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El nou Bull Pen!

Des del GAJ volem 
conèixer les teves 
idees i suggeriments 
per renovar la revista 
del GAJ,
el BULL PEN!!!

Fem entre tots la 
revista dels advocats 
joves de l’ICAB…
totes les vostres 
idees seran 
benvingudes!

advocatsjoves@icab.cat

Entrevista a: Vidal Masramon 
Carmona

 Quins són els principals projectes de la Junta 
de Govern pels advocats joves?
 Encara és aviat per poder traçar les línies del que 

serà l’actuació de l’actual Junta de Govern de l’ICAB, 

ja que les eleccions van ser fa molt poc, però crec que 

hi ha aspectes com el del viver d’advocats (Centre de 

Suport Professional) que són una eina útil pels que 

comencen i que espero poder seguir de ben a prop, 

també l’ampliació i estandarització del protocol de 

suspensions per maternitat, el manteniment dels ajuts 

per a la col·legiació i en situacions de dificultats 

pels advocats/des (ajornament de quotes, 

beques de formació, exempcions, descomptes 

etcètera) i en general un apropament de l’advocat 

jove a l’ICAB i de l’ICAB a l’advocat jove.

 Des de la teva posició de diputat 
corresponsable, quines idees tens per  
promocionar dins de la Junta l’atenció i solució 
respecte certes problemàtiques que afecten als 
joves advocats?
 Crec que tant l’actual Junta, com el Degà, tenen 

molta sensibilitat per entendre i donar solucions als 

problemes de l’advocacia jove, per tant crec que en 

aquest aspecte serà senzill tant per l’Héctor Sbert com 

per mi (actualment ambdós són co-diputats pel GAJ). 

De totes maneres s’haurà de fer una anàlisi seriosa i 

tranquil·la sobre quins són els problemes reals que 

afecten a l’advocacia jove per tal que, dins de la Junta 

podem oferir solucions reals als problemes que es 

plantegin.

 En relació a la pregunta anterior, 
actualment, quins són els problemes que 
creus que afecten més directament als 
advocats joves i que s’haurien de solucionar? 
 Hi ha molts aspectes importants, des de la 

formació, a la retribució, al sistema de protecció 

social en què s’han d’incloure els advocats/des, a 

la seva expansió i promoció individual i/o col·lectiva, 

nacional i internacional la dignificació de la figura 

de l’advocat jove dins un despatx ja en 

funcionament, i un llarg etcètera. Un problema 

d’especial importància –tant per l’advocacia jove 

com per la resta- és el de la l’aplicació de la relació 

laboral especial, ja que en els últims mesos s’ha 

creat una patronal d’advocats/des (PIME’D) i un 

sindicat d’advocats/des, (SAICO) raó per la que 

crec que s’haurà de prestar un especial interès a 

aquest nou fenomen que afecta de manera 

especial a l’advocacia jove.

 Quines actuacions emprendrà l’ICAB per 
impulsar o conscienciar als despatxos que han 
d’aplicar la relació laboral especial de 
l’advocacia? 
 Crec que com deia abans, qualsevol actuació 

passa per una inicial anàlisi dels problemes que 

pateix l’advocacia jove. Dit això, crec que tots som 

molt conscients del moment de crisi que estem 

passant, però això en cap cas pot ser una excusa 

per no aplicar la legislació que pertoqui. Per part 

del GAJ s’ha fet i s’està fent una tasca de 

conscienciació de la necessitat d’aplicar la llei de 

manera correcta (s’han realitzat conferències, 

congressos, s’han formulat enquestes, s’han 

presentat dades a totes les institucions de 

l’advocacia, s’han editat díptics informatius, etcètera) 

i crec que és un bon model a seguir, la informació, 

la conscienciació i la normalització de la relació 

laboral especial. La labor de la Junta presidia pel 

Diego Callejón (i de tots qui l’han precedit) ha estat 

molt important i segur que la del Genís Boadella 

també serà brillant. En qualsevol cas, des del 

moment en què hi ha dos operadors com la patronal 

i el sindicat, crec l’ICAB ha de mantenir 

l’equidistància que li correspon com a institució i 

en la mesura del possible, ha de tutelar els 

interessos comuns de tots els Col·legiats/des, 

afavorint que la professió millori.

Ha canviat el teu punt de vista en alguns 
aspectes degut al teu canvi de posició?
 Encara no m’ha donat temps a canviar, però si 

per canvi s’entén enriquiment, espero que sigui aviat!.

