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CONCURS D’ORATÒRIA  

2016- AMADEU MARISTANY in memoriam 

 
 

- Gener 2016- 

 

 

 

 

BASES DEL CONCURS 

 

 

 

I.- OBJECTE 

 

Aquest concurs pretén posar a prova els dots d'oratòria dels joves advocats de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, tot mesurant el seu sentit de l’humor, 

imaginació jurídica, enginy, habilitats retòriques i, en general, la seva formació 

jurídica. 

 

En tot moment s’atorgarà prioritat a la vessant lúdica, i en especial a la ironia, 

sempre que es manifestin en un context de bon gust, respecte i tolerància, 

sense que en cap cas puguin ser valorades aquelles intervencions amb un to 

xenòfob, sexista o discriminatori. 

 

Tots els concursants han de dur a terme l’exposició i argumentació de tesis de 

defensa que a priori haurien de resultar absurdes, desproporcionades, 

grotesques, falses o, fins i tot, indignants, tot fent servir la retòrica per dotar-les 

de credibilitat, viabilitat i raons de forma i de fons que en justifiquin la tutela 

judicial efectiva i el convenciment de l’auditori respecte de la tesi defensada. 

 

 

II.-CONDICIÓ DE CONCURSANT 
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Pot concursar qualsevol membre del Grup d’Advocats Joves, així com qualsevol 

alumne de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’any en curs, malgrat que encara no 

s’hagi col·legiat, i sempre que tingui l’honesta intenció de fer-ho en el futur. 

 

La inscripció es durà a terme per email a l'adreça advocatsjoves@icab.cat en el 

que sindicaran les dades personals del concursant (nom, cognoms i número de 

col·legiat) i el tema sobre el qual versarà la seva exposició. 

 

La condició de concursant haurà de ser validada pel Comitè del GAJ, atenent als 

requisits abans esmentats, dels que se’n podrà dispensar en casos excepcionals i 

de forma justificada en pro de l’Ars Oratoria. 

 

En cap cas podrà ser concursant el guanyador de la darrera edició del concurs, 

encara que podrà participar fora de concurs, si així ho desitja. Igualment 

succeirà amb els membres del Comitè del GAJ, sempre que rebin l’aprovació del 

mateix Comitè. 

 

 

III.- EL TRIBUNAL 

 

El Tribunal el composarà un nombre mínim de tres persones i un màxim de 12, 

escollides pel Comitè del Grup d’Advocats Joves de l’ICAB. 

 

El Degà serà President del Tribunal, llevat que es vegi obligat a renunciar-hi per 

raons d’agenda. En aquest cas el Tribunal el presidirà el President del GAJ, o 

persona en qui delegui. A més, en el Tribunal hi haurà d’haver un membre del 

Comitè del GAJ, un expert en oratòria o professional de reconegut prestigi, i un 

membre de la família d’Amadeu Maristany, si això és possible. 

 

 

IV.- ELS POSTULATS A DEFENSAR 

 

Amb suficient antelació el GAJ redactarà un llistat de postulats elegibles per a 

les tesis dels concursants. Per aquesta tasca, el GAJ podrà requerir l’auxili de tots 

o algun dels membres del Tribunal. 
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Aquest llistat haurà de restar a la disposició d’aquelles persones que vulguin 

participar, i del que se n’haurà de facilitar còpia a través de la Secretaria del GAJ, 

la web del GAJ (www.icab.cat/gaj) o bé mitjançant correu electrònic. 

 

Cada tesi només podrà ser escollida per un concursant, i l’informe s’haurà de 

realitzar, sempre i en tot cas, defensant la tesi en la forma proposada i en cap 

cas la contrària, que normalment resultarà la més lògica o coherent. L’elecció es 

realitzarà per estricte ordre cronològic d’inscripció al concurs, de manera que 

cada inscrit successiu serà degudament informat d’aquells temes que ja no 

poden ser escollits. 

 

 

V.- DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS 

 

El Concurs es durà a terme en una sola jornada, mediant els descansos 

necessaris, a criteri del Tribunal. 

 

En primer lloc els concursants, per estricte ordre de sorteig realitzat per 

insaculació, aniran exposant el seu informe jurídic davant del Tribunal. Aquest 

informe s’haurà de caracteritzar pels següents requisits formals: 

 

a) No ha de durar menys de 5 minuts ni més de 7 minuts. 

 

b) No es podrà fer ús de textos i la lectura. Únicament es permetrà l’ús 

d’un foli per una cara o equivalent que auxiliï al concursant. La 

contravenció d’aquest precepte no impedirà la participació, però el 

concursant quedarà fora de concurs. El Tribunal li haurà d’advertir 

degudament abans de la seva intervenció. 

 

c) Caldrà respectar i fer ús de l’atrezzo i eines que el Tribunal 

proporcioni als concursants. 

 

d) Es podrà participar en català i castellà. 

 

En la valoració, el Tribunal tindrà en compte: 

 

a) L’habilitat retòrica. 
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b) L’expressió verbal i no verbal. 

 

c) La incorporació d’elements externs i d’atrezzo. 

 

d) L’ús d’un humor intel·ligent i respectuós. 

 

e) La captació de l’interès de l’auditori. 

 

 

En acabar d’informar el Tribunal podrà interpel·lar el concursant sobre algun 

aspecte de la tesi defensada, valorant així la capacitat d’improvisació. 

