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PRESENTACIÓ

El  Grup d’Advocats Joves de Vic (GAJ Vic) és una agrupació formada per advocats i

advocades col·legiats  a l’Il·lustre Col·legi  d’Advocats de Vic,  menors de 40 anys que

s’inscriuen en el Grup, amb la finalitat de facilitar l’ incorporació dels joves advocats en

el dia a dia col·legial.

El GAJ Vic es regeix pels seus propis estatuts i té una Comissió Permanent formada per

tres membres (President, Tresorer i Secretari), que es renova anualment. Des de l’any

2015 i fins a l’actualitat la Comissió Permanent la formem els següents membres:

- Presidenta: Mireia Martí Fàbrega

- Tresorer: Eloy Roca Terricabras

- Secretària: Eulàlia Rius Orpinell

El GAJ Vic vetlla per la defensa dels interessos dels joves advocats davant el Col·legi,

exposant totes les inquietuds que es plantegen i intercanviant experiències i consells

entre els diferents membres del nostre Grup. (http://www.icavic.cat/index.php/el-col-

legi/grup-advocats-joves )

Per altra banda, la Comissió Permanent s’encarrega de representar el Grup dins i fora

del nostre Col·legi d’Advocats. Des de l’any 1996 el GAJ Vic forma part de l’Associació

de Joves Advocats de Catalunya (JAC). (http://www.jac.cat/)

 L’associació Joves Advocats de Catalunya  (JAC) va néixer a Vic, el dia 30 de maig de

1997 i  està formada pels  advocats joves  de tot Catalunya,  segons els  requisits  que

s'estableixen en els estatuts dels diferents Grups d'Advocats Joves (GAJ) que en formen

part. JAC no seria possible sense la participació activa i altruista de les agrupacions de

joves advocats que la composen, per tant creiem fonamental el suport i la participació

dels catorze grups d'advocats joves de tot Catalunya que l'integren. Els GAJ de cada

Col·legi  representen els seus membres dins de JAC, a fi  de dur a terme el principal

objectiu de JAC: la defensa i reivindicació dels interessos de l'advocacia jove. JAC es

reuneix  de  forma bimensual  en  la  seu  d'algun dels  catorze  col·legis  d'Advocats  de

Catalunya per tal de tractar els temes que poden afectar o que afecten l'advocacia jove

i treballar cap una mateixa direcció.

Actualment la Junta Directiva de l’Associació Joves Advocats de Catalunya està formada

per les següents persones:
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President: Lluis ESCODA BELTRAN

Vicepresidenta: Mireia MARTÍ FÀBREGA

Secretaria: Tània DEL MORAL GRANADOS

Tresorera: Mar GIMENO MENÉNDEZ

Des de l’any de la seva creació, el 1997, JAC celebra de forma bianual el seu Congrés

amb l’assistència de tots els advocats Joves que formen part dels 14 Grups d’Advocats

Joves de Catalunya. En cada Congrés es tracten temes de rabiosa actualitat dotant al

Congrés d’un caràcter reivindicatiu i  formatiu pels joves advocats,  essent també un

punt de trobada dels joves advocats en el qual es creen aliances i col·laboracions útils

entre les diferents agrupacions d’advocats joves de la geografia catalana.

Des de l’any 1997 s’han realitzat un total  de deu Congressos,  a  diferents punts de

Catalunya, en els quals s’han tractat diversos temes que afecten directament als joves

advocats, i que són els següents:

CONGRÉS LLOC DE

CELEBRACIÓ

ANY TÍTOL DEL CONGRÉS

I Palamós 1997 “Situació actual del Torn d’Ofici i

l’Assistència Jurídica Gratuïta”

II Sitges 1999 “II Congrés de Joves Advocats de

Catalunya”

III L’Ametlla de Mar 2001 “L’Advocat i les noves tecnologies”

IV Sant  Feliu  de

Guíxols

2003 “IV Congrés dels Joves Advocats de

Catalunya”

V Salou 2005 “La Passantia”

VI Santa Susanna 2007 “L’actual sistema d’Assistència Jurídica

Gratuïta”

VII L’Ampolla 2009 “La retribució de l’advocat. Tendències

actuals en matèria d’honoraris”

VIII Mataró 2011 “Les noves tecnologies i el dret”

