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Entrevista a: Amina Omar Nieto

 Podries dir-nos què és l’EYBA i quins 
objectius persegueix?
 La European Young Bar Association (EYBA) 

és una associació sense ànim de lucre creada a 

Praga, el 23 de maig de 1993, amb l’objectiu de 

representar els interessos d’uns 200.000 advocats 

joves, grups d’advocats joves de tot Europa.

La seva vocació és promoure els interessos dels joves 

advocats europeus davant dels poders públics i 

Col·legis d’Advocats, així com prestar el suport neces-

sari en la creació de nous grups d’advocats joves.

 Quines opcions tenen els agrupats del 
GAJ a participar en les diferents activitats, 
trobades i projectes que organitza l'EYBA? 
 L’EYBA organitza tres cites anuals durant 

les quals es dóna gran importància al debat 

dels temes d’actualitat d’interès jurídic i d’àmbit 

comunitari.

Els nostres agrupats poden assistir a les 

activitats previstes: del 22 al 24 de març, la 

ciutat de Roma acollirà la Spring Conference. 

Al mes de juny, Oslo acollirà el nostre Congrés 

Anual, Conference & Annual General Meeting 

en el qual a més té lloc la nostra assemblea 

general. Per últim, com cada any durant el mes 

de setembre es celebra l’International 

Weekend de Londres en col·laboració amb el 

London Junior Law Division.

Així mateix, l’EYBA disposa d’una revista en 

format digital anomenada Eurolawyer que 

s’envia a tots els nostres membres. Aprofito 

per animar a tots els nostres agrupats a 

fer-nos arribar en llengua anglesa articles i/o 

monografies que es publicaran a tot Europa 

al’adreça de correu electrònic següent: 

eyba.president@gmail.com o a la Secretaria 

del GAJ advocatsjoves@icab.cat.

En definitiva, la voluntat del GAJ de Barcelona 

i de l’ICAB és que aquest any els advocats joves 

s’obrin a la internacionalització i es sumin al 

nostre projecte, que al final és el de tots.

 Què suposa ser presidenta de l’EYBA 
i, a la vegada, ser vocal del GAJ?
 Definitivament un repte. La presidència de 

l’EYBA suposa participar de manera activa 

en l’execució dels objectius de l’associació 

fomentant la interacció entre els joves 

advocats europeus. Confesso que fer-ho,  a 

més, com representant del Grup d’Advocats 

Joves de Barcelona m’omple d’orgull.

 Quins serien els valors que més 
caracteritzen l’EYBA i com creus que 
podries potenciar-los personalment? 
Quines seran les teves aportacions a 
l’EYBA, a part de les funcions directament 
relacionades amb la presidència? 
 L’EYBA fomenta la interacció entre els joves 

advocats europeus oferint un pla de formació 

dinàmic en totes les seves cites anuals. D’aquesta 

manera, els advocats poden formar-se i al mateix 

temps desenvolupar el seu networking 

intercanviant les seves experiències amb altres 

advocats europeus. Des d’aquest punt de vista del 

desenvolupament de la clientela de l’advocat jove, 

resulta de vital importància conèixer de primera mà 

als teus companys per obtenir la confiança 

professional necessària.

Les aportacions per aquest any són les que vam 

defensar en el nostre programa, renovació i 

modernització en l’organització, incloure un 

concurs d’oratòria en llengua anglesa en 

diferents àmbits del dret, però sense dubte un 

dels grans reptes per aquest any és l’estudi d’un 

estatut de l’advocat jove europeu que reculli 

totes les diferències existents entre els països 

membres i intenti donar una visió homogènia de 

la nostra professió en temes com el torn d’ofici, 

les formes d’exercici de la professió, 

específicament en quant als advocats 

d’empresa, les societats multiprofessionals, 

els requisits d’accés a la professió, la formació 

continua per punts i el salari mínim de 

l’advocat jove, entre d’altres.

Aprovada la Llei d’Accés, Espanya es 
troba a nivell d’Europa, quina opinió tenen 
els joves advocats d’altres països sobre 
aquesta recent aprovació?
 Els nostres companys han valorat molt 

positivament que l’Estat espanyol transposés la 

normativa comunitària d’obligat compliment 

per a tots els Estats membres. Això suposa la 

homogeneïtzació de l’accés a la nostra 

professió així com l’abandonament del que 

per alguns s’ha anomenat “l’alberg espanyol”.

