COMUNICAT JUNTA DE GOVERN
Dijous, 25 de juny de 2020

Benvolgudes companyes i companys,
Sembla que amb totes les prevencions, amb menys energia del que se’ns va dir i evidentment
amb molt menys de la que la nostra professió necessita i voldria, es va reprenent l’activitat
jurisdiccional, i es va aturant la hiperactivitat normativa.
Alhora també es va reduint la programació de l’abundant formació on line, que tant entitats
públiques com privades ens han anat oferint durant aquests dos mesos i mig de suspensió
obligada.
És per aquest motiu que ens proposem també el retorn a la nostra normalitat de manera que
suspendrem la tramesa de comunicacions pràcticament diàries, i retornarem a fer-vos arribar
les notícies de interès per la professió en el butlletí setmanal, que us trametem els dijous, i en
la revista col·legial que us fem arribar trimestralment.
Certament encara tenim un llarg recorregut per recuperar res semblant al que teníem abans de
la suspensió. Tal i com ha anat tot el de “nova normalitat”, sembla més un eufemisme que la
descripció que s’apropi a la realitat que estem vivint, però segur que ens en sortirem i farem
funcionar la nostra Administració de justícia i els nostres despatxos si, o si.
Us recordem que els advocats tenim lliure accés als jutjats, i que l’únic que se’ns ha demanat
raonablement és prudència, i el manteniment de mesures d’higiene i seguretat que ens
permetin minimitzar els riscos. Us adjuntem per si no ho teniu a mà l’acord de la Presidència de
l’Audiència sobre l’accés a l’edifici del Canyeret. Consultar aquí.
Gràcies per la vostra paciència i pels suggeriments que ens heu fet arribar al correu de
covid19@advocatslleida.org. Us animem a que continueu comunicant-nos qualsevol incidència
que pugui sorgir, per la nostra banda intentarem solucionar tot allò que estigui al nostre abast.
Com ja us vàrem dir a l’inici, és evident que tenim molta feina per fer i per fer-la millor, ara el
que ens queda és persistir, fer la nostra feina el millor que puguem, i donar el millor del col·lectiu.
Restem com sempre a la vostra disposició i us preguem que ens feu arribar tots els vostres
suggeriments.
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