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SOCIETATFET DIVERS

Ara és la cara visible de la pro-
fessió d’advocat a tot Catalunya.
Sent una gran responsabilitat?

Sí, ho és, i més tenint en comp-
te que hem de combatre la falsa
imatge que una part de la pobla-
ció té dels advocats, que encara ens
veuen com algú que només fa
plets. I és també una gran il·lusió.

Per què va decidir presentar la
seva candidatura?

Ja fa un any que estic involucrat
al Consell de l’Advocacia, sobretot
en temes socials i d’ajut als ciuta-
dans. M’ha agradat, i he pensat que
puc aportar el meu gra de sorra.

Hi havia altres noms?
Sí, érem dos degans possibles.

En vam estar parlant entre els ca-
torze degans, i al final vaig tenir
més suport que l’altre company.

Relleva Miquel Sàmper, que
ha dimitit després de ser designat
alcaldable de CiU a la seva ciutat,
Terrassa. Veu legítim que s’hagi
significat políticament?

Jo, com que el conec, sé que els
egarencs hi sortiran guanyant,
surti o no elegit. Perquè és algú que
treballa... 26 hores al dia. Té una
gran capacitat de treball i energia,
i m’ha deixat el llistó molt alt. Per
tant, sí, ho veig legítim.

Vostè també es presentarà al-
gun dia per l’alcaldia de Manresa?

No, no!... Jo no tinc la seva ves-
sant política. Jo em dedico a fer
d’advocat. I ara em dedicaré a re-
presentar la professió i a coordinar
els catorze col·legis de Catalunya.

Creu que el col·legi de Manre-
sa té un pes força important dins
del Consell de l’Advocacia?

Òbviament, el de Barcelona és
molt més gran, però tots aportem
la nostra idiosincràsia. Si a Man-
resa es va fundar un dia el col·legi,
va ser perquè reunia una activitat
econòmica molt important. I un
grup d’advocats es va proposar
reivindicar així la ciutat.

Pensa que el col·legi de Man-
resa s’ha guanyat un nom, per
tota la feina que fa? Per exemple,
liderant els casos de mediació.

Sí, som aquell petit enclava-
ment, al mig de Catalunya, que
com que som petits, sempre ne-
cessitem pensar i fer coses. No
tenim les capacitats econòmiques
d’altres grans col·legis, però sí la ca-
pacitat de treball. I al darrere, un

gran equip. Que sort n’hi ha, per-
què, si no, no seríem aquí. 

Què hi pot guanyar, la resta
d’advocats de Catalunya, tenint
un degà de Manresa?

Doncs potser una gran com-
prensió i sensibilització cap als
col·legis més petits. Sobretot quan
es tracti de lluitar pels jutjats petits
de tot el territori, com succeïa fins
ara amb la reforma que pretenia el
ministre sortint, Gallardón.

Precisament vostè dilluns, en
el seu nomenament, va anun-
ciar que el nou ministre, Rafael
Catalá, amb qui es va reunir la set-
mana passada, ha abandonat la
reforma de la llei que impulsava
Gallardón, que centralitzava la
justícia a les capitals provincials
i posava en perill tots els jutjats
comarcals, com ara els de Man-
resa, Berga o Igualada. És un
projecte totalment enterrat?

Definitivament. El nou minis-
tre s’ha compromès que, si mai es
reforma la llei, serà a llarg termini,
i que anirà encaminada a donar
més aprofitament dels jutjats ac-
tuals. Però no es tocarà cap jutjat.
Tots estaran on estan actualment.

O sigui, de cop i volta, els jutjats
ja han deixat de perillar?

Correcte. I, a més, es mantin-
dran tots els jutjats de pau de totes

les poblacions. Per tant, davant el
perill de quedar-nos sense jutjats,
hem guanyat la batalla.

I els registres civils?
Aquest tema ja està avançat. Si

bé se centralitzaran a Barcelona, es
mantindran totes les oficines ac-
tuals per fer-hi els tràmits És a
dir, els ciutadans podran continuar
acudint al Registre Civil dels jutjats
de Manresa com fins ara. I també
als jutjats de pau dels pobles.

Aleshores, per què Gallardón
ho va posar tot potes enlaire i ara
el mateix PP ho rectifica?

Ho desconec. El ministre Catalá
ja coneix la justícia de fa molts
anys. Gallardón no la coneixia, i es
va endur un equip que no havia
trepitjat mai un jutjat. Si tu has de
reformar la justícia, has de parlar
amb la gent que hi està cada dia!
El que no pots fer és ficar-te en un
gran despatx i rodejar-te de savis
que, per retallar, només se’ls acu-
deix centralitzar-ho tot! I tot el
moviment ciutadà i econòmic que
hi ha en un lloc com Manresa?

Realment, s’havien arribat a
creure que els jutjats comarcals
acabarien desapareixent?

Si Gallardón hagués continuat
de ministre, era ben probable. Per
sort, Catalá coneix la justícia i té un
tarannà molt més dialogant.

Li va fer més peticions?
El tema de les taxes judicials,

que ens preocupa. No pot ser que,
per presentar un recurs, un ciuta-
dà hagi de pagar més de mil euros
en taxes! Li vam demanar el mateix
model de Catalunya: que les per-
sones físiques no paguin.

Va aprofitar per recordar-li les
reivindicacions judicials de Man-
resa? És a dir, separar els àmbits
civil i penal, augmentar el nom-
bre d’òrgans, crear jutjats espe-
cífics de menors i mercantil...