IX Palamós 2013 “L’advocacia jove davant els nous canvis
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normatius”

X Tarragona 2015 “La crisi de la justícia i dels drets dels

ciutadans”

El Congrés del JAC, té una durada de tres dies, en els quals es desenvolupen activitats

de  formació  que  beneficien  directament  a  l’advocacia  jove,  i  activitats  d’oci  que

permeten estrènyer  vincles  entre  els  assistents.  Cada  any,  en  l’acta  inaugural  hem

comptat  amb  el  Conseller  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  l’alcalde  o

alcaldessa  de  l’Ajuntament  de  la  ciutat  que  ens  acull,  el  President  del  consell  de

l’Advocacia Catalana i el Degà del Col·legi d’Advocats de la ciutat que acull el Congrés.

Aquest any 2017,    Vic acollirà els dies 26 a 28 de maig de 2017,

el XI Congrés de Joves Advocats de Catalunya sota el títol

“REALITAT SOCIAL VS REALITAT JURÍDICA”
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SEU DEL CONGRÉS

SALA COLL I BARDOLET

EDIFICI EL SUCRE de Vic (carrer de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5) 

INFORMACIÓ GENERAL

DATES DEL CONGRÉS: DEL 26 AL 28 DE MAIG DE 2017

MONTATGE DE L’EXPOSICIÓ:  DIVENDRES 26 DE MAIG DE 2017 A PARTIR DE LES 9.00

HORES DEL MATÍ.

DESMONTATGE DE L’EXPOSICIÓ: DISSABTE 27 DE MAIG DE 2017 ABANS DE LES 13.00

HORES

ASSISTENTS PREVISTOS: ENTRE 100-120 PERSONES
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COM PARTICIPAR

OPCIÓ 1:

Instal·lació d’un stand, que estarà situat a la zona de la Sala Coll i Bardolet,

i a on es serviran els cafès de la pausa i el càtering del dinar del dia 26 de

maig de 2017.

Preu instal·lació stand: 2.500 euros. *

L’expositor haurà de portar i muntar la seva pròpia estructura en l’espai

contractat.

*S’inclourà  el  logo  del  patrocinador  a  la  web  del  Congrés,  en  la  documentació  a

entregar als assistents del Congrés i en el Rollup del Congrés que donarà la benvinguda

els assistents.

OPCIÓ 2:

Entrega de merchandising als assistents del Congrés.

El patrocinador entregarà a l’Organització del Congrés, el material que vol

que s’inclogui a la bossa del congressista. *

*El material s’haurà d’entregar a l’Organització del Congrés abans del dia 15 de maig de

2017. 

*Si el patrocinador vol incloure el seu logo a la web del Congrés, a la documentació del

Congrés i en el rollup de presentació del Congrés el preu serà de 500 euros.

OPCIÓ 3:

Entrega d’obsequi per sortejar en el Sopar de Gala que es celebrarà la nit

del dia 27 de maig de 2017.

*Si el patrocinador vol incloure el seu logo a la web del Congrés, a la documentació del

Congrés i en el rollup de presentació del Congrés el preu serà de 250 euros.

OPCIÓ 4:

Qualsevol  altre  proposta  de  patrocini  o  col·laboració  contacti  amb

l’Organització del Congrés.
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NORMES DE CONTRACTACIÓ- POLÍTICA DE

CANCEL·LACIÓ

Política de cancel·lació per part dels organitzadors

Degut a circumstàncies imprevistes, els organitzadors podran modificar o

cancel·lar l’exposició d’estands del Congrés. En aquest cas es reemborsarà

als patrocinadors la quantitat total abonada.

Política de cancel·lació per part del Patrocinador.

En cas de que el Patrocinador cancel·li la seva participació, ho haurà de

notificar  per  escrit  a  l’Organització  del  Congrés.  Les  condicions  de

reembors  amb  independència  de  la  modalitat  de  participació  escollida

serà la següent:

- Per  cancel·lacions  rebudes  abans  del  dia  1  de  maig  de  2017  

Devolució del 60% de l’import total.
- Per cancel·lacions rebudes després del dia 1 de maig de 2017  No

hi haurà devolució. 
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DADES DE CONTACTE

Per ampliar informació, envieu un correu a  gajvic@gmail.com
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