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DIJOUS 1 DE JULIOL
19:30 h. Benvinguda als assistents. Acte solemne d'inauguració del XVI Congrés Estatal de l'Advocacia Jove, Saló d'Actes. 
Autoritats convocades:
 • S.S.A.A.R.R. Els Prínceps d'Astúries (pendent confirmar) 
 • Excm. Sr. Carlos Carnicer Díaz. President del Consejo General de la Abogacía Española. 
 • Excm. Sr. Francisco Caamaño. Ministre de Justícia. 
 • Excma. Sra. Gabriela Bravo. Portaveu del Consejo General del Poder Judicial (pendent confirmar) 
 • Excma. Sra. Montserrat Tura. Consellera de Justícia de la Generalitat (pendent confirmar) 
 • Excm. Sr. Pedro Yúfera. Degà de l’Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona. 
 • Sra. Mayte López Pérez-Cruz. Presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. 
 • Sr. Diego Callejón Muzelle. President del Grup d'Advocats Joves de Barcelona.

DIVENDRES 2 DE JULIOL
10 h. Ponència A i B (es celebraran 2 ponències a la vegada: una al Saló d’Actes i l'altra a la planta 8)
12 h. Coffee Break
12:30 h. Ponència A i B (es celebraran 2 ponències a la vegada: una al Saló d’Actes i l'altra a la planta 8)
14 h. Dinar de treball
16 h. Taules rodones
21 h. Sopar Informal a la platja 

DISSABTE 3 DE JULIOL
10 h. Ponència A i B (es celebraran 2 ponències a la vegada: una al Saló d’Actes i l'altra a la planta 8)
12 h. Coffee Break
12:30 h. Ponència A i B (es celebraran 2 ponències a la vegada: una al"Saló d’Actes" i l'altra a la planta 8)
14 h. Dinar de treball
16 h. Aprovació de les conclusions del congrés.
19 h. Clausura de l'acte.
22h. Sopar de Gala i Festa.

DIUMENGE 4 DE JULIOL
12 h. Reunió del Ple de la Confederació, Saló d'Actes.

* PROGRAMA ACOMPANYANTS
Per determinar.

Programa

WWW.XVICEAJ.COM

PONÈNCIES
 • IMPLICACIONS DE LA LLEI Òmnibus: PRESENT I FUTUR DE LA PROFESSIÓ.

 • RELACIÓ LABORAL ESPECIAL DE L 'ADVOCACIA I SOCIETATS PROFESSIONALS.

TAULES RODONES 
 • "ASPECTES PRÀCTICS EN L'EXERCICI DEL DRET DE DEFENSA EN ELS PROCEDIMENTS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE"

 • "PROJECCIÓ SOCIAL DE L'ADVOCAT"



Què hem fet?

 Gaj a Catalunya Ràdio "la Nit dels Ignorants"
Agrupats del GAJ vénen participant mensualment en el programa radiofònic "La Nit dels Ignorants" 
de Catalunya Ràdio, fent una important tasca de difusió de la vàlua i capacitat dels joves advocats, 
tot resolent els dubtes jurídics que plantegen els oients. Els agrupats que hi han intervingut 
valoren l'experiència molt positivament, destacant-ne el repte d'haver de donar resposta immediata, 
en viu i en directe, a les consultes plantejades. Us animem a col·laborar en futures intervencions, 
contactant a: advocatsjoves@icab.cat.

 Sant Raimon de Penyafort 2010
El passat 29 de gener, el GAJ va organitzar una festa-sopar amb motiu de la celebració de la 
festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2010 que va tenir lloc a la cosmopolita  Sala Avant 
Lounge de l'Oshum a les 22.00 hores. Dit esdeveniment va congregar més de dos-cents Advocats 
joves d’Europa, Espanya i Catalunya, i amics i coneguts. El sopar i l’acompanyament musical 
van ser deliciosos, i la festa amb ballaruca fins a la matinada, va corroborar l’èxit rotund de tots 
els participants. El GAJ va lliurar un homenatge trofeu a la Mar Morón que durant molts anys ha 
treballat magníficament pel GAJ, agraïment que reiterem en el present.

