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Sant Raimon 2014 - Gràcies a tots!

Tornejos i activitats de Sant Raimon
4t Torneig de Tennis ICATER

El passat divendres 16 de maig, amb l'assistència de molts col·legiats i de

3r Torneig de Futbolí "a l'estil Terrassa"

nombroses autoritats del món jurídic, es van celebrar els actes centrals de
la Festivitat de Sant Raimon d'enguany al nostre Col·legi.

4t Cicle de Cinema i Drets Humans
3r Concurs de Fotografia

La festa col·legial - Actes solemnes al Teatre Les activitats d'aquest any han estat molt participatives, i des del Col·legi
Principal



volem donar les gràcies a totes els companys i companyes que s'han



més solemnes, com les imposicions de togues i medalles i el tradicional que no vol dir avorrit- sopar de Sant Raimon.

Els nous togats i la seva representant,
Cristina Galí
Medalles de 25 anys - Manuel Giménez va
fer el discurs



Miquel Sàmper, Gran Cruz al Mérito en el
Servicio de la Abogacía



Sentit homenatge en record de Joan Sales,
Degà del Col·legi 1991-1998





apuntat, tant a les activitats més lúdiques, com a l'assistència als actes

Un any més es demostra que el Col·legi de Terrassa està ben viu.Gràcies
a tots!

Discurs de Miquel Sàmper, degà del Col·legi
Sopar a la Masia La Tartana de Matadepera

I ara... les fotos "no oficials" dels actes, el
sopar i el ball!

Tornejos i activitats de Sant Raimon

Per celebrar el Sant Raimon i fer que a la festa anual del Col·legi participin
com més col·legiats millor, com cada any, es van preveure altres activitats
més "lúdiques" que poden ajudar a que els companys col·legiats es
coneguin i comparteixin una estona agradable fora de l'entorn professional
en el qual normalment ens trobem.
Així, aquest any s'ha celebrat una nova edició del Cicle de Cinema i Drets
Humans (4a edició), Torneig de Tennis (que també va per la 4a edició,
ja!), el 3r Torneig de futbolí per parelles -a l'estil Terrassa, és a dir, sense
parar la bola- i, aquest any, s'hi ha afegit un Torneig de Bàsquet entre
col·legiats.

4t Torneig de Tennis ICATER

El 4t torneig de tennis de l'ICATER, celebrat a l'Atlètic Club de Terrassa, va
comptar amb la participació de 10 col·legiats, que van disputar una lligueta
i després van dinar plegats al Club.Aquest any el guanyador va ser el
company Carles Sola i la sotscampiona, la companya Mylène Marcet.

3r Torneig de Futbolí "a l'estil Terrassa"

Per tercer any consecutiu, una de les activitats de Sant Raimon que va
tenir més èxit va ser el Torneig de Futbolí, celebrat a les dependències de
l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi el dia 9 de maig.
Va ser una estona distesa i força agradable entre companys, és una
activitat que té molt d'èxit i que segurament tindrà properes edicions!
En aquesta ocasió, els guanyadors van ser els companys Albert Canals
(que ja va guanyar l'any passat) i Jorge González.
La Diputada 5a de la Junta de Govern, Ana M. Velasco, va entregar-los els
trofeus durant el Sopar de Sant Raimon, celebrat a la Masia La Tartana de
Matadepera.
Podeu veure més fotos del Torneig de Futbolí St Raimon 2014 a l' àlbum
que penjarem a la web del Col·legi, i al qual podeu accedir clicant aquí.

4t Cicle de Cinema i Drets Humans

La Comissió de Drets Humans del nostre Col·legi, amb la col·laboració de
la Síndica de Greuges de Terrassa (l'advocada Isabel Marquès) i
d'Amnistia Internacional han organitzat aquest any una nova edició -i ja
van quatre!- del Cicle de Cinema i Drets Humans, emmarcat en la
celebració de la festivitat de Sant Raimon al nostre Col·legi.
Les pel·lícules i els fòrums d'aquesta edició han fet referència a drets que
actualment estan absolutament d'actualitat: el dret a la dignitat dels
estrangers que busquen un futur millor, el dret a la sanitat pública, i el dret
al treball.

3r Concurs de Fotografia

La fotografia guanyadora del 3r Concurs de Fotografia va ser la titulada
"·Un nou futur, un nou horitzó", presentada pel company Eduard Garcia
Vilanova, que va ser la més votada pels col·legiats.
El segon premi va ser per a la companya Steffany-Giannina Becerra Motta,
per la seva fotografia "Puesta de sol en Perú", i el tercer premi se'l va
endur la fotografia "Descarat", que va presentar el company Blas Garcia
Ortuño.
Els col·legiats que van venir a votar van destacar que costava molt triar
quina de les 11 fotografies presentades a concurs havien de votar, totes
eren força maques!

