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Amb gran il·lusió ens complau convidar a tots els 
col·legiats i col·legiades a participar a la celebració 
de la festivitat del nostre patró, Sant Raimon de 
Penyafort, per l’oportunitat que ens brinda per 
recordar amb orgull el prestigiós recorregut de 
la nostra Corporació, que va ser fundada el 17 de 
gener de 1833 amb la motivació de defensar els in-
teressos propis de l’advocacia de Barcelona, però 
sobretot, per convertir-se en un ariet en la lluita 
pels drets i les llibertats de tota la ciutadania.

Es tracta també d’una excel·lent ocasió per reivin-
dicar la unitat i el compromís d’una societat que té 
per davant grans reptes que exigeixen de la nostra 
institució impulsar i abanderar el que ha de ser, 
l’Advocacia oberta al món, assumint la responsa-
bilitat perquè l’ordenament vetlli per satisfer les 
necessitats del present sense comprometre les de 
les generacions futures.

El concepte de desenvolupament ha anat evoluci-
onant al llarg dels anys, sent una exigència avui dia 
que aquest sigui sostenible per a identificar-se amb 
un veritable progrés, en el qual no sols es fomenti la 
prosperitat econòmica, sinó també el benestar de 
les persones i la protecció del medi ambient.

Amb aquest esperit, el Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, compromès amb l’Agenda 2030 i consci-
ent que la seva materialització ens competeix a tots 
i a totes, va adoptar el passat 26 de febrer de 2019 
la decisió de constituir la Comissió delegada per a la 
promoció dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible de Nacions Unides, amb 17 objectius i 169 me-
tes que representen i s’inspiren en valors universals 
com la dignitat, la justícia i la igualtat d’oportunitats.

Vull aprofitar l’oportunitat per agrair l’enorme 
treball realitzat per aquesta comissió, de la qual 
haig de ressaltar especialment els seus esforços 
per visibilitzar els ODS núm. 5 (igualtat de gènere) 
i núm. 16 (pau, justícia i institucions sòlides), per 
vetllar que el desenvolupament tecnològic faci 
possible que la balança s’inclini cap al costat dels 
drets humans, posant especial èmfasi en la dimen-

sió transversal del dret a la igualtat i la lluita contra 
la discriminació en totes les seves formes.

La nostra institució, conscient que el canvi climàtic 
és una realitat la resolució de la qual exigeix del 
compromís ferm i sense demora de tota la societat, 
ha apostat també i de manera decidida pels ODS 
núm. 13 (acció pel clima), núm. 14 (vida submarina) 
i núm. 15 (vida d’ecosistemes terrestres); i ho ha 
fet amb accions molt concretes com la campanya 
#NoPlastic i #NewGreenDeal, sent el primer Col·legi 
que treballa en el desenvolupament i compliment 
de la recent Directiva (UE) 2019/904 del Parlament 
Europeu i del Consell, del 5 de juny de 2019, relativa 
a la reducció de l’impacte de determinats productes 
de plàstic en el medi ambient.

Tals propòsits s’han recollit com d’ineludible 
compliment al costat de les “15 propostes per a 
una justícia digna”, que reivindiquen del Govern 
la concreció d’un Pacte d’Estat per la Justícia que 
compti amb la participació activa de l’Advocacia i 
que estigui en consonància amb els desafiaments 
actuals, com aquells que es desprenen de la nova 
era digital en la qual vivim.

Reptes que seran abordats en les diferents sessi-
ons formatives que hem organitzat amb motiu de 
la festivitat de Sant Raimon de Penyafort, en les 
quals compartirem la nostra visió del Dret sobre 
tals desafiaments a través de l’experiència de 
nombrosos ponents de primer nivell, amb els quals 
podrem posar-nos al dia de les últimes novetats 
legislatives i jurisprudencials en una gran quantitat 
i varietat de matèries.