 Què pot oferir l’EYBA als advocats 
joves?  
 L’objectiu global que avui persegueix 

l’EYBA en quant a la internacionalització de 

la nostra professió és assolir la màxima 

interacció entre els joves advocats europeus. 

Per això, és indispensable conèixer els 

problemes i prioritats de la nostra professió, 

implicar als joves advocats en els grans temes 

de preocupació global amb altres similars que 

ens afectin més directament, i al mateix temps 

oferir-los informació pràctica sobre com poden 

participar en la millora de la nostra professió.

L’EYBA té la responsabilitat de dinamitzar el 

món de l’advocacia jove europea, i ha de 

fer-ho de manera homogènia, centrant-nos 

en objectius comuns però respectant les 

particularitats de cada origen. Un cop més 

hem de tenir un pensament global i una 

actuació local.
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Amina Omar Nieto. Advocada. 
Presidenta de la European Young Bar 
Association (EYBA). Vocal del GAJ.
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Ara fa unes setmanes una persona molt propera em va preguntar: 
'I ara què hauràs de fer com a president del GAJ?'

Potser més important que el que hi ha per fer, cal, en primer lloc, 
reconèixer la feina que s'ha fet des del Grup d'Advocats Joves del 
Col·legi de Barcelona aquests últims anys. El Congrés de 
l'Advocacia Jove Espanyola; la incorporació de membres del GAJ 
a totes les Juntes directives de les diferents associacions 
d'advocats joves: Joves Advocats de Catalunya (JAC), 
Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) i Europen 
Young Bar Association (EYBA); el carnet del GAJ; la renovació i 
impuls dels Premis Taronja i Llimona; i la incorporació als 
pressuposts de l'ICAB del xec formatiu per a nous col·legiats, un 
ajut a la formació dels joves col·legiats que s'afegeix a la més 
d'una cinquantena de cursos zero i conferències gratuïtes que es 
van organitzar des del GAJ.

Sense dubte, les primeres línies d'aquest article han de ser de 
reconeixement a una feina a la que bona part del comitè executiu 
actual vam contribuir, però que els nostres predecessors ens 
deixen com a referent i els hi recollim, amb honor, el testimoni.

A partir d'aquí, què cal fer i per què serveix el GAJ? Sense oblidar 
la resposta automàtica de 'la defensa dels interessos de 
l'advocacia jove', ‘protegir i ajudar aquells que comencen a exercir 
la professió’, volem que el GAJ esdevingui el que també sempre 
hem dit: l'espai transversal de trobada per tota una generació de 
futur que avui (i sobretot, demà) és i serà el Col·legi d'Advocats 
de Barcelona.

Millorarem les nostres eines de comunicació amb els agrupats; 
hem d'aconseguir que sigui més evident la feina que, dia a dia 
amb l’esforç i la dedicació altruista de setze persones, fem des 
del Comitè Executiu. Continuarem potenciant les diferents línies 
de formació gratuïta i el desenvolupament de la vida social al 
Col·legi. I, per descomptat, des de la independència que ens 
defineix, continuarem situant els advocats joves i les seves 
necessitats al centre del debat i l’actualitat del món i la societat 
que ens envolta.

Tot això volem que es converteix en un majúscul “HEM FET”.        

La construcció d'aquest espai transversal de trobada i suport entre 
companys és responsabilitat dels membres del Comitè Executiu, 
però també volem que sigui una responsabilitat compartida i 
participada per tots els agrupats. Nosaltres podem posar l'espai, 
la logística i el treball, però volem agrupats que vinguin a fer 
conferències; volem agrupats que participin dels diferents 
esdeveniments socials que organitzem; i, en definitiva, volem que 
els agrupats sentin el GAJ com a propi, que sense cap recança, 
ens facin arribar tant les seves reivindicacions, com, també, les 
seves idees en positiu.

Estic convençut que entre tots trencarem barreres i farem que 
aquests dos propers anys de mandat siguin més participatius i 
tinguin més incidència en els interessos dels advocats joves que 
mai!

Què hauràs de fer com a nou President del GAJ? El mateix que 
qualsevol dels nostres agrupats: no deixar que m’ho expliquin i 
viure-ho a primera línia i intensament!.

Genís Boadella i Esteve
President de GAJ

2011-2013: NOVA ETAPA

L t ió d' t i t l d t b d i t t



Durant els periodes vacacionals augmenta el volum de desplaçaments de llarg recorregut realitzats 
principalment en transport aeri, ferroviari i marítim. Respecte el transport aeri i ferroviari internacionals 
existeixen regles europees (1) que són d'aplicació i que estudiarem breument a continuació mentre que 
les regles aplicables al transport marítim i en autocar estan pendents d'aprovació. 