Els premis del concurs - tres packs diferents de cap de setmana per a
dues persones- es van entregar durant el sopar de Sant Raimon que es va
celebrar a la Masia La Tartana divendres dia 16 de maig.Les fotografies
premiades serviran, com

en edicions

anteriors, per

decorar

les

dependències del Col·legi. Moltes gràcies a tots els participants i a tots els
col·legiats que vàreu venir a votar, us esperem a tots en properes edicions!

La festa col·legial - Actes solemnes al Teatre Principal

Divendres dia 16 de maig, una mica més tard de les 18h, el degà del
Col·legi va donar la benvinguda a tots els assistents que omplien el Teatre
Principal de Terrassa. Començaven els actes solemnes de la festivitat de
Sant Raimon 2014.
El primer parlament va correspondre al Magistrat Sr. Miguel Ángel Gimeno
Jubero, President del TSJ de Catalunya, que va parlar de les taxes
judicials i de com afectaven al Dret a la Defensa. Després va parlar el Sr.
Joan Antoni García Cazorla, vicepresident del Consell de l'Advocacia
Catalana, que va presentar una campanya publicitària que està preparant
el Consell per fer que els ciutadans consultin els advocats (el lema és
"Davant d'un embolic, no et compliquis, adreça't al teu advocat").
Tot seguit, els representants de la Fundació Busquets i de Càritas de RubíTerrassa van recollir la partida que el Col·legi dóna a aquestes entitats,
que ajuden a tanta gent que està patint, sovint de forma realment
dramàtica, aquesta crisi econòmica.
A continuació es van fer les imposicions de togues als nous togats, les
entregues de les medalles als companys que porten 25 anys col·legiats, i
després el Tresorer del Consejo General de la Abogacía Española va
imposar al nostre Degà la Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Abogacía.
I va arribar el moment de recordar els companys que ens han deixat
darrerament: Fermí Barlam, Susanna Queralt, Ramon Romeu i Felipe
Soriano, i també havia arribat el moment de projectar el vídeo-homenatge
que des del Col·legi, amb la col·laboració de molts companys advocats,
havíem preparat per oferir testimoni del nostre record a Joan Sales i Homs,
Degà del Col·legi 1991-1998, desaparegut recentment.

Finalment, els parlaments de l'Alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart, i el del
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Germà Gordó,
van cloure l'acte.

Els nous togats i la seva representant, Cristina Galí

Enguany, 20 nous advocats s'han posat la toga. Molts d'ells són alumnes
de la nostra Escola de Pràctica Jurídica Anselm Ramoneda, i la companya
Cristina Galí, que va fer el discurs en representació dels advocats que
s'incorporen al Col·legi, en va fer referència, agraïnt la dedicació dels
professors i el guiatge que suposa l'Escola per complementar la formació
teòrica de la carrera. Durant el seu discurs també va mostrar la seva
voluntat i la seva alegria (que compartia amb els seus companys de
promoció), per entrar a formar part de la "família ICATER".
Benvinguda, Cristina, i benvinguts també, Sergi, Laura, Sílvia, Marta, Raül,
Carmen-Naida, Noelia, Sara, Selene, Laia, Isabel, Elisa-Isabel, Maria,
Blanca, Roser, Esther, Teresa, Marc, Susanna i Albert!

Medalles de 25 anys - Manuel Giménez va fer el discurs

Com a representant dels 14 advocats que porten 25 anys a la nostra
corporació, el company Manuel Giménez Guardia va fer un discurs que va
combinar l'humor i l'orgull per formar part d'aquesta institució i d'una
professió que, si bé passa moments difícils -canvis legislatius, taxes, etc...li ha aportat moltes satisfaccions personals, per ser una professió força

vocacional.
Durant el seu discurs va aconsellar els nous advocats que tinguin molt
present el respecte amb i pels companys de professió.

Miquel Sàmper, Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la
Abogacía

Enrique Sanz Fernández-Lomana, Tresorer del Consejo General de la
Abogacía Española va fer entrega de la Gran Cruz al Mérito en el
Servicio a la Abogacía al nostre degà Miquel Sàmper.
En el discurs previ a l'entrega, el Sr. Sanz Fernández-Lomana va destacar
la trajectòria professional del nostre degà, lloant, entre d'altres, la tasca de
Sàmper en l'establiment de sistemes d'intermediació hipotecària per evitar
que les famílies es vegin abocades a situacions desesperades. Cal
recordar que la Oficina d'Intermediació Hipotecària de Terrassa, creada a
partir de la col·laboració entre el nostre Col·legi i l'Ajuntament de la ciutat,
va ser la primera de tot l'estat espanyol.