 

Acabades totes les exposicions el Tribunal es retirarà a deliberar, i emetrà tot 

seguit el seu veredicte, tot desvetllant el nom dels dos finalistes, sense desvetllar 

la persona que ha quedat en tercer lloc. 

 

En aquest mateix moment, els finalistes coneixeran el tema objecte de debat en 

el Judici Final. Cadascun dels finalistes, per sorteig, rebrà l’encàrrec de defensar 

un dels dos postulats oposats que s’enfrontaran en el Judici Final. També per 

sorteig es determinarà l’ordre de les intervencions, que seran 2 per cada 

finalista, de manera alternativa (demanda, contestació, rèplica i dúplica). Els 

finalistes disposaran de 10 minuts per preparar les seves intervencions, però ho 

hauran de fer per separat. 

 

Acabat el Judici Final, el Tribunal es retirarà a deliberar, i tot seguit proclamarà el 

nom dels tres primers classificats del Concurs, enmig de grans aplaudiments del 

nombrós públic assistent. 

 

El Tribunal, al llarg de desenvolupament del Concurs, podrà fer ús dels mitjans 

tècnics que consideri més adient per enjudiciar l’actuació dels concursants. 

 

 

VI.- PREMIS 

 

El primer classificat rebrà una Toga (nova) i 1200€. 

 

El segon classificat rebrà 600€ i un regal dels que pertanyen a la línia de 

marxandatge del GAJ o de l’ICAB. 
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El tercer classificat rebrà un regal dels que pertanyen a la línia de marxandatge 

del GAJ o de l’ICAB. 

 

La resta de finalistes rebran un obsequi- record del GAJ o de l’ICAB. 

 

 

VII.- HONORS 

 

El primer classificat tindrà l’honor de rebre el seu premi en l'acte d'imposició de 

togues i cerimònia d'entrega de premis que tindrà lloc el 16 de febrer, 19 hores, 

al saló d'actes del Col·legi, i a presentar el concurs d’oratòria Amadeu Maristany 

de l’any següent. 
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ANNEX PRIMER 

 

MEMBRES DEL TRIBUNAL AMADEU MARISTANY 2016 

 

- President: Degà, Il.lm Sr. Oriol Rusca i Nadal 

 

- Orador d’honor convidat, Il.lm Sr. Javier Junceda 

 

- Presidenta del GAJ, Sra. Tiziana Di Ciommo 

 

- Diputat del GAJ, Sr. Josep Llàcer i Morell 

 

- Ex - president del GAJ, Sr. Esteve Grima i Moral 

 

- Membre de la família Amadeu Maristany 

 

- Expert en oratòria, Sr. Eduardo Fano 
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ANNEX SEGON  

 

LLISTA DE POSTULATS DEFENSABLES  

 

1) El nou règim matrimonial de separació de béns: “lo mío es mío y lo tuyo es 

mío”.  

2) La il•lusió dels advocats joves: entrar en Sala i demanar un primer plànol 

en el vídeo i saludar als amics i família que després veuran el judici. 

3) L’abolició de les taxes judicials i el sexe dels àngels, dues qüestions 

d’actualitat a debat. 

4) L’accés a la justícia és com l’anell del Gollum un “tesoooooooroooo”. 

5) La doctrina Botin i els delictes no jutjats.  

6) La responsabilitat parental dels pares que fan participar als fills a 

concursos de la tele.  

7) Llei de serveis professionals: la fusió per absorció dels Col·legis 

professionals.   

8) Formació GAJ per a l’advocat jove: classes de poker per millorar la tècnica 

negociadora. 

9) Diferencies i similituds entre contractes públics, púbics i púnics. 

10) Els presos que treballen tenen contractes blindats. 

11) L'enxaneta té dret de vol quan arriba al cim i fa l’aleta? 

12) Dret del medi ambient: obligatorietat de reciclar les urnes del 9-N. 

13) Impunitat penal en aplicació de la doctrina “el que roba a un ladrón tiene 

cien años de perdón” al client que ha robat un banc. 

14) Marxar d'un restaurant sense pagar i aplicar la doctrina "dels aliments 

entregats i consumits no són reclamables". 
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15)  La publicitat enganyosa de les campanyes electorals. 

16) La Llei d'accés garanteix el que manca a l'educació universitària 

espanyola: una bona preparació.  

17) Atropellament amb una bici del Bicing: responsabilitat patrimonial de 

l’administració? 

18)  Aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals a les togues del 

Col·legi. 

19)  El Ministeri Fiscal: l’advocat defensor de la Infanta 

20)  Llei mordaça i anar a França a defensar la llibertat d'expressió: l'Últim 

tango a París? 

21) Criminal Compliance a Espanya, altrament dit “aneu fent que ja vindré als 

postres”. 

22) Institució jurídica de l’indult al Ministeri de Justícia. Poder graciar en el teu 

dia a dia i que els teus veïns no ho sàpiguen. 

23) El judici VERBAL per escrit i altres incoherències del legislador 

24) Nova asignatura del grau en dret: bronques i prejudicis als Jutjats. 

25) Procediment per delicte contra Hisenda Pública: l’Advocacia de l’Estat i el 

Ministeri Fiscal en plan Vincent Vega & Jules Winnfield (Pulp Fiction). 

“Me llamo mulo, y hablando…”. 

26) Lexnet: La nova empresa de neteja de les oficines judicials 

27) Valor probatori dels emoticones del whatsapp 

28) Les hormones de l’amor com a causa d’alienació transitòria. 

L’obligatorietat del pacte a la conciliació judicial davant del lletrat de 

l’Administració de Justícia. 
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