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14 de desembre
Curs Zero:
"La meva primera 
audiència prèvia"

15 de desembre
Concert en benefici 
Fundació Ignasi de 
Gispert.

171819 de desembre
Reunió CEAJ a 
Almeria

2 de gener a 10 febrer
Curs sobre 
Potenciació 
d'habilitats 
comunicatives

8 de febrer a 3 març
Curs de Tècniques 
de Negociaci
per a Advocats

Entrevista a: David Barrufet

 Què et va portar a estudiar Dret i ara 
incorporar-te a la nostra professió? 
 La veritat és que el Dret sempre m’ha 
agrada’t. Des de petit tenia clar que volia 
estudiar Dret i més endavant vaig decidir 
que volia exercir en l’àrea del Dret Esportiu 
i així poder-me dedicar, alhora, a dues de 
les meves passions: l’Esport i el Dret. És 
una sort que no tothom pot tenir. Un cop 
acabada la meva carrera esportiva he tingut 
l’oportunitat de poder entrar a treballar al 
departament jurídic del FC Barcelona, el 
meu club de tota la vida, casa meva. Em 
sento molt afortunat i n’estic content. Haig 
d’agrair a totes les companyes del 
departament com m’han acollit i m’estan 
ajudant.  

 Com et serveix la teva experiència 
d’esportista d’èlit en l’exercici de 
l’advocacia?
 Serveix de molt. Hi ha moltes coses que 
en estar relacionades amb l’esport ja les 
tens per la mà i altres que et sonen. També 
la disciplina del treball i l’esforç és una cosa 
que t’ajuda en qualsevol activitat de la teva 
vida i més en una com la feina d’advocat.

 Si bé la carrera de Dret la tens desde 
fa anys, la teva col.legiació ha estat 
recent: quines han estat les teves 
primeres experiències com a advocat? 
 Les meves primeres experiències han 
estat molt positives, aprenent dia a dia, amb 
els ulls i la ment molt oberta per intentar 
cada dia fer-ho millor i aprendre cada dia 
una mica. M’agrada i molt. La veritat és que 
crec que ser advocat i poder dedicar-te al 
dret és una sensació molt maca.

 La pràctica de l’advocacia és tal com 
t’esperaves?
 De moment, crec que és millor del que 
m’esperava i tot. Estic com un nen amb 

sabates noves, molt il·lusionat i amb aquella 
alegria de despertar-te cada dia perquè 
saps que és un nou dia i aprendràs coses 
noves. 

 Quins creus que són els principals 
problemes que han d’afrontar els joves 
advocats?
 Crec que, com molts dels universitaris 
que surten de les carreres, el seu gran 
problema es trobar feina i entrar en un món 
laboral que no té res que veure amb el món 
universitari.      

 En l’àmbit del dret de l’esport, quines 
creus que són les problemàtiques més 
destacades en l’actualitat?
 Actualment, un dels problemes més 
importants és la qüestió del dopatge. En 
aquest àmbit queda molt camí per recórrer. 
A més, si no es regula i es posa en pràctica 
de forma adequada, es poden arribar a 
vulnerar drets fonamentals dels esportistes. 
Una altra problemàtica en la pràctica de 
l’esport, cada cop més professionalitzada, 
és la relativa als drets audiovisuals, que van 
guanyant en importància i amb l’entrada i 
desenvolupament de les noves tecnologies 
encara queda molt per fer. I una de les fites 
que hem d’aconseguir en l’àmbit de l’esport 
és que tots els esportistes, començant des 
de petits, es formin i estudiïn, per tal de tenir 
una educació i una sortida professional, un 
cop finalitzada la seva carrera esportiva.

 Recentment has estat nomenat 
“Embaixador de l’Handbol Espanyol” per 
la Federació Internacional d’Handbol pel 
Mundial de Suècia 2011. Quines en serán 
les teves funcions? 
 Principalment són les de promoció en 
centres educatius, als mitjans de 
comunicació, així com donar a conèixer el 
nostre esport, ajudant a que tingui més 

repercussió i que molts nens el coneguin i 
s’hi interessin.