Aquesta festivitat és per als col·legiats i les 
col·legiades, els qui sou, sens dubte, els seus 
principals protagonistes i per als qui es dirigeixen 
les diferents activitats com el lliurament de premis 
i diplomes i el sopar de gala que, entre moltes 
altres, des del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
us hem preparat amb molt d’afecte.

Us hi esperem!

L’Advocacia oberta al món
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Photograficab 2020

Sagrada Família

CONCURS FOTOGRÀFIC

VISITA 

1- Segueix el perfil oficial de l’ICAB   
a instagram @advocaciabarcelona 
 
2- Penja-hi les teves fotografies  fins el 13 de gener amb  
els hashtags  #photograficab20 i #santraimon2020 
 
Premi de 500€ per al guanyador/a!

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona organitza una visita guiada a 
la Basílica de la Sagrada Família. Es tracta d’una activitat gratuïta per 
als col·legiats/des.

La visita us permetrà descobrir la Sagrada Família amb un guia 
especialitzat i conèixer l’evolució de les obres i les fites de futur més 
importants.  Places limitades! Per rigurós ordre d’inscripció.
Aforament limitat a 2 entrades per col·legiat/da

REFLEXES 50/50 

TEMA: IGUALTAT I PARITAT

amb el suport de:

16 h.
carrer Marina, davant de la Basílica

2
febrer

diumenge
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Teatre: Palomitas 17
gener

divendresTEATRE

21 h.

comunicacio@icab.cat

sala d’actes
93 601 12 13 ext. 5067

DEL CINEMA... AL TEATRE!

SINOPSI
El Grup de Teatre de l’ICAB salta del teatre... al cinema!  

O potser a l'inrevés? 
Us presentem un espectacle on recordarem grans escenes de la  
història del cinema amb nostàlgia, humor, tensió, música i molta 

diversió. L'ICAB ha tingut sempre il·lustres convidats, però us  
imagineu que per un dia apareguin a l'escenari Groucho Marx,  

Marilyn Monroe, els personatges d'Alfred Hitchcock, els  
d'Almodóvar, i grans estrelles de setè art? Doncs acompanyeu-nos 

i comproveu si aquesta fantasia es torna realitat.

REPARTIMENT
Òscar Avila, Rosa Barberà, Carlos Benito, Mercè Boltaña,  

Òscar Ciuret, Sònia Córcoles, Rosana Garcia, Silvia González de 
Agüero, Montserrat Guillemot, Marta Insúa, Raquel Mingorance, 

Helena Mora, Teresa Perelló, Kiko Peyró, Conche Pérez,  
Francisca Sánchez, Montserrat Serrallonga, Andrés Serrano,  

Núria Solé i José Luis Torrecilla.

DIRECCIÓ
Júlia Bonjoch, Enric Cambray i Jordi Vidal.

€5€ + iva
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Homenatge i lliurament  
de diplomes als companys 
i companyes amb  
25 anys de col·legiació

21
gener

dimarts ACTE COMMEMORATIU

19 h.

25srp@icab.cat

sala d’actes
93 601 12 08

(COGNOMS DE LA LLETRA “A” A LA “F”)

PREMI DURAN I BAS PER A NOVES PROMOCIONS
PREMI FERRER EGUIZÁBAL SOBRE DRET ADMINISTRATIU
PREMI I CONCURS PHOTOGRAFICAB
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Concurs d’Oratòria 
Amadeu Maristany

“L’impacte de l’anul·lació 
dels Consells de guerra  
a Catalunya”

22
gener

dimecres CONCURS

CONFERÈNCIA

19 h.

advocatsjoves@icab.cat

pati de columnes
93 601 12 08 ext. 5138

19 h.

mmonserrate@icab.cat

aula 62
93 601 12 12 ext. 5309

ORGANITZA: COMISSIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
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23
gener

dijous

Homenatge i lliurament  
de diplomes als companys 

i companyes amb  
25 anys de col·legiació

ACTE COMMEMORATIU

19 h.