 Un jove advocat. Defineix que és o creus 
que hauria de ser?  
 Un advocat jove segons els estatuts del GAJ 

és un advocat menor de 40 anys (ja em falta 

poc...) però en qualsevol cas significa per mi, una 

situació de fragilitat i desconeixement, (en alguns 

aspectes) que mereix per part de tota l’advocacia 

institucional d’una especial tutela i protecció; 

doncs tot i ser molt més preparat i per tant molt 

més competitiu que d’altres advocats amb més 

experiència, poden ser especialment vulnerables 

en d’altres aspectes. Entre tots (bàsicament ICAB 

i GAJ) hem de proveir-los de tot el necessari 

perquè puguin començar a gust en una 

professió tan enriquidora com la de l’advocacia.

 Quin és el rol que acomplim els joves 
advocats en la societat actual? 
 El rol de la novetat, de la rapidesa, de la 

excel·lència, de la capacitat d’aprenentatge, de 

les noves tecnologies, de la il·lusió, la solidaritat, 

del futur i sobretot... del present.

 Quin missatge enviaries als advocats joves? 
 Il·lusiona’t en cada demanda, transmet-li al teu 

client que es especial , posa’t nerviós en cada 

judici, tracta bé als teus companys/es i gaudeix 

d’aquesta professió cada dia... i arriba aviat a casa!.
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Vidal Masramon Carmona. Advocat. 
Diputat de la Junta de Govern de l'ICAB 
des de juliol de 2011. Co-diputat 
responsable del Grup d'Advocats 
Joves. Ex-vocal de la Confederación 
Española de Abogados Jóvenes. 
Ex-vicepresident i ex-vocal del Grup 
d'Advocats Joves.

El camino iniciado en el año 1998 con la 
Pasantía culminó en el año 2007 con la 
entrada en vigor del RD 1366/2006 que 
regula la relación laboral especial del 
abogado. Pero esto no ha sido ni mucho 
menos el fin del trayecto, queda todavía 
mucho por recorrer.

Hay que recordar que el RD 1366/2006 evita 
las cuestiones más espinosas de la 
regulación de la profesión, como puede ser 
el establecimiento del salario mínimo, 
dejando esta cuestión y otras muchas a la 
creación de un futuro convenio colectivo del 
sector.  Es por lo tanto absolutamente 
necesaria la elaboración de dicho convenio 
para que nuestra profesión tenga la 
regulación completa que merece.

Pero como todos sabemos, no hay convenio 
sin patronal y sindicato, conceptos extraños 
a nuestra profesión hasta hace muy poco, 
que impedían avanzar por dicha vía, pero...

En este nº del BullPen os presentamos a 
SAICO, el primer sindicato de abogados del 
país, y a ASSOCIACIÓ IURIS, la asociación 
de pequeños y medianos despachos.

Con la irrupción a escena de estas dos 
entidades, de las que destacamos 
especialmente que son asociaciones propias 
del mundo de la abogacía, pioneras y 
nacidas en Barcelona, deseamos que 
finalmente se consiga pactar un convenio 
colectivo que establezca unos mínimos que 
no sean perjudiciales para ninguna de las 
partes, en el que todos se sientan cómodos 
cumpliéndolo, lo que sería una gran señal 
de madurez para la profesión.

…Y esperamos que este hecho ayude a la 
otra gran asignatura pendiente de la RLEA: 
su aplicación. Según los estudios realizados, 
el 50% de los abogados en activo deberían 
estar sometidos a la RLEA, sin embargo el 
nivel de aplicación es muy insuficiente, lejos 
de esas cifras, y ello pese a que Barcelona 
es la ciudad con el índice de aplicación más 
elevado del estado.

Finalmente, aprovecho esta tribuna para 
despedirme de vosotros como Presidente 
del GAJ. Ha sido un auténtico privilegio, 
gracias a mis compañeros de comité y al 
personal del ICAB por todo el trabajo 
realizado, y quiero agradeceros a vosotros 
los agrupados especialmente vuestra 
entusiasta participación en todos los actos 
que os hemos propuesto, es un tópico pero 
es cierto, sin vosotros el GAJ no tiene 
sentido. Mucha gracias y mucha suerte al 
nuevo equipo que venga!!

Diego Callejón
President de GAJ

¿Hacia un futuro convenio 
colectivo para la abogacía?
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En primer lloc ens agradaria agrair al Grup d’Advocats Joves la possibilitat de presentar-vos a través 
d'aquestes línies, la nostra organització.

SAICO és una organització jove, creada el mes de març d’aquest any. Es tracta del primer 
sindicat d'advocats en tot el país, únic tan a nivell autonòmic com a nivell estatal, i la seva 
missió és la defensa dels interessos dels advocats/des que treballen en despatxos 
d’advocats. 

