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En portes de les terceres
jornades Women, Busi-
ness and Justice, que po-
sen la diana en els aspec-

tes fonamentals per aconseguir la
igualtat real de les dones, la degana
delCol·legidel’AdvocaciadeBarce-
lona,MariaEugèniaGay,repassaels
assoliments i lesmancances, sobre-
totenla judicaturai l’advocacia.De-
fensoradelanecessitatd’augmentar
els lideratges femenins, està dispo-
sada a tornar a presentar-se quan
aquest junyexpirielseumandat

Les jornades que organitza el
Col·legide l’AdvocaciadeBarce-
lona (ICAB) es van estrenar fa
tresanys.Lasentènciadel’Audi-
ència de Navarra sobre ‘La Ma-
nada’ era sobre la taula i les qua-
tre magistrades ponents en les
jornadesvanferunaduracrítica
de la justícia patriarcal. Què ha
canviat?
En l’àmbit de la justícia és on més
desigualtats esprodueixen.Un63%
delesnoves incorporacionsenla ju-
dicaturasóndonesperòl’estructura
impedeixqueocupincàrrecsalsalts
tribunals. En l’advocacia som un
53%de laprofessió,peròalsdespat-
xos d’advocats hi ha un nombre de
sòciesmolt baix, un20%, i la bretxa
salarial està entre un 17% i un 20%.
L’advocacia,comagarantdelsdrets
i llibertats de la ciutadania, no pot
tolerar aquesta situació. Però si mi-
rem aquelles jornades del 2018 sí
que han canviat coses. El Tribunal
Suprem va corregir la sentència de
LaManada jutjant ambperspectiva
degènereiconsiderantquenovaser
abús sinó agressió sexual. Va ser un
gir importantíssim que ha arribat
fins al legislador, amb la pròxima
aprovació del projecte de la llei de
llibertatsexual.Amés,lamagistrada
María Luisa Segoviano, ponent en
les jornades,ésavuipresidentadela
SalaSocialdelSuprem.

La violència masclista conti-
nuasentungreuproblema.Aug-
menten les denúncies, però això
nomésés lapuntad’un iceberg.
Per al Col·legi, aquesta ha estat una
qüestióprioritària.El2020hivaha-
ver3.800assistènciesavíctimesno-
mésaBarcelonadetornd’ofici,cosa
que ens dona una aproximació del
quepassa.Unita lesdadesqueasse-
nyalen que Catalunya és l’autono-
mia amb menys ordres d’allunya-
mentalsagressors,ens indicavaque
algunacosafaltavaenelsistema.Per

això hem impulsat l’assistència a la
víctimades delmoment enquè va a
lacomissariaaposarladenúnciaper
un advocat del torn d’ofici. S’ha
adaptat la legislació catalana i quan
una víctima va a la comissaria, els
Mossoshandecridar l’advocatper-
què les assisteixi, que les orientarà
sobresihandedemanarmesuresde
protecció,entrealtresqüestions.

Però en moltes ocasions el
procediment no arriba fins al
final.
Hi ha un índex de desistimentmolt
elevat, entreun20%iun30%de les
denúncies es retiren. La víctima no
vol declarar, es fa enrere i llavors
quedaenunasituaciódedesprotec-
cióirisc.

Les jornades Women de
l’ICAB que comencen aquest di-

jous debaten sobre la manera
d’assolir la igualtat real. Un ho-
ritzó encara llunyà, tenint en
comptelesreflexionsquefeiaso-
bre la judicatura i l’advocacia.
Des de l’ICAB hem assessorat els
despatxos per fer possible un pla
d’igualtat. L’advocacia és una pro-
fessióenquènohihahagutconcilia-
ció, implica un contactemolt estret
amb el client, hem de garantir els
seus drets i llibertats i això implica
unagrandisponibilitat.Peròundels
reptes més importants com a pro-
fessió és poder conciliar, per un te-
ma d’igualtat, de drets i de dignitat
de la professió. Els des-
patxos han de saber que comptar
ambel talent femení incideixpositi-
vament en la facturació; malgastar-
lo surt molt car. Però hi ha hagut

avenços. Hem aconseguit que se
suspenguin els judicis per materni-
tatopaternitat,encasosdefecunda-
cióinvitro,idemortsdefamiliarsde
segonordre.A l’ICAB les juntes són
paritàries, hem assessorat els des-
patxosperpoder treballar tambéde
manera telemàtica. Sense igualtat
nohihademocràcia.

Peravançaresnecessitenlide-
ratgesdedones.Quinahaestatla
seva experiència aquests quatre
anys?
El lideratgehadeserunacosanatu-
ral i tenir clares les metes per les
quals vols lluitar per poder liderar
un canvi en la institució que repre-
sentes, i comptarambunbonequip.
Hem fet un canvi en la formació,
continuada, gratuïta i oberta.Un al-
tredelspropòsitshaestatvisualitzar

el paper del Col·legi en la societat
com a institució vertebradora dels
drets dels ciutadans, que vegin que
és una institució de referència per
poder veure’s defensats. I un altre
delsnostresobjectiushaestatvetllar
per la transparència, l’ètica, la lluita
contra la corrupció centrant-nos en
la protecció del consumidor. Els úl-
tims anys hi ha hagut pràctiques
abusivesambleshipoteques,fet que
ens recorda la importància de la
transparència no només en l’àmbit

públic sinó també en el privat.
La mediació ha estat un altre

delsseusobjectius.
Reivindiquem la mediació i l’arbi-
tratge per evitar la via judicial. Te-
nimuns índexsde judicialitzacióal-
tíssims en comparació amb la resta
depaïsosde laUE, idesaturació, in-
eficiència i lentitud. La mediació
permet que els acords s’executinde
formamés eficaç perquè el sistema
judicial ofereix solucions demora-
des en el temps que de vegades són
difícilsdecomplirperquèeljutgeno
entra en qüestions íntimament vin-
culades amb el tema. I aquí poso a
col·lació els temes vinculats a la fa-
mília.Judicialitzarunprocésenquè
hihamenorsésperjudicialperalseu
benestaremocional.Iaixòpassaper
reivindicar la guarda compartida,
dels beneficis que té per alsmenors
tant la figura de la mare com la del
pare. El legislador català va posar la
guardacompartidacomapreferent,
i això contribueix a la igualtat. Per-
meta ladonaprioritzar la seva feina
amésdelacura.

Des de sectors del feminisme
escritica laguardacompartida.
Noésuntemapacífic,peròcrecque
la guarda compartida pot complir
amblaigualtatentotalasevadimen-
sió. Catalunya sempre ha estat pro-
gressista i liberal i va un pas enda-
vant: guarda compartida, mediació,
elsprotocolsdesuspensiód’unjudi-
cipertemespersonals.

I parlant de lideratges, el seu
mandat al capdavantdelCol·legi
acabaaljuny.S’hitornaapresen-
tar?
Si l’equip amb què vaig començar
continua apostant per mi, m’hi tor-
naréapresentar.c

ANA JIMÉNEZ

Maria Eugènia Gay al seu despatx del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

“Malgastar el talent
femení surt molt car”

APOSTA PER LA MEDIACIÓ

“Ésbàsicaenels
divorcis, i laguarda
compartidaajuda
elsmenors i la igualtat”

Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
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