-Lizán, va defensar la vessant més social de l'àmbit jurídic: la política. I és que
pocs imaginàvem que hi pogués arribar a haver tantes similituds jurídiques entre el Tripartit, El Club Super
3 i Les Tres Bessones. Des d'aquí donar l'enhorabona
a tots els participants, agraint-los els divertits moments
que ens van fer passar, així com donar les gràcies al
públic assistent, i al jurat, composat aquest any per la
família del company Amadeu Maristany; la degana Silvia
Giménez-Salinas, i la diputada de Junta responsable
del GAJ Adriana Auset; l'actual i l'anterior president
del GAJ Hector Sbert i Jennifer Losada, respectivament;
els professors dels cursos d'Oratòria i Comunicació
Jordi Estalella i Alex Mañas. Us esperem l’any vinent!


