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Notícia 206   

2022/06.      CARTA D’AGRAÏMENT AL COL·LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA (ICAB) PER 
ACTUACIÓ DE L’ADVOCACIA D’OFICI (+). Feta a requeriment, després de judici absolutori d’un amic. 
Sense noms ni referències. No contestada. 

  

Contacte 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 
DEGANAT 
Mallorca, 283 
08037 Barcelona , Barcelona (Espanya) 
deganat@icab.cat  
https://www.icab.es/ca/colegi/coneix-el-col-legi/el-dega/ 
 
A l’atenció del Sr. Degà de l’ l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)  
 
Sabadell a 19 de juliol del 2022 
 
Benvolgut Sr. Degà,  
 
L’escric, acollint-me a l’adreça de contacte de la pàgina web de l’ICAB, per tal d’expressar públicament 
l’agraïment profund en nom del meu amic, ........, per l’excel·lent feina professional realitzada per la 
Sra. ............., col·legiada núm. ..........., que ha actuat d’advocada d’ofici en la causa de l’Audiència Provincial 
de Barcelona, secció ......., i que ha emès sentència absolutòria del delicte d’estafa per uns fets de l’any 2007, 
de data......., núm. ........... pel procediment abreviat  núm. ........   
 
Escric aquesta carta d’agraïment per la impossibilitat que el Sr. ....... ho faci personalment, degut a la seva 
minusvàlua de....., per un accident ..... a l’any ...., l’estada de prop de dos mesos a la UCI .... i 5 mesos 
d’hospital, el ...., i una traqueotomia que li impossibilita parlar i sortir de casa amb normalitat. També pel fet 
que cap persona de la seva família ha pogut acompanyar-lo en aquestes gestions davant dels jutjats, i que 
em va demanar fer-ho, per l’amistat que tenim des dels temps de la nostra joventut, fa uns 60 anys. 
 
Fins que no he tingut d’ajudar al meu amic no coneixia el funcionament i l’important serveis social que 
representa  l’assistència jurídica gratuïta, i que tres articles recents han posat de relleu les dificultats de tota 
mena d’aquesta feina, que demana d’un bon component de generositat i vocació, i que també m’han 
esperonat a fer el present reconeixement públic, perquè n’he estat testimoni amb l’assistència de la Sra. ..... 
Són els 3 article següents: 
 

- https://www.diaridesabadell.com/2022/07/15/advocats-sabadell-torn-ofici-reivindicacio/ 
- Por la dignidad y la consideración debida de la abogacía de oficio | Cataluña (elmundo.es) 

https://www.elmundo.es/cataluna/2022/07/12/62cc4aeefc6c83cb758b45d7.html 
- https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2165809-el-torn-d-ofici-recupera-nivells-prepandemia.html 

 
El Sr. .... i la seva esposa viuen d’una pensió d’uns 1.100 € mensuals i ja no disposava de patrimoni, fa 7 
anys, quan va rebre la denúncia, per poder pagar els honoraris professionals de mercat, i es va acollir, amb 
desesperació, a l’assistència jurídica d’ofici, demanada al jutjat de ...., quan va ser citat per primera vegada. 
Té el pis embargat pel Banc, i per aquestes condicions, i les actuals de la seva esposa,  té una ajuda de 20 
hores al mes de l’assistència social de la Generalitat, des de l’any passat, gestionada per l’Hospital ...... 
 
La denúncia a la que es va tenir d’enfrontar és un cas complex d’una compra de terreny per permuta, iniciat 
a l’any 2005, fa 17 anys, amb llicència d’obres des del 2007 i modificacions de la hipoteca als anys següents. 
La crisi econòmica i immobiliària iniciada els anys dels 2007- 2008 va impossibilitar completar la construcció 
i la venda de la promoció immobiliària, i el Banc, que havia concedit un crèdit hipotecari de 3,1 milions €, va 
embargar les obres i el terreny a començaments del 2011. Tant el Sr. ....... com la persona propietària del 
terreny (valorat en uns 580.000€) van perdre, dissortadament, tota la inversió feta. La denúncia va estar 
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posada l’any 2015. Totes les gestions per salvar la promoció, inclosa la comprensió del propietari del terreny, 
es van fer en seu notarial, així com els lliuraments de fons pel Banc, contra certificacions d’obres, posant de 
relleu que no hi va haver males pràctiques per part del Sr. ....... 
 
El Sr. ..... ha estat un promotor d’èxit a.... (a més a més d’haver estat president de l’....... i , i vicepresident 
de............. perquè va posar al mercat més de 2000 habitatges nous els últims 30 anys, i per tant, l’acusació 
d’estafa embrutava el seu bon nom, malgrat haver arribat a la fallida, per una causa sobrevinguda, com va 
ser la crisi del 2007-2008, amb pèrdua de totes les inversions, com ha estat el cas de la persona que va 
interposar la denúncia. 
 
Amb el present escrit de reconeixement, atès que el Sr.......no pot fer una compensació econòmica com li 
agradaria, volem fer palès que la feina professional de l’advocada Sra. ........, i que he compartit amb el 
Sr......... en els darrers 5 mesos,  ha estat impecable, en la meva opinió. Ens va facilitar un resum de 2 
pàgines (d’un sumari d’unes 1500, enquadernats en uns 6 volums) de les circumstàncies, un full de les 
preguntes que podria rebre del tribunal, i un full de la documentació complementària, que ens va donar molta 
seguretat des del primer moment, i sobretot per la reunió llarga que vam tenir al seu despatx del carrer de ...... 
També ens va assistir al trasllat del Sr. .......fins al judici, que es va fer en règim de detingut pels Mossos 
d’Esquadra, perquè no havia comparegut a les dues anteriors citacions. Vaig poder assistir a la vista del 
judici, com acompanyant, i vaig poder veure la seva defensa, compartint els criteris de la fiscalia, que també 
demanava l’absolució, tal com finalment s’ha produït, i que ha donat una tranquil·litat d’esperit al Sr. ......, 
que ben s’ho mereixia, donades les circumstàncies d’aquests darrers 7 anys. 
 
En la línia dels problemes exposats en els articles citats més amunt, que té l’advocacia d’ofici, desitjaria que 
el present escrit, en nom del Sr. ........, de reconeixement de la bona feina de la Sra. ......, pugui ajudar una 
mica a resoldre’ls, si escau. 
 
Agraït per la seva atenció, rebi les meves salutacions més cordials,  
 
Joaquim Clusa, economista i M.Sc. Planning 
www.clusa-oriach.cat 
joaquim@clusa-oriach.cat 
 

 

ADVOCADA ....... (19/07/2022- 19,50 h) 

Buenas tardes Sr. Clusa, lo primero agradezco las molestias que se han tomado para redactar la carta. Es 
un detalle que engrandece las relaciones entre las personas y que cada vez, creo que quedamos menos 
con estos sentimientos. En cuanto a sus comentarios de revisar y posiblemente reducir el texto, no me 
tomaría estas licencias y además considero que con su carta no solo reconocen mi labor profesional, sino 
la mala suerte que una persona puede llegar a tener después de toda una vida habiendo sido honesto y 
trabajador como es el caso del Sr. ......y la necesidad de que exista la buena justicia gratuita. Saludos y 
gracias! 

Quedo a su disposición para cualquier cuestión y seguimos en contacto si hubiere cualquier sucesiva 
notificación 

http://www.clusa-oriach.cat/

