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El 21 de febrer passat va tenir lloc a la seu institucional de la UOC la II Jornada d’Advocacia Virtual,
que està lligada al màster universitari d’Advocacia
i compta amb la col·laboració de l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona (ICAB). El tema triat
aquest any va ser «La tecnologia en la gestió i
màrqueting en els despatxos». L’assistència a la
jornada va sobrepassar totes les nostres previsions,
la qual cosa és mostra de l’interès creixent que hi
ha en la incorporació de les noves tecnologies com
a via per a optimitzar, i en alguns casos fer viable,
la gestió i l’exercici de la professió d’advocat.
La Jornada d’Advocacia Virtual és una iniciativa
pionera a Espanya amb la qual s’aspira a un doble
objectiu: d’una banda, obrir un espai de coneixement i reflexió sobre els canvis que internet i les
noves tecnologies provoquen en el mercat legal i
la manera de prestar serveis jurídics i, d’una altra,
oferir als advocats i professionals del dret idees
i eines que els ajudin a anticipar-se als canvis i
obtenir avantatges competitius.
El contingut d’aquesta segona Jornada d’Advocacia
Virtual es va ampliar en relació amb la primera
i va passar a desenvolupar-se també a la tarda.
Així, al matí, a la benvinguda i presentació de la
jornada a càrrec d’Ana Maria Delgado, directora
dels Estudis de Dret i Ciència política de la UOC,
Blanca Torrubia, directora del màster universitari
d’Advocacia de la UOC, i Jordi Estalella, advocat i
consultor del màster d’Advocacia de la UOC, van
seguir quatre ponències col·loqui. La primera, amb
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el títol «L’organització i comunicació virtual en una
firma jurídica», va ser a càrrec de Gerardo Delgado
(advocat [Corporate Counsel] a Cisco Systems), la
segona, «Legal Project Management: la gestió de
projectes jurídics», la va fer Anna Marra (directora
acadèmica dels programes de Legal Project Management a IE Law School), la tercera, titulada «Eines
tecnològiques de gestió, màrqueting i comunicació
dels despatxos d’advocats», va ser presentada
per Eva Bruch (sòcia de la consultoria de gestió i
màrqueting jurídic Morethanlaw), i la quarta, «L’ús
de les xarxes socials en els bufets», per Carlos
García-León (periodista d’Expansión especialitzat
en el sector jurídic).
A la tarda va tenir lloc una sèrie de comunicacions
de coneixement (càpsules de coneixement) que es
van agrupar amb el títol «Idees inspiradores en el
sector legal», l’objectiu de les quals era que professionals innovadors en el sector legal mostressin els
seus negocis i idees a fi que servissin d’inspiració
als participants en la jornada a l’hora d’emprendre
els seus propis negocis en el mercat jurídic o de
transformar l’organització dels seus despatxos.
Ha estat una satisfacció per als Estudis de Dret
i Ciència Política comprovar que la Jornada de
l’Advocacia Virtual es consolida com a referent
en aquesta nova, i cada vegada més necessària,
manera d’entendre i exercir la professió.
http://www.uoc.edu/portal/ca/symposia/advocacia_virtual2014/index.html
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