 El teu color preferit i el que et dóna 
sort és el groc. Amb el FC Barcelona 
jugaves sempre vestit d’aquest color i 
ens consta que fins i tot un cotxe i les 
cortines de casa teva són d’aquest 
mateix color. Com combines ara el groc 
en la indumentària d’advocat, que 
tradicionalment opta per colors més 
discrets?
 Estic intentant que em convalidin una 
toga groga (ho diu tot rient). Bromes a part, 
cap problema ja que sóc conscient que 
cada moment té el seu color i ara en toquen 
uns de més seriosos, tot i que si algun dia 
hi ha alguna possibilitat, no dubtis que el 
color groc apareixerà. 
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David Barrufet. 7 Copes d’Europa, 
Campió del Món a Tunissia 2005, 
Bronze als Jocs Olímpics de Sydney i 
Pekin, 12 Lligues Asobal, 11 Copes del 
Rei, 2 Recopes, 5 Supercopes d’Europa, 
12 Supercopes d’Espanya, 10 Lligues 
dels Pirineus, 6 Copes Asobal, 7 Lligues 
Catalanes, 1 Copa EHF,  gairebé 80 
títols… i advocat.
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Bon Nadal!

Premis
Taronja i Llimona 

Com cada any des de el 2004, el Grup 
d’Advocats Joves ha convocat els premis 
TARONJA i LLIMONA, enguany la sisena 
edició, la del 2010.

Aquests graciosos guardons són ja una 
tradició entre tots els lletrats, que passat 
un any, és a dir, 365 dies naturals o el que 
és el mateix, 249 dies hàbils, poden esco-
llir a quin Jutge donar carbasses o premiar.

Ser advocat no és feina fàcil, doncs dia rere 
dia, hem de fer front no només a clients i 
companys, sinó també a judicis i vistes, en 
els quals quan guanyem és gràcies a les 
nostres habilitats sorprenents com a 
juristes i si perdem és culpa del jutge! 

Doncs bé, cansats de què sempre siguin 
els magistrats els que valorin la nostra 
tasca, el GAJ es va plantejar fer un canvi de 
bàndol i proposar als col·legiats ser Jutges 
i valorar, sempre desde el punt de vista del 
respecte, a les persones de negre amb 

punyetes amb les quals ens creuem a diari 
i que tantes alegries o penes ens propor-
cionen.

Amb aquest ànim festiu i jovial neixen les 
Taronges i Llimones, adjudicades per 
votació tant als jutges, com a les oficines 
judicials que més i menys ens agraden, 
perquè coneguin de primera mà el que 
pensen els usuaris més exigents de la 
justícia, és a dir, els advocats.

Les votacions, anònimes, es poden realit-
zar cada any a les sales de togues dels 
jutjats; recomptant-se la totalitat dels vots 
i lliurant els premis corresponents als 
guanyadors, tant d’una categoria com de 
l’altre.

Si aquest any no has arribat a temps, 
estigues atent, l’any que ve repetim.

GINEBRA COMELLAS

Vocal GAJ Barcelona



Què hem fet?

 La Tributació de 
l'Advocat Jove
El 25 de novembre va tenir lloc la conferència 
"La tributació de l'advocat jove", impartida 
enguany per l'advocat Pablo Norte Corrales. En 
una sala plena d'assisstents, els joves advocats 
van poder conèixer de manera pràctica la 
tributació que els afectarà des del moment que 
comencin a exercir l'advocacia i com complir 
les seves obligacions tributàries mitjançant el 
càlcul, cumplimentació i presentació de 
documentació davant dels organismes oficials 
corresponents.

 Noves Edicions dels Cursos Zero
Com cada any, el GAJ es preocupa de garantir a l’advocat jove una formació pràctica de qualitat 
mitjançant l'organització dels Cursos zero. Aquests consisteixen en cursos de caràcter introductori, 
per a advocats que comencen en l'exercici de la professió.
Aquest any, hem estrenat les edicions dels cursos zero amb “La meva primer demanda civil” 
(23 de novembre), “La meva primera assistència de detingut” (2 de desembre) i “La meva 
primera audiència prèvia” (14 de desembre). Destacar el caràcter gratuït dels esmentats cursos, 
als quals es podrà assistir prèvia inscripció a través de la pàgina web de l’ICAB.

El GAJ organitza un concert el 
dia 15 de desembre, a les 20 
hores, en favor de la Fundació 
Ignasi de Gispert. Aquesta 
Fundació té com a objecte la 
prestació d’ajuda a advocats i 
familiars d’advocats que es trobin 
en dif icultats de salut o 
econòmiques.
Les entrades es troben 
disponibles a la Secretaria del 
GAJ, a la 4a planta de l’ICAB, a 
un preu de 10 !. Així mateix, s’ha 
habilitat una Fila Zero per fer 
aportacions. La recaptació del 
concert, ja sigui per entrades o 
per Fila Zero, serà destinada 
íntegrament a la Fundació Ignasi 
de Gispert.
Comptarem amb l’actuació 
desinteressada del grup musical 
format per advocats i jutges, Ars 
Tunae, i de la Coral de l’ICAB, a 
qui volem agrair la seva 
participació.
  

