VIII TROBADA ANUAL DE SOCIS
DRET DE FAMÍLIA: EL REPTE CONSTANT
SOPAR JURÍDIC A GIRONA
Girona, 17 a 19 de maig de 2018
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 i,
actualment, té més de tres-cents socis.
Entre d’altres, són finalitats estatutàries de l’SCAF, fomentar l’estudi i difondre el
coneixement de la legislació, jurisprudència i doctrina en matèria de dret de família en el
sentit més ampli de l’expressió, incloent-hi el dret successori, fiscal, penal i tot aquell que
tingui incidència en la família o altres formes de convivència o relacions i expressament les
matèries regulades pel dret català, millorar la formació dels advocats i promoure reformes
legislatives.
I amb aquestes finalitats, l’SCAF organitza, cada any i a diferents indrets del país, diferents
jornades especialitzades en temes de dret de família, ha elaborat un cercador de
jurisprudència especialitzada en dret de família al servei dels seus socis i organitza aquesta
VIII trobada de socis; que hem intitulat “Dret de Família: el repte constant. Sopar jurídic a
Girona”.
Durant aquesta trobada, parlarem, dijous al matí, de les últimes resolucions del TS i del
TSJC en matèria d’aliments als fills. Aquesta ponència es pronunciarà a la Sala de Graus
de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, que té un aforament màxim de 100
persones; per la qual cosa, s’haurà de confirmar l’assistència.
El dijous a la tarda, dissertarem sobre els negocis jurídics del Llibre Sisè del Codi civil de
Catalunya, en vigor des de l’1/1/18, i el Dret de Família i, abans d’anar a sopar i a fi de
relaxar-nos una mica, farem una sessió de coaching per a Advocats de Família.
Punt i apart mereix el sopar jurídic de la Trobada; que, tal com ja ve essent costum quan
anem a Girona, servirà un dels millors restaurants del món, el Celler de Can Roca. Havent
sopat hi haurà servei de bar i música.
El divendres al matí, tornarem a parlar del Llibre Sisè i concretament del contracte
d’aliments i el de la pensió vitalícia i dels problemes pràctics que ocasiona la divisió de la
cosa comuna, la seva execució i la subhasta. I tot seguit, celebrarem les Assemblees de
l’SCAF.
A la tarda, parlarem de la planificació successòria en previsió de ruptura matrimonial i,
concretament, dels pactes successoris, i de deontologia en la pràctica professional de
l’advocat de família, escoltarem les sempre interessants comunicacions que, any rere any,
alguns dels nostres companys presenten i debatrem, en el nou format “debat a bat”, sobre
els aliments als fills majors d’edat.

Per al dissabte al matí, hem programat la ja típica visita guiada pel “Girona, Temps de
Flors” (www.gironatempsdeflors.net), durant la que descobrireu una Girona espectacular.
Durant aquells dies, a més, a Girona se celebra el “Girona a Cappella Festival”
(www.gironacappella.cat); una proposta complementària al “Girona, Temps de Flors”, amb
un atractiu indiscutible, que ha programat varis espectacles gratuïts a l’aire lliure. Us
convidem a gaudir-lo.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.
@TrobadaSCAF

PROGRAMA DE LA TROBADA
Dijous 17 de maig
12:00 h.

Paraules de benvinguda del Dr. MIQUEL MARTÍN CASALS, Director de l’Institut de
Dret Privat Europeu i Comparat de la Universitat de Girona
Jurisprudència recent en matèria d’aliments als fills
Dr. JORDI RIBOT IGUALADA
Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Girona
Institut de Dret Privat Europeu i Comparat
Col·loqui
Aquesta ponència, que està inclosa en el preu de la Trobada, es pronunciarà a la sala
de graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Aforament limitat (100
places). Cal inscripció prèvia.

15:30 h.

Recepció d’assistents a l’Hotel Ultonia i entrega de material

16:00 h.

Paraules de benvinguda de l’Excm. Sr. CARLES MAC-CRAGH I PRUJÀ, Degà de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

16:30 h.

