
Bona tarda a tothom,  

Primer de tot, vull agrair-vos la vostra presència, sóc conscient que alguns de vosaltres  

fins i tot  heu canviat o posposat altres compromisos per tal de ser avui aquí. També 

vull fer una referència a tots els companys que haurien volgut venir però que per 

qüestions personals, o de feina a l’últim moment no han pogut venir. Finalment,  

també vull agrair en Fèlix Salaverria que ens donés la idea de fer aquesta celebració. I 

el cert és que el Fèlix ho plantejava correctament, és a dir... ¡són 20 anys! ¡Els hem de 

celebrar! És cert que 20 anys són iguals que els 19 o els 21, i que potser és més maco 

celebrar els 25, però val la pena celebrar quan es té ocasió, i en aquest cas tenim el 

motiu i l’ocasió. 

En primer lloc,  entenc que  caldria fer una reflexió del què han significat aquests 20 

anys, i certament potser no sóc la persona adient, ja que jo vaig ingressar al cos al 

2008,  però en Joan Paredes ens va enviar un mail que crec que transmet exactament 

el que jo hauria volgut dir...  Us el llegeixo ( tinc el seu consentiment, eh?). 

“Els que com jo mateix,  ja exercíem aquesta tasca de representació i defensa de 

la Generalitat,(vaig accedir al Gabinet Jurídic a l’any 1986,  valorem moltíssim 

l’aprovació d’aquesta Llei. La necessitat de l’articulació de la defensa de la 

Generalitat a l’entorn d’un Cos d’Advocats fou defensada, des dels inicis, pel 

llavors Director del Gabinet Ramón Maria Llevadot Roig i pel seu successor Jose 

Antonio Pérez Torrente, ambdós, com sabeu, advocats de l’Estat. Políticament 

hi havia en aquella època moltes reticències per la creació del Cos, i solament la 

insistència i tossuderia dels nostres Directors van fer possible l’aprovació de la 

LLei. Crec que en algun moment seria de justícia fer un reconeixement a aquesta 

tasca i a la seva dedicació per articular la defensa de la Generalitat. 

Podeu comptar amb mi per tot el que sigui treballar per enfortir el nostre 

col·lectiu i millorar les nostres condicions de treball, convençut de que la nostra 

tasca es essencial per l’administració i pel manteniment de l’interès públic que 

defensem.” 

 

Crec que aquest mail reflecteix el que jo hauria volgut explicar de la creació del Cos, 

però per algú que sí va viure aquest moment... Passats aquest 20 anys ens trobem en 

un moment tranquil, plàcid, diria que confortable... un moment en què (si em 

permeteu la broma) ens hem posat les sabatilles, estem al sofà veient game of thrones 

(o Dexter), i pensar en fer una actualització de la cuina no ens ve de gust, ens fa una 

certa mandra... 

Bé, doncs jo vull llençar una sèrie d’inputs avia’m què en penseu... 



Quan teclejo a google: “abogados del Estado”, em surten 16 milions de resultats. Si, si, 

¡16 milions! Si bé no he comprovat tots, us puc assegurar que fins a la pàgina 12 hi 

havia articles de diaris, notes, publicacions, opinions sobre “abogados del Estado”. A 

més, google maps i google street view tenen referenciada la seva seu, amb fotografies 

i informació.  

Ara bé, quan teclejo: “advocats de la Generalitat”, només em surten 4/5 resultats 

concrets relatius als advocats de la Generalitat, així la pàgina del Gabinet Jurídic, el 

portal jurídic de la Generalitat, l’AIAGEC, i linkedin que detalla els 4 millors perfils i un 

article. 

Potser pensareu que això no té importància. Potser no, però el cert és que sí que és 

demostratiu de la manca de projecció i de visualització que té el col·lectiu. 

Som un Cos de juristes altament qualificats, amb un perfil tècnicament impecable, 

molt preparats, amb poder de decisió sobre la nostra feina, autonomia de criteri, 

capaços de resoldre problemes, amb amplia formació i experiència. Però sembla del 

que es dedueix a les xarxes i al carrer que ( com diria el meu pare) ni a casa nostra ens 

coneixen. I doncs, en 20 anys de Cos encara som aquells perfectes desconeguts, i 

sincerament crec que no hauria de ser així. Recordeu que el preàmbul de la Llei 7/1996   

diu que l’Administració s’ha de comportar amb un respecte complet envers les 

exigències de la legalitat i els interessos dels ciutadans, i  que cal arbitrar els mitjans de 

defensa dels drets de la Generalitat davant els altres poders i en les relacions amb els 

ciutadans per tal que l’interès públic que aquella representa resulti també garantit i 

respectat. És el Cos d’advocats, doncs, l’eina que permet aquesta defensa, som  i hem 

de ser els mitjans que garanteixen el respecte a l’interès públic.  

Des del meu punt de vista, convindria fomentar: 

 La projecció professional: Propiciant que els advocats donin conferències, 

que participin en publicacions en revistes jurídiques, que participin en 

fòrums jurídics, que donin formació jurídica, etc. 

 La presència professional en els òrgans col·legiats de govern del sector 

públic instrumental. 

 L’augment del nombre d’efectius, que es pot realitzar de dues formes: 

Evitant que marxin i aconseguint que entrin. L’entrada se soluciona 

convocant periòdicament (mínim cada 2 anys) oposicions, per tal de tenir 

unes bosses d’opositors preparats i llestos per incorporar-se al Cos. I sobre 

la segona qüestió, es poden prendre mesures per contribuir a evitar que els 

advocats marxin al sector privat. 

 Un pla de carrera professional, és a dir, un pla que asseguri a l’advocat de la 

Generalitat com a tal, que sense ocupar cap lloc de comandament, arribi a 

un nivell professional gratificat de la manera adient. 



Nosaltres com Associació, d’acord amb la importància de la projecció social de les 

nostres finalitats segons els estatuts, estem treballant en tots aquests punts. Així: 

 Fomentem la presència dels advocats (associats) en cursos, en conferències i 

en fòrums.  

 Estem elaborant un manual del temari de les oposicions, amb els volums 

corresponents, perquè els opositors tinguin una base sòlida sobre la què 

estudiar. 

 Treballem sobre la preparació d’opositors en els termes de la legalitat vigent. 

  I estem elaborant un pla de carrera professional per al Cos d’Advocacia de la 

Generalitat.  

 

Perquè si una cosa tinc molt clara és que quan un va sol, arriba  més ràpid (però sol),  

però quan anem tots junts arribem molt més lluny; perquè l’enfortiment del col·lectiu 

suposa el creixement de cada un de nosaltres i això és quelcom que no cal que perdem 

de vista. 

Per això estem aquí, per celebrar 20 anys i per començar el camí pels propers 20. 

Perquè aquest camí comenci amb el diàleg, la col·laboració  i la  il·lusió per tal que tots 

junts construïm el Cos al què aspirem i ens mereixem, perquè crec, com deia Heràclit, 

que les contradiccions no ens ha de paralitzar ja que ens dinamitzen i ens permeten 

assolir el resultat. 

Finalment, desitjo que mantinguem el contacte i que ens retrobem aviat. I recordeu 

que la Junta està a la vostra disposició. 

Moltes gràcies 

 

Aranzazu Colom Nart 

Advocada de la Generalitat 

Presidenta de l’AIAGEC 

 

 