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

 Vine al teatre amb el 
GAJ!
El dia 19 de novembre de 2010 el Grup 
d'Advocats Joves va organitzar una sortida al 
Teatre Lliure de Montjuïc per anar a veure l'Assaig 
Obert sobre Vida Privada titulat “A una nena nua 
llepa-li la pell llepa-li la pell a una nena nua”, de 
Marc Artigau i Queralt.
Aquest projecte escènic inicia el cicle d'assaig 
oberts que produeix el Teatre Lliure amb la 
col·laboració del Servei de Graduats de l'Institut 
del Teatre de la Diputació de Barcelona i que es 
completarà amb quatre assaig oberts més que 
s'aniran estrenant durant el curs 2010-2011. 
Aquesta iniciativa del Teatre Lliure dóna 
l'oportunitat a joves directors i dramaturgs 
d'estrenar la seva pròpia proposta escènica a 
partir d'un dels espectacle programats al Teatre 
Lliure.
Aquesta sortida neix del propòsit del Grup 
d'Advocats Joves d'apropar-se i participar del món 
de la cultura, en aquest cas, del camp de les arts 
escèniques, tot assistint a aquelles iniciatives que  
permeten als i les joves artistes poder 
desenvolupar els seus projectes, i, d'aquesta 
manera, conèixer de ben a prop el què seran les 
noves tendències culturals i artístiques.

 Debat electoral de les joventuts dels partits polítics 
amb representació parlamentària
El Grup d'Advocats Joves, conscients que les properes eleccions del 28 de novembre són el 
principal mitjà del què disposa la ciutadania catalana per mostrar la seva opinió i condicionar 
les forces polítiques que han de conformar el Parlament de Catalunya , que és qui exerceix la 
potestat legislativa i controla l'acció política del Govern, va decidir organitzar un debat electoral 
amb les joventuts dels partits polítics amb representació parlamentària. Un debat en què es van 
tractar temes com ara la crisi econòmica, l’educació, els drets social dels joves, la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’EAC o la desafecció política en els joves, entre d’altres. 
El debat del passat 17 de novembre, que es va fer al Pati de Columnes, va comptar amb la 
presència de: Esther Padró (candidata a la llista de la província de Barcelona per CiU), Javier 
López (Primer Secretari de la JSC i candidat a la llista de Barcelona del PSC), Gemma Lago 
(Secretària de Coordinació de les JERC i candidata de la província de Barcelona per ERC), 
Andrea Levy (candidata de NNGG a les llistes de la circumscripció de Barcelona del PPC), 
Janet Sanz (Coordinadora Nacional de JEV i candidata a la província de Barcelona per la llista 
de ICV-EUiA) i David Liern (cap de llista de C's a Girona).

Debat Electoral

José Ma. Oller Plaxats
President Comissió d’Advocats Sèniors.
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Si vols enviarnos la teva opinió o 
queixa, o vols manifestar el teu 
desacord envers algun comentari 
en aquesta secció, ho pots fer 
enviantnos un email a la següent 
adreça:
advocatsjoves@icab.cat

Les opinions recollides són exclusivament 
dels seus autors. El Bull Pen es reserva 
el dret d’extractar i editar els textos 
enviats per a la seva publicació.
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Benvolgudes companyes i benvolguts companys joves:

És per a nosaltres, els components de la COMISSIÓ D’ADVOCATS SÈNIORS de l’ICAB, una satisfacció 
aquesta oportunitat que ens doneu d’adreçar-nos a vosaltres, que sou actualment la realitat de la nostra 
activitat forense i judicial.

Som advocats i com estableix “El Estatuto General de la Abogacía Española”,  l’advocacia és l’exercici 
d’una professió que presta un Servei a la societat en interès públic, acomplint una funció social, fins al 
punt que no es pot denominar advocat qui no exerceixi aquesta professió i essent el Col·legi Professional 
la representació exclusiva dels nostres drets i interessos i salvaguarda de la deontologia.

Dit això, us haig d’explicar de forma esquemàtica les vicissituds que hem hagut que sofrir i de superar 
per arribar a una edat pròpia de la jubilació (l’advocat, si no vol, no es jubila mai).