No, encara no era el moment.
L’entrevista era de presentació
mútua. Però anirem a una segona
reunió amb temes sobre la taula.

Ara que hem salvat els jutjats
comarcals, podem estar contents
amb el que hi ha a Manresa?
Aparcaran les reivindicacions?

No, no. Demanem la separació
de jurisdiccions perquè precisa-
ment cal millorar molt la gestió.
Hem de fer que el ciutadà acce-
deixi millor al jutjat, més ràpid. Les
garanties ja les té, perquè els jutges
de Manresa funcionen: són bons
jutges. Però el sistema falla. Ens
hem de reorganitzar. Com? Una
manera seria crear el nou jutjat de
Manresa que la crisi va aturar. I
també crear-hi els jutjats específics
que hi falten, com el de menors, el
mercantil... El ciutadà ha de veu-
re que té la justícia a prop. Perquè,
llavors, el món funciona millor. Per
què hi ha hagut tanta corrupció,
tantes clàusules abusives, tants
desnonaments que no s’entenen?
Perquè la justícia no funciona.
Per tant, com més propers siguin
els jutjats, la gestió anirà millor.

La petició d’una Audiència de
la Catalunya Central, amb seu a
Manresa, ja és força il·lusòria?

Bé, i per què no? Per què els re-
cursos en segona instància han de
viatjar a Barcelona? Si als jutjats de
Manresa hi ha prou volum per
poder tenir-hi una unitat!

Un dels seus reptes com a pre-
sident del Consell és, doncs, con-
tribuir que la justícia funcioni
millor. Com ho poden aconseguir
això els advocats?

Fent propostes, ajudant amb el
nostre treball, donant suport a la
informatització de la justícia...
Però, és clar, hi ha d’haver la sen-
sibilització dels que manen.

Aquesta legislatura, el Consell
de l’Advocacia sempre ha tingut
bona sintonia amb el conseller de
Justícia de la Generalitat, Germà
Gordó. Té aquesta sensibilització?

Sí. Ha fet el que sempre recla-
mem: parlar amb tothom. I jo
crec que el ministre Catalá també
anirà per aquí. A veure si amb els
fets no ens enganya, perquè l’an-
terior ministre es veia molt pro-
gressista i ens va enganyar a tots.
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Abel Pié, a la seu del Col·legi d’Advocats de Manresa

Entrevista Abel Pié Lacueva
Nou president del Consell de l’Advocacia de Catalunya, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa des de fa cinc anys. Llicenciat en
Dret l’any 1995 i en Dret Canònic el 2003, és degà del Col·legi d’Advocats de Manresa des del 2009. Actualment, ja era el president de la Comissió de
Relacions amb l’Administració de Justícia del Consell de l’Advocacia. Abel Pié presidirà durant un any l’organisme català

«Davant el perill de quedar-nos sense
jutjats comarcals, hem guanyat la batalla»

J. S.

Josep Sallent
MANRESA

«El nou ministre s’ha compromès que tots els òrgans judicials, inclosos els de pau, continuaran al mateix lloc que ara»

«Si la justícia fos més

propera, funcionaria millor i

no hi hauria tanta corrupció ni

tantes clàusules abusives»

Vostè havia de formar part de
la comissió de seguiment de la
primera consulta del 9-N, però
al final la Generalitat l’ha tirat
enrere. Comparteix la decisió?

Penso que, a partir del 8 d’oc-
tubre, ja no era possible fer-la,
sense un decret que hi pogués
donar empara. Sobre la consul-
ta alternativa, jo al principi no
l’entenia. Jurídicament, costa
d’entendre, perquè hi ha d’haver
una normativa que la reguli.
Però també és cert que, si hi fos,
l’advocacia de l’estat ja té l’ordre
d’impugnar-la. Potser, doncs,
anirem a votar sense una norma
que ho reguli. Però potser el 8 de
novembre la Generalitat publi-
carà alguna normativa al DOGC,
perquè no doni temps a l’estat
d’impugnar-la, i així el 9-N pu-
guem votar sota una empara.

Però no és possible fer aques-
ta consulta alternativa sense
decret, com una enquesta?

Sí, però els ciutadans han de
tenir la seguretat que l’urna on
vagin a votar sigui l’oficial, i que
el seu voti es comptabilitzi. I si re-
sulta que el 9-N es munten ca-
setes no oficials? Com sabràs
quina és l’urna correcta per vo-
tar? Per tant, per esvair el dubte,
millor que, ni que sigui a l’últim
dia, es publiqui la normativa.

I si al final l’estat aconsegueix
també suspendre-la... què?

Llavors la gent sortirà al carrer,
és el més segur.

Vostè s’acaba de reunir amb
el ministre espanyol de Justícia.
Li agradaria algun dia poder
trobar-se amb un ministre ca-
talà i tractar-hi tots els temes?

Jo em reuniré amb qualsevol
ministre que m’obri la porta.

Però preferiria que fos un
ministre de Catalunya?

Jo reivindicaré els problemes
de l’advocat a qui em vulgui re-
bre. El Consell es va pronunciar
pel dret a decidir, i va acordar no
creuar la ratlla, és a dir, pronun-
ciar-se sobre la independència.
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«Seria bo que el
Govern publiqués
un decret sobre la
consulta, ni que
sigui l’últim dia»


