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Carlos de Alvarado, delegat del Col·legi d’Advocats de Barcelona a la ciutat

“Estem estudiant poder oferir un torn
de lletrats d’ofici des de L’Hospitalet”
CRISTINA SÁNCHEZ

L’APUNT

Quina és la funció de la Delegació del
Col·legi d’Advocats a L’Hospitalet?
És una extensió del col·legi en el
municipi que té autonomia plena
perquè escollim els nostres representants. Després de les eleccions
del passat novembre ens hem posat a treballar per millorar les instal·lacions de què disposem als jutjats de L’Hospitalet i dotar-les de
la infraestructura necessària. També volem convocar reunions periòdiques dels col·legiats de la ciutat, en som gairebé 300, dels quals
180 estan en exercici.

Creu que els ciutadans tenen una bona
imatge dels advocats?
Aquest és el primer punt de la meva filosofia col·legial. La professió
d’advocat, per diversos motius
com la massificació universitària,
ha caigut en un desprestigi i no té
una bona imatge.
I des de la delegació, com es pot canviar

De Alvarado representa els advocats col·legiats de L’Hospitalet
aquesta impressió negativa ?
Volem informar el ciutadà que, tot
i aquesta imatge, l’advocat pot ser
el millor professional per ajudar-lo.
Per aquest motiu ens volem donar a conèixer, perquè els hospitalencs sàpiguen que tenen bons
advocats a la seva ciutat i també
perquè ens puguin plantejar les seves queixes i suggeriments. Un
dels nostres objectius és recomanar als col·legiats que siguin molt
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Aquestes noves activitats, com poden
redundar en benefici de la població?
Potser el que més coneixen els
ciutadans és el torn d’ofici, que fins
ara no existeix a la delegació de
L’Hospitalet, i que ara estem estudiant perquè no hagin d’anar a
Barcelona per sol·licitar un advocat
d’ofici. També volem oferir informació a la població per orientar-la sobre quins serveis necessita, si té
dret a un advocat d’ofici...

Serveis
legals ‘de
primera’

CCOO acampa per les 35 hores
El sindicat Comissions Obreres va organitzar una acampada davant la
plaça de l’Ajuntament per reivindicar la jornada laboral d’aquesta durada.
Segons CCOO la implantació de les 35 hores és molt important per al
repartiment de la feina. En unes taules el sindicat informava de l’acció.

clars a l’hora d’informar sobre els
seus serveis i els seus preus, que
són les queixes més freqüents que
plantegen els ciutadans. Internament també hem fet dues circulars
per recordar al col·legiat les normes orientatives sobre els seus
honoraris professionals i el nou reglament que permet fer publicitat
dels nostres serveis.

Per a vostè, quines són les principals

virtuts que ha de reunir un bon advocat?
Una bona preparació jurídica, d’acord amb la política del Col·legi
d’Advocats, per fomentar la formació de postgrau perquè els advocats no surten prou preparats de
les facultats; oferir una informació
clara al client i defensar sempre
els seus interessos, i oferir una bona imatge com a representants
que som d’una part de l’administració de justícia.

Carlos de Alvarado es va
llicenciar en dret per la
UNED i sempre ha exercit
la professió a L’Hospitalet,
on viu des que la seva família es va traslladar a Catalunya quan ell tenia només dos anys. De Alvarado
va acceptar presentar la
seva candidatura com a
delegat del Col·legi d’Advocats perquè “crec que
aquesta professió està en
la millor fase de la seva història però no té una bona
imatge i la societat ens necessita. Vull –diu– aportar
el meu gra de sorra per recuperar el prestigi de la
professió”.
Per ell, “ser advocat és
una gran sort perquè estàs
en contacte amb tot el teixit social i això pot ser molt
útil per al servei que prestem als ciutadans”. Acostar la justícia a la població
de L’Hospitalet és un dels
seus objectius per tal que
“la ciutat compti amb un
servei legal de primera”.