25srp@icab.cat

sala d’actes
93 601 12 08

(COGNOMS DE LA LLETRA “G” A LA “O”)

PREMI IN MEMORIAM JUAN CARLOS ELÍAS
PREMI FERRER EGUIZÁBAL SOBRE DRET CIVIL CATALÀ
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Torneig de  
Pàdel

24
gener

divendres ESPORTS

11 h.

comunicacio@icab.cat

club mèlich. carrer onze de setembre, 7. 
sant just desvern

93 601 12 13 ext. 5067
patrocini especial de:
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25
gener

dissabte

Visita infantil a la 
Biblioteca i Diverticab

ACTE FESTIU

17 h.

comunicacio@icab.cat

biblioteca icab

93 601 12 13 ext. 5067

17h. VISITA INFANTIL GUIADA A LA BIBLIOTECA 
PENSADA PER A NENES I NENS DE 6 A 12 ANYS.  

PLACES LIMITADES

17:30h. ESPECTACLE DE MÀGIA I XOCOLATADA 
ASSISTÈNCIA GRATUÏTA. AFORAMENT LIMITAT A 4 ENTRADES 

PER COL·LEGIAT/ADA (COMPTANT ADULTS I NENS)



Sant Raimon de Penyafort

l’Advocacia oberta al mónsrp20

Mercat 
Solidari

27
gener

dilluns ACTIVITAT

de 17h. a 21h

mviolano@icab.cat

centre de formació
93 601 12 13 ext. 5178

Durant tota la jornada, diferents ONG posaran a la venda marxandat-
ge i donaran a conèixer les seves línies d’actuació i els projectes en 
què estan treballant.

A més, entre totes les persones que s’acostin al Mercat Solidari de 
l’ICAB a fer les seves compres se sortejaran 3 xecs regal per valor 
de 100 euros per gentilesa del Centre Comercial L’Illla Diagonal de 
Barcelona.

L’objectiu d’aquesta cita solidària és que advocats i advocades, i la 
ciutadania en general, col·laborin amb les seves compres per tal de 
fer realitat els projectes solidaris de les entitats participants.

Aldeas Infantiles SOS, Asociación de Oncología Integrativa, Associa-
ció Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF), Associació Projecte 
Nana, Associació Pulseras Candela – Obra Social, Cases amb Cor, 
Fundació Ànima, Fundació Ignasi de Gispert, Fundació Pasqual 
Maragall, Fundació Vicente Ferrer, Fundación Juan Bonal, Grup Social 
Esclat, Marc Palmes-Nens de Katana
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27
gener

dilluns

Homenatge i lliurament  
de diplomes als companys 

i companyes amb  
25 anys de col·legiació

ACTE COMMEMORATIU

19 h.

25srp@icab.cat

sala d’actes
93 601 12 08

(COGNOMS DE LA LLETRA “P” A LA “Z”)

PREMI MEMORIAL AMADEU MARISTANY
PREMI ASSOCIACIÓ CATALANA DE PÈRITS JUDICIALS I FORENSES

PREMI MEMORIAL PEDRO MARTÍN GARCÍA
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Activitats  
formatives

28
31
gener

de dimarts

a divendres

FORMACIÓ

consulteu el programa científic de formació 
o el web www.santraimon.cat

quatre dies d’activitats formatives gratuïtes

El dimarts 28 i el dimecres 29 de gener de 2020 estan previstes dife-
rents activitats formatives per a col·legiats i col·legiades on es tractaran 
temes d’actualitat de les diferents àrees del dret.

El dijous 30 i el divendres 31 de gener, és temps de fer balanç de la LEC, 
des de l’experiència de l’advocacia, que és qui millor ha confrontat la 
seva aplicació pràctica i qui sap els aspectes en què cal millorar-la.  Per 
això celebrarem un Monogràfic de la Llei d’Enjudiciament Civil, que 
comprèn conferències on s’analitzaran propostes de millora tècnica 
després de 20 anys de publicació de la LEC.

