
Barcelona, 4 d’abril de 2013 

 

 

El despatx laboralista “Albert Fina – Montserrat Avilés”, protagonista en una etapa 

i d'una experiència especial en el moviment obrer, finalitza la seva activitat. 

 

Benvolguts amics i amigues,  

L'assessoria jurídica “Albert Fina – Montserrat Avilés” ha finalitzat la seva activitat iniciada el 1960. 

Des dels seus començaments en una habitació d'un pis situat a la Plaça Letamendi i, després, al 

Carrer Bailén, a la Ronda Sant Pere i, finalment, al carrer Casp de Barcelona, i també a les ciutats de 

Mataró i Cornellà, “el despatx” o com també li deien “can Fina”, confonent de vegades la 

Montserrat amb l’Albert, ha estat una referència important en la vida diària i en la història del 

moviment obrer.  

Seria pretensiós, en aquestes línies, comentar la seva significació perquè ja s'ha fet en diverses 

ocasions, però, sobretot, perquè ara volem fer-ho una altra vegada tots junts: amics, clients i 

persones que hi han treballat. Per a això, comptem amb un element que també va aconseguir el 

despatx, perquè no solament es va convertir en un espai de llibertat, sinó també d'amistat, amb 

suficients arrels que es perllonguen al llarg dels anys transcorreguts. 

 D'acord amb la Montserrat, volem que el final d'aquesta etapa del despatx no passi 

desapercebuda, ni quedi només en un record personal. Volem tornar a veure'ns, poder abraçar-nos, 

i comentar el que ha significat per a nosaltres.  

El grup organitzador que signem aquesta convocatòria hem preparat diverses activitats, que us 

resumim a continuació, per convidar-vos a participar activament en la seva organització i, sobretot, 

en el seu desenvolupament: 

 

Dos conferències  a celebrar a l'entorn del 1r de maig: 

• Conferència el dia 2 de maig a les 19 hores, al Col•legi d'Advocats, C/ Mallorca, 283: "ALBERT 

FINA I MONTSERRAT AVILES: els advocats laboralistes i la defensa dels drets dels 

treballadors". (Pedro L.Yúfera, Ascensió Solé, Jordi Agustí, Sixte Gargante, Francesc Casares) 

• Conferència el dia 6 maig a les 18 hores, a CCOO,  Via Laietana, 16. Descripció del context 

sindical i la influència recíproca d'aquest amb el Despatx. (Javier Tebar, Isidor Boix, José Luis 

López Bulla, Joan Carles Gallego) 

 



Dia de trobada i festa, divendres 10 de maig, al 

Casinet d’Hostafranc, C/ Rector Triadó, 53 

(http://www.cotxeres.org/sales/teatre.htm).  

• 19,00 h: Recepció de convidats. 

• 20,00 h: Funció teatral. 

• 21,15 h: Sopar informal. 

• 23,00 h: Fi de festa. 

Rebeu una cordial salutació, a l’espera de poder 

abraçar-vos aviat personalment,  

 

 

PD: Per finançar les activitats hem proposat que s'aporti la quantitat de 25€ per persona assistent a 

festa del 10 de maig al Casinet d’Hostafrancs. Podeu ingressar, si escau, la quantitat corresponent al 

compte número 2100 3460 17 22 00251415.  Si hi ha algú que tingui millors possibilitats 

econòmiques, hi pot fer una aportació superior.  