SAICO es va crear amb una finalitat molt concreta; per tal de defensar als advocats/es 
que treballen en despatxos d’advocats davant de diverses situacions d’injustícia que patim, 

entre d’altres: 

- no estar donats d’alta al règim especial d'advocats de la Seguretat Social, quan per llei ho haurien d’estar.

- per problemes relacionats amb l'excés de jornada en l’exercici de la nostra professió.

- per la necessitat de negociar un salari mínim garantit com està establert en qualsevol altre sector o 
professió de la societat, el que ocasiona que molts companys percebin retribucions indignes o inclús per 
sota del salari mínim interprofessional...

Entenem que SAICO ha de jugar un paper cabdal en la futura regulació de la professió, ja que tot i 
l'oportunitat que suposava l'aprovació del Reial Decret 1331/2006 (la normativa que va crear la relació 
laboral especial dels advocats que treballen per d’altres advocats/des) hem assistit als darrers anys a la 
passivitat de totes les institucions i els operadors jurídics amb capacitat per regular i tutelar els drets dels 
advocats/des treballadors/es. 

Com a proposta fonamental, SAICO també pretén intervenir activament en la redacció i negociació d' un 
futur conveni col·lectiu del sector,  garantint especialment als seus afiliats/des i per extensió a tots els 
advocats, els seus drets enfront els seus empleadors/es.

En definitiva volem sortir en defensa i tutelar les situacions d’injustícia i d’il·legalitat que pateixen els nostres 
companys/es.

L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PETITS I MITJANS DESPATXOS D’ADVOCATS DE CATALUNYA: 
una eina de defensa d’un espai, per a la majoria de la professió. 

La majoria dels advocats formem petits i mitjans despatxos, amb necessitats i perfils de treball molt diferents 
als dels despatxos grans. No obstant, així com els despatxos grans tenen una capacitat de coordinació entre 
ells què prové de llur pròpia dimensió, els despatxos petits i mitjans patim d’una dispersió què ens afebleix.

L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE PETITS I MITJANS DESPATXOS D’ADVOCATS DE CATALUNYA ha 
estat creada, ara ja fa més de dos anys, per unir aquest sector de la professió i defensar aquests interessos.

En l’àmbit de la Relació Laboral Especial, per exemple, dissenyada a la mida dels despatxos grans, és a on 
s’ha fet més paler l’absència d’altres veus, doncs entenem què la Llei no beneficia ni als despatxos petits i 
mitjans ni als advocats per compte aliena. Uns com altres necessitem, per diferents raons, un sistema que 
permeti una més amplia formació.

Fa un any es va començar a parlar de la redacció d’un Conveni Col·lectiu de l’Advocacia, amb la sola 
intervenció dels despatxos grans; afortunadament ja estàvem constituïts i varem alçar la veu, perquè se’ns 
tingués en compte. 

Recentment  s’ha creat el sindicat de l’advocat, què de segur tindrà molt a dir a la taula negociadora. 
Nosaltres hi hem d’estar presents com a col·lectiu i precisem d’una gran representativitat per assegurar-nos 
un lloc en l’esmentada taula.

Però hi ha altres raons de pes que ens han impulsat a constituir la L‘ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE 
PETITS I MITJANS DESPATXOS D’ADVOCATS DE CATALUNYA, i que ens animen a demanar-ne la 
incorporació: Els petits i mitjans despatxos hem d’estar presents a la societat com una important alternativa 
d’assessorament, i així, assegurar-nos el nostre espai en el mercat. I en temps de crisi, aquesta defensa del 
nostre espai de mercat encara es fa més necessària.

Què hem fet?
 Congrés Internacional de l’Advocacia Jove a Barcelona
Més de 100 advocats d’arreu d’Europa van assistir del proppassat 16 al 18 de juny a la “Conference” 
i “Annual General Meeting de la European Young Bar Association (EYBA)”, una de les associacions 
d’advocats joves més rellevants del panorama internacional, que representa els interessos de més 
de 200.000 associats europeus.  
Fidel al seu estil, l’EYBA va fomentar la interacció entre els joves advocats europeus oferint un pla 
de formació dinàmic amb la possibilitat de fer networking i intercanviar les experiències pròpies amb 
la d’altres advocats europeus.
Els temes tractats durant aquest congrés amb ponents d’alt nivell han estat: “el dret i l’esport”, ‘els 
problemes i solucions dels consumidors a través d’internet’; l’anàlisi del paper de l’advocat en una 
mediació civil i mercantil’; ‘avantatges i desavantatges de l’arbitratge i la jurisdicció’, “el contracte 
de distribució” i l’aplicació del “Brussel·les II”. També s’ha realitzat una ponència per tal de definir 
un codi ètic de conducta en l’àmbit jurídic. 
La participació a aquest Congrés ha permès als joves advocats, a banda d’un importantíssim 
networking, l’obertura als diferents ordenaments jurídics europeus i ampliar els seus coneixements 
de Dret comparat de manera interactiva. En un món globalitzat és necessari, especialment pels 
joves, disposar d’aquest coneixements i realitzar aquest tipus de trobades per poder donar una 
millor resposta a les necessitats d’expansió dels nostres clients i desenvolupar la nostra clientela. 
La jornada del dissabte va ser consagrada a l’Assemblea General Anual de l’EYBA on es va designar 
els nous membres del seu comitè executiu. La vocal del Grup d’Advocats joves de l’ICAB, Amina 
Omar, va ser elegida com a Presidenta d’aquesta associació europea d’advocats joves. 

