
 
 

El Conseller de Justícia, Germà Gordó, presidirà avui la 

inauguració del X Congrés de Joves Advocats de Catalunya 
 

• Fins diumenge, la trobada aplegarà a Tarragona un centenar d’advocats de tot 

Catalunya que debatran sobre aspectes del seu dia a dia professional  

 
 

 

Tarragona, 28 de maig de 2015.  El conseller de Justícia, Germà Gordó, presidirà avui la inauguració del X Congrés de 

Joves Advocats de Catalunya, que des d’avui dijous i fins diumenge se celebrarà a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 

de Tarragona. Serà a partir de les 19:00 h al Pati Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, en un acte en el que es donarà 

la benvinguda al centenar de joves advocats arribats de tot Catalunya que prendran part en l’esdeveniment. En 

aquesta inauguració també hi prendran part Abel Pié, president del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 

Catalunya; Manel Albiac, degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona; Ferran Brugalada, president de Joves 

Advocats de Catalunya; i Lluís Escoda, president del Grup d’Advocats Joves de Tarragona. En representació de 

l’Ajuntament de Tarragona, el regidor en funcions Xavier Tarrés serà l’encarregat de donar la benvinguda als assistents 

a aquest congrés.  

 

 

Fins diumenge, diverses ponències analitzaran els canvis més recents del marc legal en diversos àmbits de la justícia i 

altres qüestions que tenen a veure amb el dia a dia dels advocats. Seran xerrades tècniques que permetran els 

assistents actualitzar coneixements en àmbits com el penal, el laboral o la mediació per tal d’incorporar coneixements 

que els ajudin en seu exercici professional. Les conclusions del X Congrés de Joves Advocats de Catalunya s’acordaran 

en una sessió que tindrà lloc a la seu de l’ICAT (Enric d’Ossó, 1) el proper diumenge 31 de maig, a partir de les 11 del 

matí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació de l’ICAT 

Telèfon: 977  21 23 60 

comunicacio@icatarragona.com 

www.icatarragona.com 

 

ACTE: Inauguració del X Congrés de Joves Advocats de Catalunya 

DIA I HORA: 28 de maig, a les 19:00 

LLOC: Pati Jaume I, de l’Ajuntament de Tarragona (Plaça de la Font, 1) 

 