De manera general i per qualsevol tipus de viatge, abans d'iniciar vacances, cal fer certes comprovacions 
com ara revisar les dades de les reserves confirmades, les condicions generals i particulars aplicables 
o, com a mínim, aquelles que ens afecten com per exemple, restriccions sobre líquids o normes sobre 
equipatge. Convé contactar amb la prestadora del servei per tal de resoldre qualsevol dubte que se'ns 
pugui plantejar. 

Si hem d'agafar un avió, en previsió de cues i possibles canvis d'última hora, s'aconsella revisar la terminal 
de sortida del vol, la documentació vàlida per viatjar exigida per la companyia en qüestió, preveure el mitjà 
de transport per anar fins a l'aeroport i la seva durada i, sobretot en aquestes dates, convé arribar a l'aeroport 
amb una antelació suficient més enllà del temps mínim per embarcar permès per les companyies.

Les companyies aèries tenen certes obligacions envers els passatgers afectats per un retard en la sortida 
de l'avió, una cancel·lació del vol així com en cas de denegació d'embarcament (2). Els diferents drets varien 
segons els supòsits: el dret d'atenció (menjar, begudes, trucades telefòniques i trasllat de l'aeroport fins a  
l'hotel), l'exercici del dret de desistiment, el dret a rebre una compensació l'import de la qual vindrà determinat 
segons la distància del vol i el seu caràcter intracomunitari o no intracomunitari i el transport alternatiu (no 
es tindrà dret a compensació si el retard o la cancel·lació es produeix per circumstàncies extraordinàries).

Els possibles incidents amb l'equipatge facturat generen dret a indemnització fins a un límit màxim. En 
aquest sentit, és important seguir les instruccions de la companyia sobre com presentar la nostra 
reclamació.

Si viatgem en tren per Europa (3), en cas de retard superior a 60 min., el passatger podrà escollir entre 
el reemborsament íntegre del bitllet respecte de la/es part/s no realitzada/es i, respecte la part ja realitzada 
en cas d'incompliment del propòsit original del viatge i si el passatger prefereix retornar de manera 
immediata o la continuació o modificació del trajecte fins la destinació final en condicions de transport 
similars i el més aviat possible o en una data posterior a l’elecció del passatger. 

Si l'arribada a la destinació final es produeix amb un retard de, com a mínim, una hora segons el contracte 
de transport, el passatger té dret a rebre una compensació sempre que el motiu del retard estigui sota 
el control de l'empresa ferroviària. La compensació serà del 25% del preu del bitllet en cas de retard 
d'entre 60 i 119 min. i del 50% en cas de retard superior a 120 min.

Si el retard és superior a 60 min., el passatger té dret a rebre assistència (menjar i begudes, allotjament 
en hotel o similar i transport des de l'estació al lloc d'allotjament i quan el tren està inhabilitat en les vies, 
el transport fins a l'estació ferroviària o fins a la destinació final del servei).

L'empresa ferroviària també és responsable de l'equipatge de mà i facturat del passatger.

En cas de patir algun incident, el passatger ha de reclamar davant la companyia per escrit i ha de conservar 
tota la documentació relacionada amb la seva reclamació (tiquets, factures, comprovants de despeses). 
Si no té resposta o rep una resposta negativa, pot adreçar-se als organismes de consum més propers 
al seu lloc de residència per sol·licitar que l'administració intervengui a l'hora de gestionar la seva 
reclamació.

(1) HYPERLINK "http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/es/index.html”
(2) HYPERLINK "http://www.consum.cat/temes_de_consum/transport_aeri/index.html”
(3) HYPERLINK “http://www.consum.cat/temes_de_consum/transport_terrestre_maritim/index.html#13” 

Leonor Bueno Medina
Col. 29714

Què hem fet?

 Torneig de fútbol sala GAJ
El passat 12 d'octubre el GAJ va celebrar una nova edició del torneig de fútbol sala. Diversos 
equips van suar la samarreta a la pista de joc i van disfrutar amb entusiasme d'un festiu d'esport 
amb la resta de companys. 
Us hi esperem al proper campionat!

Torneig de fútbol sala GAJ. 