El Libro Sexto del Código Civil de Catalunya y el Derecho de Familia: La
adquisición de la vivienda familiar como paradigma de la compraventa de
inmuebles en el Derecho de Familia
Dr. SANTIAGO ESPIAU ESPIAU
Catedràtic de Dret Civil de la Universitat de Barcelona
Col·loqui

17:30 h.

Presentació del llibre DIVORCEenglish a càrrec dels seus autors, els Srs. Josep
Ma Bachs Estanys i Helena Sellart Ollearis

17:45 h.

Vermut

18:00 h.

Sessió de coaching per a Advocats de Família: Motivació i atenció plena. Eines
pel desenvolupament professional i personal
Sr. JORDI GUARINOS OLTRA
Metge cardiòleg i coach

20:30 h.

Sortida dels autobusos al restaurant

21:00 h.

Sopar jurídic servit pel CELLER DE CAN ROCA (www.cellercanroca.com),
restaurant 3 estrelles Michelin, al Mas Marroch. Aforament limitat. Cal inscripció
prèvia. Hi haurà servei d’autobús d’anada i tornada a l’hotel de la Trobada. Només
es permet l’assistència d’un acompanyant per inscrit.

Divendres 18 de maig
10:00 h.

El Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya: El contracte d’aliments i el de pensions
periòdiques
Dra. JUDITH SOLÉ RESINA
Catedràtica de Dret Civil de la Universitat Autònoma de Barcelona
Col·loqui

11:00 h.

Pausa cafè

11:30 h.

Divisió de la cosa comuna. Execució i subhasta
Sr. JOAN-MARIA RADUÀ HOSTENCH
Advocat
Col·loqui

12:30 h.

ASSEMBLEA DE LA SCAF

14:00 h.

Dinar lliure

16:00 h.

Planificación sucesoria en previsión de ruptura matrimonial: los pactos
sucesorios
Sra. PILAR PÉREZ VALENZUELA
Advocada. Membre de la Junta Directiva de la Associació Catalana d’Especialistes en
Dret de Successions
Col·loqui

17:00 h.

Deontologia professional de l’advocat en el Dret de Família
Sr. JOAQUIM DE MIQUEL SAGNIER
Advocat. Diputat de la Junta de Govern de l’ICAB i responsable de la Comissió de
Deontologia Professional
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:15 h.

Exposició de les comunicacions
La presentació de comunicacions és lliure. Les comunicacions s’hauran de
remetre per correu electrònic a l’SCAF (comunicacions@scaf.cat) abans del dia 3
de maig de 2018. Les persones que presentin comunicacions s’hauran d’inscriure
a la Trobada.
L’extensió de la comunicació serà de 5 a 15 fulls DIN A4.
Les comunicacions s'hauran de referir necessàriament a un tema pràctic
relacionat amb el dret de família (en el sentit més ampli de l’expressió, incloent-hi
el dret successori, fiscal, penal, processal i tot aquell que tingui incidència en la
família o altres formes de convivència o relacions i expressament les matèries
regulades pel dret català).
Cada un dels autors de les comunicacions seleccionades per la Junta Directiva de

l’SCAF, que seran lliurades a tots els assistents, disposarà d’un màxim de 10
minuts per a exposar la seva comunicació.
“Debat a bat” sobre aliments als fills majors d’edat
El “Debat a bat” vol ser un espai de treball on s’analitza la pràctica professional
entorn d’un tema concret.
En aquest espai es generarà un marc de discussió i anàlisi fonamentat en
l'experiència i els coneixements dels professionals a fi d'arribar, si és possible, a
conclusions o criteris que facilitin la intervenció professional.
Per tal de que puguin ésser tractades durant el debat, les reflexions, comentaris,
propostes o experiències professionals sobre la concreta qüestió discutida
s’hauran de remetre per correu electrònic a l’SCAF (comunicacions@scaf.cat)
abans del dia 3 de maig de 2018.
Sra. MARIA ANTÒNIA MATEU GELABERT
Advocada. Vocal de la Junta Directiva de l’SCAF
Sr. JOSÉ ANTONIO GARCÍA GONZÁLEZ
Advocat. Vocal de la Junta Directiva de l’SCAF. Encarregat del cercador de
jurisprudència especialitzada en Dret de Família de l’SCAF
Il·lm. Sr. ANTONIO JAVIER PÉREZ MARTÍN
Magistrat. Director de la Revista de Derecho de Familia.

