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CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA 

   

El divendres dia 12 de juliol, es celebra el IX DIA DE LA JUSTÍCIA GRATUÏTA, que va ser instituït 

l’any 2011 pel Consejo General de la Abogacía Española. Aquesta jornada pretén cridar l’atenció de 

la ciutadania sobre l’assistència jurídica gratuïta, remarcar la seva importància per a l’efectivitat del 

dret a la tutela judicial efectiva i posar de relleu la funció social de l’advocacia en aquest aspecte 

concret de la nostra activitat. 

  

Per a la celebració d’aquest any, el dijous, dia 11 de juliol a les 19.00 hores hem organitzat una 

Taula Rodona a l’Aula Magna de l’Institut d´Estudis Ilerdencs que versarà sobre "Control ho-

rari, falsos autònoms i còmput del salari mínim interprofessional. Dubtes i reflexions", amb la 

participació del subinspector de treball i professor de la UdL, Sr. Ricardo Peciña Midón, la magistra-

da del Jutjat Social 2 de Lleida, Sra. Rosa Domènech Tudela, i que serà moderada pel nostre res-

ponsable de l’Àrea de Formació, el Sr. Josep Miquel Moragues Martínez. 

 

Prèviament a la celebració de la Taula Rodona, i tal i com s'ha fet en anys anteriors es farà un re-

coneixement als companys/es que porten més anys de dedicació al servei del Torn d’Ofici i 

que es destaquen per la seva trajectòria professional en defensa dels justiciables sense recursos; 

reben aquest any aquest reconeixement el company del partit judicial de Lleida, José Carlos 

Coghen Alberdingk-Thijm i a la companya, Mª Carme Juanós Amperi. 

 

Per concloure l’acte s’oferirà un petit refrigeri a la galeria de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 

 

Us animem a l’assistència i participació a aquests actes que s’han preparat per a la celebra-

ció del dia de la Justícia Gratuïta del proper dijous 11 de juliol a les 19.00 hores a l'Institut 

d'Estudis Ilerdencs (Plaça Catedral, 2, de Lleida).  

 

L’endemà divendres, dia 12 de juliol hem organitzat una Taula informativa a la zona de la Plaça 

Sant Joan (davant Sfera) de 10 a 12 hores del matí, per tal d’assessorar gratuïtament els ciuta-

dans de la nostra demarcació i donar a conèixer el servei de justícia gratuïta que prestem els advo-

cats i advocades del nostre Col.legi. 

 

Per aquest motiu, tothom que vulgui participar com advocat/da donant assessorament en aquesta 



jornada de portes obertes, pot comunicar-ho a l’oficina del torn d’ofici fins al proper dia  9 de juliol. 

 

Finalment, hem convocat els mitjans de difusió per donar-los a conèixer la finalitat de la jornada, així 

com les darreres dades estadístiques relacionades amb l’assistència jurídica gratuïta. 

 

Us animem a fer difusió d’aquests actes i a participar-hi tant el dia 11 com el 12 de juliol. 

 

Us facilitem l'enllaç a diferents materials que poden ser del vostre interès: 

• Microsite del Dia de la Justícia Gratuïta i del Torn d'ofici 

• Manifest en defensa de la Justícia Gratuïta i del Torn d'ofici 

• Vídeos divulgatius 

• Comic 

https://www.abogacia.es/site/dia-de-la-justicia-y-el-turno-de-oficio/12J/
https://www.abogacia.es/site/dia-de-la-justicia-y-el-turno-de-oficio/12J/
http://www.advocatslleida.org/documents/MANIFIESTO%202019.pdf
https://vimeo.com/channels/358472
http://www.advocatslleida.org/documents/Comic.pdf