A més, aquest mateix dia es treballaran les 15 propostes per una Justícia 
digne, molt necessari per a aconseguir dels responsables polítics els 
objectius que es pretenen. L’opinió de l’advocacia i la seva participació 
en la solució dels problemes de la Justícia és irrenunciable per tal de 
garantir els drets de les persones de forma adequada a les necessitats 
del nostre temps. Es tractaran a través de les següents taules: - Advoca-
cia davant d’un nou pacte d’estat per a la justícia: - L’Advocacia reclama 
una llei de dret de defensa amb totes les garanties; - La justícia davant la 
transformació tecnològica; - Una Advocacia compromesa amb la socie-
tat i - Una Advocacia de qualitat: la formació i la justícia.
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Concert de la Coral 28
gener

dimartsCORAL

20 h.

comunicacio@icab.cat

Sala d’actes
93 601 12 13 ext. 5067

29
gener

dimecres

Torneig de Futbol
ESPORTS

13 h.

comunicacio@icab.cat

Ciutat esportiva Joan Gamper  
del FC Barcelona

Avinguda del Sol, s/n Sant Joan Despí
93 601 12 13 ext. 5067

13h.  QUADRANGULAR MASCULÍ

13.30h. AMISTÓS ICAB FEMENÍ

patrocini especial de:
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Homenatge als companys i 
companyes difunts el 2019

Homenatge als companys i 
companyes difunts el 2019

30

31

gener

gener

dijous

divendres

CERIMÒNIA CIVIL

CERIMÒNIA RELIGIOSA

13 h.

10 h.

srp@icab.cat

srp@icab.cat

pati de columnes

Parròquia de Sant Raimon de Penyafort
(Rambla de Catalunya, 115)

93 601 12 12 ext. 5313

93 601 12 12 ext. 5313
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Un record pels companys i companyes 
que ens han deixat enguany

Jordi Alcaraz Muñoz, Casimir Alsina Ribe, Juan Carlos Alvarez Eguren, Juan Amat Cortes, Xavier 
Antón Fernández, Rafael Aznar Campins, Jorge Barberan Coma, Luis Maria Benavente Tocado, 

Francesc Bonet i Armengol, Antonio Bosch Moya, Inmaculada Cardona Martínez, Herminio 
Carramiñana García, Xavier Carrasco Gamisans, Germán Carrégalo Toledo, Olga Castells Schener, 

Jorge Colominas García, Eduard Cortada Segarra, Ferran Delgado Navarro, Gabriel Domenech 
Miserachs, Astrid Dorfmeister Villalba, Jordi Esmerats Raurell, Inmaculada Esmerats Raurell, Jose 
A. Fernandez Bustillo, Juan Ferrer Faralt, Ferran Font Catala, Arcadio Francitorra Orteu, Eugenio 

Fresneda Martínez, Jose Fuentes Lojo, Joaquin García Martos, Ricard Garcia Vallès, Fermin 
Gavilan Pasaron, Jaime Guix Borrell, Joan Pau Jover Santinyà, Enric Juan del Castaño, Manuel 

Lizondo Rodriguez, Núria Magrià Guillén, Agusti Mallol Sarabia, Josep Mancebo Torm, Joan Martí 
Campmajó, Albert Mas i Casanova, Jose Maria Morales Villasevil, Miguel Angel Morales Arce 

Macías, Josep Motta Querol, Candido Mozun Colmenarejo, Boris Mulder, Jesús Javier Navarro 
Pola, Jaime Pamies Magriña, Maria Isabel París Vidal Ribas, Josep A. Perez Torrente, Francisco 
Pinto Grau, Tomas Pou Viver, Enrique Recuero Hiniesto, Vicente del Rio Fuster, Sebastia Roca 
Roquer, Encarnación Rubio Corral, Maria Jose Salgado Ibañez, Fidel Sanchez Velasco, Felipe 
Santos Olle, Alberto de Semir Compte, María Isabel Serra Casanovas, Marcela Serrano Diaz,  
José-Luis Serrano Montilla, Francesc de Solá Domingo, David Soriano López, Natividad Suils 

Sarrablo, Felip Tallada de Esteve, Francesc Torrella i Curto, Núria Trullén Pardo i Joan Vinyes Vila.