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

 L'actual tresorer del 
GAJ, nou membre de 
l'executiva de Joves 
Advocats de Catalunya 

El passat dia 8 d’octubre a Vilada (Berguedà) 
va tenir lloc l’assemblea general de l’associació 
Joves Advocats de Catalunya (JAC), en què la 
candidatura encapçalada pel company Ismael 
Santos Antequera, actual president del GAJ de 
Sant Feliu de Llobregat, va ser escollit per 
formar la nova Junta de Govern del JAC. 
L’actual tresorer del Grup d’Advocats Joves, 
Ignasi Nadal Pérez, ha estat escollit pel càrrec 
de tresorer del JAC. La Junta de Govern del 
JAC completa la conformen: president- Ismael 
Campos Antequera, (actual president del GAJ 
de Sant Feliu de Llobregat), vicepresidenta / 
secretària -Priscila Doménech Franquès, (actual 
secretària del GAJ Tarragona), secretària / 
vicepresidenta - Verónica Sánchez 
Alburquerque, (actual secretària del GAJ 
Manresa) i tresorer - Ignasi Nadal Pérez, (actual 
tresorer del GAJ Barcelona).

 Travessa del Llac de Banyoles
El passat 18 de setembre un grup d’intrèpids advocats joves va participar a la 68a Travessa 
del Llac de Banyoles, una popular nedada que cada any aplega esportistes de totes les edats 
i que té un gran èxit de convocatòria (1.200 participants, aprox.).
Tot i ser finals d’estiu, el dia no convidava a cabussar-se a l’aigua, però l’ambient esportiu i els 
nervis a flor de pell dels concursants abans del xiulet de sortida, feien inapreciable la baixada 
de temperatura.
2.115 km fa el llegendari llac de diàmetre, una distància que lliga més amb el terme de “competició 
esportiva” que amb el de “nedada popular”. Tot i que cap dels advocats joves assistents era 
nedador professional, varen fer tots ells una actuació força digna: després de 40 minuts nedant 
al costat d’un bon grapat de nedadors federats i de moltes emocions durant la travessa (nervis, 
patiment físic i mental, glòria, etc.) varen finalitzar la prova en una posició de “mitja taula”.
Per cert, fonts no revelables, ens han informat que el monstre del llac encara era de vacances 
i, per això la travessa va transcórrer sense incidents a destacar.

 Conferència “el procés europeu d’escassa quantia”
El passat 6 de juliol va tenir lloc la conferència “El procés europeu d’escassa quantia” impartida 
per Leonor Bueno Medina, tècnica de l’Agència de Consum de la Generalitat de Catalunya. 
Es va explicar en què consisteix aquest novedós procediment, així com també es van mostrar 
els diferents models de formularis per a interposar-lo. Cal destacar de l’esmentat procediment 
que és un dels pocs, si no únic, que es pot interposar online, a través de la pàgina web de la 
Unió Europea, fet que accelera tota la seva tramitació. Recordar-vos que els documents 
comentats a la conferència (legislació, formularis, ...) els teniu publicats en l’apartat del GAJ 
a www.icab.cat

 Conferència
“el meu primer divorci”
El passat 14 de juliol es va celebrar la conferència 
“El meu primer divorci” impartida per la ponent 
Ginebra Comellas i Estibal, advocada, membre del 
GAJ i professora col·laboradora de la UB. 
La base de la mateixa va ser l’entrada en vigor, a 
partir de l’1 de gener de 2011, del llibre segon del 
Codi Civil de Catalunya així com també les 
modificacions i canvis que fan que, per exemple, 
un pla de parentalitat sigui un requisit indispensable 
per a plantejar una demanda de divorci. Un dels 
aspectes que més interès va despertar va ser  el 
moment en què es va explicar d’una manera molt 
detallada el procés i els passos que cal seguir per 
a què els nostres agrupats prosperessin amb tot 
èxit amb el seu primer divorci.

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.

Llatinismes...
usa'ls 
correctament

Ubi partes sunt con-
cordes, nihil ad iudi-
cem: En allò en què les 
parts estan d'acord no es 
necessari el ministeri del 
jutge.

Multum lucratur, qui a 
lite discedit: Molt 
guanya el que fuig dels 
pleits.

Affirmanti incumbit 
probatio: Al que afirma 
li incumbeix provar el que 
afirma.

Aequitas de iure 
multum remittit: 
L'equitat atenua molt el 
rigor de la gent.

Ius est media inter 
rigorem et dispensa-
tionem: el dret és el que 
media entre el rigor i la 
dispensa (Sant Raimon 
de Penyafort, Summa 
Iuris).


