
 

 

El ministre i el conseller de Justícia presidiran 

l’acte central de la festa col·legial de l’ICAT 
 

• L’acte més emblemàtic de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort se celebrarà a les 

18:30 d’aquest divendres i consistirà en la imposició de togues als nous col·legiats  

 
 

Tarragona, 23 d’abril de 2015.  El ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el conseller de Justícia, Germà Gordó presidiran 

l’acte central i institucional de la festivitat col·legial de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, l’ICAT. L’esdeveniment 

tindrà lloc a la seu de la institució aquest divendres 24 d’abril a les 18:30, i consistirà en la imposició de togues als 

nous col·legiats, davant de destacats representants de l’entorn institucional i polític i de l’advocacia de la demarcació 

de l’ICAT i d’altres personalitats d’arreu de Catalunya i de l’Estat.  

  

Al marge dels dos màxims representants dels governs de l’Estat i de la Generalitat en l’àmbit de la justícia, aquest acte 

central de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort a l’ICAT comptarà també amb els parlaments de l’alcalde de 

Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del president del Consell de l’Advocacia Catalana, Abel Pié, i del degà del col·legi 

tarragoní, Manel Albiac. Està previst que aquestes intervencions tinguin lloc a partir de les 18:50 aproximadament, tot 

just després de la imposició de togues.  

 

Abans d’aquest acte central se celebrarà l’eucaristia en memòria dels col·legiats difunts, a les 17:30 a la Parròquia de 

Sant Pau, davant del Palau de Justícia. Al matí, a les 10:00 i les 11:30 respectivament, tindran lloc dues conferències: ‘El 

màrqueting com a eina de desenvolupament de negoci’, a càrrec d’Eugènia Navarro, consultora en aquesta disciplina, 

i ‘L’advocat i les xarxes socials’, pronunciada per José Muelas, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Cartagena i 

especialista en aquesta temàtica. A la nit, els actes de celebració de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort es 

clouran amb el tradicional sopar de gala, que tindrà lloc a les 21:30 al restaurant L’Encanteri, a Vilallonga del Camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’ICAT 

Telèfon: 977  21 23 60 

comunicacio@icatarragona.com 

www.icatarragona.com 

 

ACTE: Imposició de togues als nous col·legiats de l’ICAT 

DIA I HORA: 24 d’abril a les 18:30 

LLOC: seu de l’ICAT, al carrer Enric d’Ossó, número 1 

 