* Llistat provisional 
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Sessió Solemne  
50 i 75 anys de col·legiació

ACTE COMMEMORATIU

31
gener

divendres

17 h.

50srp@icab.cat

sala d’actes
93 601 12 08

HOMENATGE I LLIURAMENT DE DIPLOMES I INSÍGNIES  
D’OR ALS COMPANYS I COMPANYES AMB 50 I 75 ANYS  
DE COL·LEGIACIÓ

LLIURAMENT DE MEDALLES DE LA CORPORACIÓ

PREMI MEMORIAL DEGÀ RODA I VENTURA
PREMI RECONCILIACIÓ DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SANT RAIMON
PREMI FELIP PORTABELLA
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Sopar de Gala
ACTE FESTIU

31
gener

divendres

• Taula sencera (mínim de 8 i màxim 10 persones). Taula formada per un 
despatx o un grup de companys/es que volen seure junts.

 
• Entrada individual o grups fins a 7 persones (mínim d’1  

i màxim 7 persones). L’organització, quan realitzi el sitting del sopar,  
us reunirà amb altres companys/es en taules de 10 persones.

 
Com realitzar la compra de les entrades:

• En un únic procés de compra de diverses entrades juntes.
• En diversos processos de compra utilitzant un codi localitzador. Els grups 
han de compartir el mateix codi localitzador. Si voleu fer un grup i comprar 

les entrades per separat heu d’utilitzar el codi localitzador de l’entrada  
que ha rebut per e-mail la primera persona del grup que hagi realitzat la  

compra per tal que l’organització us situï a la mateixa taula quan realitzi el 
sitting. Cada codi localitzador només es podrà utilitzar per a 10 entrades.

21 h.
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (inefc)

Avinguda de l’Estadi, 14 08038 Barcelona

srp@icab.cat
Preu: 65,00€ Iva Inclòs

Seu ICAB. Mallorca, 283.  2a Planta  
El termini de venda de tiquets finalitzarà 

el dia 24 de gener a les 15:00h.

93 601 12 09

€
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Trobades de Barcelona 
Memorial Jacques Henry

31
gener

divendres INTERNACIONAL

9 h.

internacional@icab.cat

8a planta
93 601 12 13 ext. 5026/5027

La revolució de la intel·ligència artificial en el sector jurídic.

• Compte enrere vers el ‘singularity day’: 
l’impacte de la intel·ligència artificial en el sector jurídic.

• Intel·ligència artificial: La fi de l’advocacia?
 
 
LLIURAMENT DEL PREMI A L’ADVOCACIA INTERNACIONAL 
MEMORIAL RAMON M. MULLERAT

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA FBE  
(FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE)

consulteu el programa científic de les  
trobades de barcelona al web www.santraimon.cat
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1
febrer

dissabte

International Legal 
Brunch

Sopar Grup de 
l’Advocacia jove

INTERNACIONAL

GAJ

11 h.

21 h.

internacional@icab.cat

advocaciajove@icab.cat
20€

8a planta

Restaurant El Patrón (Travessera de Gràcia, 44)

93 601 12 13 ext. 5026/5027

93 601 12 13 ext. 5138

EL RETRAT DE L’ADVOCACIA DEL SEGLE XXI

€

patrocinat per:



 
 

 
 

 
 

 

Ho veiem diferent


