Reptes
tecnològics
de l’advocacia
29 de juny de 2018
AUDITORI CAIXAFORUM

PROGRAMA

Presenta l’esdeveniment: Bárbara Román Méndez, advocada i presentadora habitual d’esdeveniments en el
sector de l’advocacia.

10.00h BENVINGUDA
A càrrec de Jordi Albareda Cañadell, degà de
l’I·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

10.45h TAULA RODONA
Els reptes de l’advocacia davant la transformació tecnològica i social
22 Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE).
22 Antonio Garrigues Walker, president Fundación
Garrigues.
22 Ana Gómez Hernández, advocada i presidenta
de l’Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (ASNALA).
Modera: Carlos Capa Gil; periodista expert en informació jurídica i membre de l’Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

11.45h PAUSA
12.00h TAULA RODONA
Emprenedors “Taula de valents”
22 Fabián Valero Moldes, advocat laboralista. A
punt de llançar una eina tecnològica que automatiza processos del seu despatx.
22 Manuel Beato Víbora, advocat especialista en
dret administratiu. Un dia va decidir complicar-se
la vida impulsant un tecnologia revolucionària
basada en la intel·ligència artificial.
22 Jaume Rocabert Luque, advocat especialista en
successions. Des de la seva experiència, va dissenyar una eina que permet confeccionar online
un testament.
Col·laboren:

13.15h 14LAWYERS.ORG
Ignacio Rodríguez Tucho. Advocat i consultor, és
fundador d’una organització que protegeix advocats
perseguits per defensar drets humans en moltes
parts del món

13.30h CÒCTEL AL PARADOR DE
LLEIDA
15.00h XERRADES
No és una moda, és una nova forma d’exercici
15.00 a 15.35 h
Noves habilitats i competències per a advocats.
Paloma Llaneza González, advocada especialitzada en dret tecnològic.
15.35 a 16.10 h
Comunicació per a advocats i despatxos. Fer de la
necessitat una virtut. Elisa Beni Uzabal, periodista
especialitzada en temes jurídics, tertuliana habitual,
exdirectora de comunicació del TSJ de Madrid.
16.10 a 16.45 h
Enfocament comercial (absent) dels despatxos.
Ignacio Rodríguez Tucho, consultor especialitzat
en màrqueting i tecnologia per al sector legal.

17.00h PONÈNCIA
Reptes de la longevitat i futur de les pensions
Fernando Ariza Rodríguez, sotsdirector de la Mutualidad General de la Abogacía.
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