 Curs el meu primer procés d’acomiadament
objectiu
Els passats dies 16 i 23 de març des del GAJ vàrem organitzar aquest petit curs/ conferència sobre 
com abordar un procés tan comú com l'extinció del contracte de treball per causes objectives. El curs, 
d'especial rellevància en un context de crisi econòmica com l'actual, es va distribuir en dues sessions.
La primera de les sessions va tenir com a ponent a Alfredo Bayón i es va centrar pròpiament en les 
causes de l'acomiadament i la forma del comunicació dins la fase inicial del procés, fins a l'obtenció 
de la sentència. En la segona de les sessions, Daniel Cubero va analitzar  detalladament els efectes 
i conseqüències de la declaració de l'acomiadament com procedent, improcedent, o nul i les 
conseqüències pràctiques de l'execució de la sentència.
Cal destacar que el curs va tenir un elevat nivell d'assistència, el que acredita l'especial interès en 
aquest tipus de matèria per part del col·legiat, agraint la participació de tots els assistents i especialment 
als ponents que gratuïtament van col·laborar.

4 DIES PER DEFINIR
EL FUTUR DE LA PROFESSIÓ

Diego Callejón Muzelle 
President del Gaj

 Concurs d'Oratòria 
Amadeu Maristany 2010
El dia 29 de gener es va dur a terme a la Sala 
de Recepcions de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona una nova edició del Concurs 
d’Oratòria Amadeu Maristany i que aquest any 
va comptar amb la presència destacada del 
prestigiós periodista Sr. Ferran Monegal.
El nivell de l’art de l’oratòria dels vuit 
participants va ser especialment destacat 
aquest any, que van complicar molt la decisió 
del Jurat. En tercer lloc es va classificar l’Eva 
Payet, i van arribar a la final en Sergio Balcells 
i la Ginebra Comellas, que en va resultar 
finalment guanyadora.

Ginebra Comellas, Guanyadora del 
Concurs d’Oratòria

Vicky Florencio, Josep Llàcer i Mireia Mallol a la “Nit dels Ignorants” 

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. Ara el GAJ 
també al Facebook! Un nou mitjà per estar al dia de les nostres activitats i en contacte amb els companys 
agrupats. http://es.facebook.com www.icab.cat

Els propers dies 1, 2, 3 i 4 de juliol tindrà lloc a Barcelona el XVI Congrés Estatal de l’Advocacia 

Jove. Aquest esdeveniment  es configura com el fòrum d’opinió i debat més important de l’advocacia 

jove,  amb més de 300 advocats de tot l’àmbit espanyol i autoritats de l’àmbit de la justícia. 

En aquesta cita es discutiran temes actuals tan importants com les futures conseqüències per la 

professió de la coneguda  Llei Òmnibus i la regulació de la relació laboral especial  de l’advocacia. 

El Congrès ens permetrà dialogar i treballar amb grans especialistes; durant uns dies podrem parlar 

dels nostres assumptes professionals, contrastar opinions, conèixer altres punts de vista i solucions. 

Amb aquesta trobada podrem millorar la imatge de la nostra professió davant de la resta de ciutadans. 

Oferirem la nostra millor cara, la de l’estudi, l’enfoc científic dels problemes, buscant solucions i 

consens.

Durant els dies del Congrés també hi haurà temps per conèixer i parlar amb els companys de la 

resta de l’Estat, tant en les taules rodones organitzades,  com en els dinars, sopars i festes.

Aquest Congrés està obert a tots aquells advocats joves que hi vulguin participar, que estiguin 

interessats en formar part d’un grup de debat i opinió que crearà unes bases pel futur de la professió. 

Seran 4 dies, a Barcelona. Teniu tota la informació a www.xviceaj.com, on trobareu la butlleta de 

subscripció i el programa.

T’HI ESPEREM !

ENTRA al web WWW.XVICEAJ.COM, ves A L’APARTAT INSCRIPCIONS,
i OMPLE LES TEVES DADES. A més, per validar la teva inscripció adjunta
el justificant de pagament.  

INSCRIPCIONS

Als 50 primers agrupats del          que s'inscriguin se us 

retornaran 50 euros de l'import de la inscripció!