L’any 1948 es constituí per Ordre Ministerial la “Mutualidad General de la Abogacía Española”, avui de 
“Previsión de la Abogacía Española” essent la seva prioritat la protecció dels seus mutualistes i els seus 
beneficiaris, garantint una prestació econòmica bàsica de jubilació, incapacitat, viduïtat o orfenesa. Es va 
crear una pensió complementària de la prestació bàsica per aquells advocats amb una antiguitat per any 
d’exercici durant més de 20 anys, amb un límit de 35, aquesta pensió complementària es considera un 
premi pel fet meritori de què durant la seva vida professional l’advocat ha desenvolupat una funció social 
com la prestació gratuïta del torn d’ofici o el pagament per la substitució d’aquest Servei. Podem treure 
la conclusió que la Mutualitat, amb l’establiment d’aquesta pensió complementaria, va coadjuvar també 
al fi essencial dels Col·legis d’Advocats, defensant els drets legals i interessos del col·legiats exercents.

L’any 1993 es desnaturalitzà aquesta pensió (altres col·legis d’advocats la segueixen pagant), fent-la 
passar d’obligatòria a “graciable”, acord que fou objecte de reclamació, sent el seu principal defensor el 
company Joan Manuel Montobbio (e.p.d.), tasca continuada pels companys Alfons Cardelús Barcons, 
Sebastià Forn Ferrer i José Ma. Alemany-Gal Boguña.

Amb la desaparició de les pòlisses de validament es va coadjuvar a aquesta circumstància, essent moltes 
les vicissituds que no caben en aquest escrit, quedant la pensió congelada desde l’any 1992 a una 
quantitat que no cobreix les necessitats més perentories d’una persona i fent desaparèixer també 
l’esmentada pensió complementària.

La reclamació jurídica i política d’aquesta pensió complementària, la deixem en suspens en atenció a la 
situació econòmica actual, que repercuteix en tots els àmbits, però que defensarem fins on calgui amb tota 
contundència i fermesa¸ però sempre dintre les bones maneres i normes legals que ens protegeixen.

A l’època de la nostre col·legiació els advocats no érem admesos a la Seguretat Social, essent l’única 
previsió la de la Mutualitat de l’Advocacia, la qual es va fer càrrec d’aquesta greu situació, constituint una 
comissió de la qual forma part el col·legiat Joan Bassas Mariné, al qual hem d’agrair les múltiples i efectives 
gestions per aconseguir els beneficis de la Targeta Sanitària per als jubilats que ens trobàvem en aquesta 
situació comptant també amb el recolzament del nostre il·lustre Col·legi, i que finalment s’ha aconseguit a 
Galícia i recentment a Catalunya, mitjançant la Llei 21 de 7 de juliol de 2010 que va entrar en vigor el 1 
d’octubre 2010.

Si recordem aquella dita castellana “Cualquier tiempo pasado fue mejor” no es pot aplicar a la nostra 
professió, ja que vosaltres ja podeu donar-vos d’alta a la Seguretat Social, així com triar entre l’Alter 
Mútua, avui d’àmbit estatal, o la Mutualidad de la Abogacía, essent ambdues mutualitats compatibles 
amb la Seguretat Social. Potser l’única circumstància en què aquella dita castellana és aplicable, es 
que quant ens vam col·legiar els advocats sèniors, el nombre de col·legiats del nostre Col·legi era d’uns 
set mil, i en aquella època ja era una dificultat important l’inici de l’exercici de la professió sense cap 
antecedent familiar. Actualment el Col·legi ha multiplicat per 3 el nombre de col·legiats, així dons, traieu 
vosaltres mateixos les conclusions.

Esteu a la primera joventut en l’exercici de la professió i ara és l’hora de què prengueu les decisions 
necessàries per protegir-vos pel dia que arribi la vostra jubilació, no espereu a l’últim moment i prengueu 
les decisions oportunes amb el ventall de possibilitats que teniu en l’actualitat. Ja heu vist la quantitat de 
vicissituds que hem passat nosaltres i no volem que això es repeteixi.

Finalment, us hem de dir que hem detectat que el “fair play” i les relacions entre els companys no són actualment 
les més desitjables, així com tampoc és correcte el lèxic que es fa servir a les nostres reunions
col·legials, fet que hem de resoldre entre tots. Aprofito aquesta finestra oberta per oferir-vos d’una
manera desinteressada i de tot cor, tot allò en què creieu que us puguem ser útils.
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“No Val a Badar”

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

ELS AGRUPATS JA 
HAN REBUT EL 
CARNET DEL GAJ,
PLE D'AVANTATGES!