Dissabte 19 de maig
10:00 h.

Visita guiada per la “Girona, Temps de Flors” (www.gironatempsdeflors.net)
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

LLOC DE LA TROBADA
Excepte la primera ponència i el sopar jurídic, la Trobada es durà a terme a l’HOTEL GRAN
ULTONIA **** (www.hotelgranultoniagirona.com), Gran Via de Jaume I, núm. 22 de Girona.
Atès que les habitacions al Gran Ultònia 4* s’han esgotat i en queden poques a
l’ULTONIA 3*, s’ha arribat a un acord amb l’HOTEL CARLEMANY ****
(www.hotelcar lemanygirona.com) i també amb l’HOTEL PENINSULAR ***
(www.hotelpeninsulargirona.com) ; que ens han pre-reservat unes quantes
habitacions als preus que us detallem a continuació:
Ultonia 3*
Telèfon 972 20 38 50

- habitació doble ús individual: 90 €
- habitació doble: 100 €
Aquest preu inclou esmorzar i 10 % d’IVA
Taxa turística no inclosa

Hotel Carlemany 4*
Telèfon 972 21 12 12

- habitació doble ús individual: 110 €
- habitació doble: 120 €
Aquest preu inclou esmorzar i 10 % d’IVA
Taxa turística no inclosa (0,99€/persona/nit)

Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’hotel
Indiqueu que sereu assistents a la Trobada de la SCAF a fi que us puguin
aplicar el preu acordat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ VIII TROBADA ANUAL DE SOCIS DE LA SCAF
Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: http://trobada.scaf.cat

Dades personals:
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................
Telèfon ......................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Dades Factura:
Les mateixes ...............................................
Nom i cognoms / Raó social ....................................................................................................
NIF ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................................................................
Codi Postal ................................................................................................................................

Preu de la inscripció a la Trobada:
General ………………..…….....................…

150 €

Membres de la SCAF ..............................…

100 €

Membres de la AEAFA …........................…

100 €

Advocats col·legiats des de gener de 2016

50 €

Estudiants d’un màster de Dret de Família

50 €

Sopar jurídic ….........................................…

125 € (inclou trasllats i una consumició)

Acompanyant al sopar jurídic …..............…

125 € (inclou trasllats i una consumició)

Assistència a la ponència a la UdG ............

inclosa al preu de la Trobada

Visita guiada “Girona, Temps de Flors” ......

activitat gratuïta

Forma de pagament: Ingrés o transferència en favor de la Societat Catalana d’Advocats
de Família al compte corrent núm. ES35 0049 5707 7123 1607 6933 del Banco Santander
fent constar el nom de la persona que assistirà a la Trobada.
Formalització de la inscripció: Un cop fet el pagament, cal que envieu aquesta butlleta
d’inscripció, degudament emplenada en majúscules i juntament amb el justificant
d’ingrés bancari, al fax núm. 93 299 65 92 o al correu inscripcions@scaf.cat.
PLACES LIMITADES (250 places). El termini d’inscripció finalitza el 11 de maig.
D’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, l’informem que
les seves dades personals s’incorporaran a un fitxer denominat “ADMINISTRACIÓ”, titularitat de la Societat Catalana
d’Advocats de Família (SCAF).
El destinatari de les seves dades personals és la societat (SCAF) i aquestes dades no es cediran a tercers.
Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació davant el responsable del fitxer: Societat Catalana
d’Advocats de Família a l’adreça de Barcelona, C/ Roger de Llúria, núm. 77-79, 2n 1a (08009).

