
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 demà a les 
18:00 i consistirà en la imposició de togues als nous col·legiats i el lliurament de distincions 
als advocats que compleixen 25 i 50 anys d’exercici professional  

 
 
Tarragona, 26 de maig de 2016.  El ministre de Justícia, Rafael Catalá, i el conseller de Justícia de la Generalitat, Carles 
Mundó, 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 27 de maig a partir de les 18:00. En el 
transcurs de l’acte s’imposaran les togues a 12 nous col·legiats, davant de destacats representants de l’entorn 
institucional, polític i del sistema judicial, entre d’altres personalitats. També es lliurarà una distinció als col·legiats que 
han complert 25 anys d’exercici professional continuat en l’àmbit de l’ICAT i al col·legiat que enguany ha superat els 50 
anys exercint com a advocat a Tarragona.  
  
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 del primer tinent 
d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Alejandro Fernández, del president del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya, Oriol Rusca, el president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier Hernández, la tinent 
fiscal Maria José Osuna –en representació del Fiscal en Cap de la Fiscalia de Tarragona- i del degà de l’ICAT, Manel 
Albiac.  
 
Els actes de la festa col·legial de Sant Raimon de Penyafort que es venen succeint durant tota aquesta setmana es 
tancaran amb el sopar de gala, que tindrà lloc demà a la nit al Tinglado número 1 del Port de Tarragona.   
 
 
NOTA PER ALS MITJANS: les personalitats que participen en l’acte estaran a disposició dels mitjans de comunicació per 
fer declaracions a les 17:45, al vestíbul de l’ICAT, tot just abans de començar l’acte. Durant l’esdeveniment es podran 
fer fotografies i enregistrar imatges de vídeo.  
 
 

 
 
 
 
 

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

ACTE: Festa col·legial de l’ICAT 
DIA I HORA: 27 de maig les 18:00 
LLOC: seu de l’ICAT, al carrer Enric d’Ossó, número 1 
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