Torneig de Vòlei GAJ

Congrés Internacional de l’Advocacia Jove.

Encara no ets del GAJ? Apunta-t’hi. Envian’s un e-mail a advocatsjoves@icab.cat 
i rebràs informació dels nostres actes, cursos, festes, etc., 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

 Debat Electoral
El passat dia 11 de maig el GAJ va organitzar, 
en motiu de les eleccions municipals, un debat 
electoral amb els/les joves candidats/es de 
les formacions politiques amb representació 
política a l’Ajuntament de Barcelona. El debat 
va comptar amb la presència de: Pol Carrión 
(PSC), Ramon Morell (CIU), Andrea Levy 
(PPC), Janet Sanz (ICV-EUIA) i Jordi 
Castellana (Unitat  per Barcelona).

 Cabaret Poètic a la Biblioteca de l’ICAB
La paraula, la musica i el gest van trencar el silenci de la Biblioteca de l’ICAB el dimarts 7 de juny. El cabaret 
poèticomusical 'Jo tenia un fanal a la boca' de la companyia El Fanal va reunir a un bon nombre de companys 
que havien decidit passar un dimarts a la tarda tot gaudint, d’un espectacle ple d’humor i sensibilitat. En Marc 
Artigau, autor i director de l’obra, va saber crear una atmosfera íntima, de la mà d’uns actors (Josep Puig, Jordi 
Llovet, Llorenç González i Òscar Castellví) que desplegaren tot un joc de complicitats amb l’espectador, que 
ens va fer sortir de la Biblioteca amb el cor més ample i un somriure als llavis.

 Torneig de Vòlei Gaj!
El passat 28 de maig la platja de la Barceloneta es 
va tenyir de groc i taronja, els colors de les 
samarretes dels participants del campionat de vòlei 
platja 4 x 4 organitzat pel GAJ.
Al campionat hi van participar setze equips, formats 
cadascun per un mínim de quatre i per un màxim 
de sis advocats, que durant tot un matí van 
demostrar les seves habilitats esportives, les formes 
de desconcentrar al rival ensenyant biquinis i 
banyadors i la millor forma de menjar sorra.
Després de varies hores de torneig, arribà la final, 
on s’enfrontaren “New Team” contra “Palámpagos”, 
proclamant-se aquest últim guanyador del 
campionat després de jugar un dur i emocionant 
partit en el qual s’imposà al seu adversari per dos 
sets a un. El guanyador va rebre com a premi una 
xarxa de vòlei i l’altre finalista va guanyar unes pilotes 
de vòlei. L’esdeveniment va resultar ser tot un èxit 
de participació i, a banda de ser una excel·lent 
excusa per practicar esport, va servir també perquè 
els joves advocats es coneguessis entre ells i 
passessin una bona estona.
Us hi esperem a tots l’any que ve!!
 

Si vols enviar-nos la teva 
opinió o queixa, o vols 
manifestar el teu desacord 
envers algun comentari en 
aquesta secció, ho pots fer 
enviant-nos un e-mail a la 
següent adreça:
advocatsjoves@icab.cat

L e s o p i n i o n s r e c o l l i d e s s ó n 
exclusivament dels seus autors. 
E l B u l l Pe n e s r e s e r v a e l d r e t 
d’extractar  i  editar  els  textos 
enviats per a la seva publicació.

La bústia de
l’agrupat!
A través de la bústia de 
l’agrupat, podeu contactar 
amb el GAJ, explicant-nos 
els vostres dubtes, comenta-
ris, suggeriments,…tot el 
que vulgueu comunicar-nos!

Periòdicament es seleccio-
naran algunes de les vostres 
comunicacions, sent publi-
cades al Bull Pen per tal que 
els companys les puguin 
conèixer!

La bústia de

Si encara no has rebut el teu, envia
un mail a advocatsjoves@icab.cat

CONSULTA L’APARTAT GAJ DEL 
WEB DE L’ICAB,
ELS NOSTRES
NOUS SPONSORS!!