Sentit homenatge en record de Joan Sales, Degà del
Col·legi 1991-1998

En el marc dels actes solemnes celebrats al Teatre Principal, es va
projectar un vídeo-homenatge en record del nostre apreciat degà Joan
Sales, que va morir el passat mes de març.
En Joan Sales, que havia format part de la Junta de Govern des del 1978,
primer com a Secretari i després ja com a degà (càrrec que va ocupar
durant 8 anys), tenia un carisma molt especial i un tarannà conciliador que
el va fer molt estimat per tots els qui van compartir tasques de junta, feina,
judicis i part de la vida amb ell.
Després de la projecció del vídeo homenatge, que recollia declaracions de
companys col·legiats que el recorden amb afecte, i també fotografies del
seu recorregut professional i vital, el nostre Degà va fer entrega a la seva
vídua d'un record de part del Col·legi, i el seu fill, el també col·legiats
Jaume Sales, va pronunciar unes paraules, agraïnt el record a tots els
companys que l'apreciaven i agraïnt sobretot que el reconeixement que va
tenir el seu pare hagués estat en vida, el veritable homenatge va ser que
els companys apreciéssin al seu pare mentre era amb nosaltres.
Ha marxat massa aviat, però el recordarem sempre.

Discurs de Miquel Sàmper, degà del Col·legi

En el discurs que va pronunciar en el moment de recollir la Gran Cruz de la
Abogacía Española, que va ser força emotiu, el nostre degà, Miquel
Sàmper, va comentar que aquest seria el seu últim Sant Raimon al càrrec
de degà.
També va aprofitar per agrair l'oportunitat que ha tingut -propiciada pels
companys que el van votar en el seu moment com a degà- per exercir
l'advocacia institucional, tant com a President del Consell de l'Advocacia
(càrrec que ostenta des de fa un any) com participant com a vocal en una
etapa especialment productiva al Consejo General de la Abogacía.
El degà considera que la representativitat del deganat i també la dels altres

càrrecs que ha anat exercint en aquesta etapa l'han permès defensar els
drets dels més vulnerables i han posicionat l'advocacia terrassenca com un
referent en la defensa d'aquests drets, en perill en aquests temps de crisi
que ens ha tocat viure. Per acabar el seu discurs, va agrair als companys
de Junta i molt especialment a la seva família que hagin estat generosos i
li hagin regalat el temps per poder dedicar-se a les tasques de l'advocacia
institucional que li han proporcionat tantes satisfaccions.

Sopar a la Masia La Tartana de Matadepera

Just després dels actes solemnes, els assistents es van traslladar a
Matadepera, a la Masia La Tartana, on es va celebrar un animat aperitiu i
un sopar molt agradable amb el següent menú: canelons de confit d'ànec
amb salsa de foie, suquet de rap i de postres "torre blanca" o "torre negra"
(mousse de xocolata, blanca o negra).Després del sopar -mireu més avall
les fotos no oficials, veureu que va ser força entretingut!- els assistents
van tenir barra lliure i van ballar... fins a les 3 de la matinada!!

I ara... les fotos "no oficials" dels actes, el sopar i el ball!

Un any més, vam fer moltes fotos "no oficials" (apart de les què molts dels
assistents van fer amb els seus mòbils... com deia Bob Dylan, "times they
are a-changin' "). CLIQUEU AQUÍ PER VEURE el pdf en el qual hem
recollit les fotos no-oficials, però tingueu present que... JA TENIM A LA
SECRETARIA els àlbums del fotògraf Jordi Canyameres perquè
pugueu demanar còpies (5€/còpia) tant de les fotos de l'acte com de
les què us vàreu fer durant l'aperitiu al "photocall" que es va instal·lar
a la porta de la Masia.

Les fotos no-oficials veureu que estan numerades, si us interessa que us
enviem alguna d'elles al vostre correu electrònic, escriviu-nos un correu a
documentacio@icater.org i indiqueu-nos el número de referència.
Gràcies a tots per participar al Sant Raimon, un any més, i per fer
que la festa col·legial sigui realment de tots els col·legiats!
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Si no vols rebre més aquest butlletí pots borrar-te fent click aquí .

