
L’ICAT celebra el Dia de la Justícia Gratuïta 
reivindicant la funció social de l’advocat d’ofici    
 
 
Tarragona, 12 de juliol de 2016.  L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, l’ICAT, s’ha sumat avui a les  celebracions del Dia de la 
Justícia Gratuïta i del Torn d’Ofici. El Grup d’Advocats Joves de l’ICAT ha instal·lat un estand a la Rambla Lluís Companys de Tarragona 
des d’on, entre les 10h i les 14h, s’ha informat a la ciutadania de la importància de comptar amb aquest servei públic, que permet 
garantir el dret fonamental de l’accés gratuït als serveis de justícia a les persones amb menys recursos.  
 
La jornada ha tingut un caire reivindicatiu en defensa de la figura de l’advocat d’ofici. En aquest sentit, els presidents de la Comissió 
del Torn d’Ofici de l’ICAT, Estela Martín i Javier Gutiérrez, han reclamat als poders públics més recursos en l’administració de la 
justícia gratuïta per tal que sigui més efectiva i de més qualitat. En aquest sentit, Estela Martín ha demanat “compensacions dignes, 
ja que actualment un advocat d’ofici cobra 5 euros l’hora en guàrdies que de vegades duren dos dies”. Segons Martín, la figura de 
l’advocat d’ofici està “injustament maltractada: se’l veu com un advocat jove, sense experiència, i això no és així, ja que la mitjana 
d’edat supera els 40 anys i els 15 d’exercici”. Javier Gutiérrez ha recordat que “el servei que prestem a la societat és d’una gran 
transcendència social, ja que garantim un dret fonamental a les persones que no tenen recursos econòmics, i això en una societat 
justa i desenvolupada no pot ser un element de discriminació”. Tots dos han rebutjat també una possible privatització del servei del 
torn d’ofici. 
 
Per la seva banda, el president del Grup d’Advocats Joves de Tarragona i dels Joves Advocats de Catalunya, Lluís Escoda, ha subratllat 
“la professionalitat amb la que els advocats duem a terme aquesta tasca”. “Molts ciutadans pensen que pel fet que un advocat no 
sigui privat, o sigui jove, no farà bé la seva feina, i no és així”, ha sentenciat Escoda. Javier Gutiérrez ha recordat que “per exercir el 
torn d’ofici, un advocat ha de tenir un mínim de 3 anys d’experiència” i ha detallat que a la demarcació de l’ICAT, gairebé dos terços 
dels col·legiats l’exerceixen (més de 800). Estela Martín ha posat com a exemple que “va ser una advocada d’ofici de Tarragona la 
que va aconseguir la sentència dels tribunals europeus contra l’anomenat ‘cèntim sanitari’, que gravava els carburants”. 
 
També s’ha reclamat una actualització del marc legal en què els advocats d’ofici duen a terme la seva feina. En aquest sentit, Lluís 
Escoda recorda que “la Llei d’Assistència Jurídica Gratuïta és del 1996 i necessita una actualització que incorpori els punts de vista 
dels advocats”. Estela Martín ha argumentat que “cal tenir en compte les noves problemàtiques, i nosaltres som els operadors 
jurídics que estem en contacte amb la realitat”.    
 
 
 
Un carrer en reconeixement als advocats d’ofici  
 
Per reconèixer la tasca dels advocats d’ofici, el Grup d’Advocats Joves de Tarragona ha sol·licitat a l’Ajuntament que un carrer de la 
ciutat rebi el nom de ‘Carrer de l’Advocat del Torn d’Ofici’. La sol·licitud es va presentar al consistori la setmana passada i l’ICAT 
espera que prosperi.  
 
La jornada d’avui ha servit també per continuar reivindicant l’assignatura pendent de Tarragona en matèria d’equipaments judicials: 
l’esperat Fòrum de la Justícia. Estela Martín ha recordat que “som l’única capital de demarcació catalana que no compta amb una 
ciutat de la justícia” i ha explicat que aquest dèficit provoca un “gran perjudici a la feina dels advocats, ja que les diverses seus 
judicials estan disseminades per tota la ciutat, un fet que provoca molta confusió i que ens costi molt fer més d’una vista en un 
mateix dia”.  

 
 
 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’ICAT 
Telèfon: 977  21 23 60 
comunicacio@icatarragona.com 
www.icatarragona.com 
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