XVII JORNADES DE DRET DE
FAMÍLIA DE BARCELONA
ALGUNES QÜESTIONS TEÒRIQUES I ALTRES MOLT PRÀCTIQUES

PROVISIONAL
Barcelona, 24 i 25 d’octubre de 2019
Paranimf de la Universitat de Barcelona
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 585
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 la 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, la 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
aquestes XVII Jornades de Dret de Família de Barcelona; que hem intitulat “Algunes
qüestions teòriques i altres molt pràctiques”.
Durant aquestes Jornades, parlarem, el dijous a la tarda, d’autonomia de la voluntat, de
previsió i de filiació.
El divendres al matí, conversarem sobre els aspectes més problemàtics de l’execució de
sentència i dissertarem, entre d’altres qüestions, sobre les mesures cautelars i urgents
en el procediment de divorci.
El divendres al migdia dinarem al Jardí central Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona. El dinar és opcional. Cal inscripció prèvia.
I el divendres a la tarda, tractarem sobre les infraccions penals derivades de crisis
familiars i sobre les mesures de protecció dels menors.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.
@TrobadaSCAF

PROGRAMA DE LES JORNADES
Dijous 24 d‘octubre
15:00 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

15:30 h.

Inauguració per part de l’Hble. Sra. ESTER CAPELLA I FARRÉ, Consellera de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
Paraules de benvinguda a càrrec del Sr. JOAN ELIAS GARCIA, Rector de la UB, i de
la Sra. MERCÈ MIRA I CORTADELLAS, Presidenta de la SCAF

16:00 h.

Ponència inaugural: Autonomia de la voluntat i dret de família
Excma. Sra. ENCARNA ROCA TRÍAS, Vicepresidenta del TC. Catedràtica de Dret
Civil, UB

17:00 h.

Pausa cafè

17:30 h.

L'abolició de la incapacitació. Suports per l'exercici de la capacitat jurídica. El
Poder Preventiu.
Sr. JOSEP MARIA VALLS XUFRÉ, Notari
Col·loqui

18:30 h.

Filiació. Perspectives de futur i noves formes de parentalitat
Dra. ESTHER FARNÓS AMORÓS, Professora de Dret Civil de la Universitat Pompeu
Fabra
Col·loqui

Divendres 25 d’octubre
09:00 h.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE LA SCAF

10:00 h.

Conversa sobre l’execució de sentència. Aspectes més problemàtics
Il·lms. Srs. VICENTE BALLESTA BERNAL i PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ, Magistrats
de la Secció 12a de l’Audiència Provincial de Barcelona
Col·loqui

11:30 h.

Pausa cafè

12:30 h.

Taula de magistrats de diferents Jutjats de Família de Catalunya i les Illes
Balears sobre les mesures cautelars, urgents, diligències preliminars, ...
Il·lma. Sra. REGINA SELVA SANTOYO, Magistrada del Jutjat de Primera Instància
núm. 18 de Barcelona, de família
Il·lma. Sra. THAIS PELLEJÀ MARTÍN, Magistrada del Jutjat de Primera Instància núm.
6 de Girona, de família
Il·lm. Sr. PEDRO SANTIAGO GIMENO FERNÁNDEZ, Magistrat del Jutjat de Primera
Instància núm. 7 de Lleida, de família
Il·lm. Sr. JAVIER RAMOS DE LA PEÑA, Magistrat de Primera Instancia núm. 7 de
Reus, de família
Il·lma. Sra. ESTHER MARIA DOMENE RIEGO, Magistrada del Jutjat de Primera
Instància núm. 3 de Palma de Mallorca, de família

14:00 h.

Dinar optatiu al Jardí Central Ferran Soldevila de l’Edifici Històric de la Universitat de
Barcelona. Cal inscripció prèvia. Preu a confirmar

15:30 h.

Infracciones penales derivadas de crisis familiares
Sr. JESÚS URRAZA ABAD, Advocat
Sr. KEPA AYERRA MICHELENA, Advocat
Col·loqui

17:00 h.

Pausa cafè

17:30 h.

Les mesures de protecció del menor
Il·lma. Sra. ROSA MARÍA MAS PIÑA, Magistrada del Jutjat de Primera Instància núm.
12 de Palma, de família
Sra. ALMUDENA GONZÁLEZ GARCÍA, Professora de Dret Administratiu de la
Universitat de Barcelona
Col·loqui

19:00 h.

Cloenda amb les intervencions del Sr. XAVIER PONS RÀFOLS, Degà de la Facultat de
Dret de la UB, del Sr. IGNASI PUIG I VENTALLÓ, President del CICAC, i de la Sra.
MERCÈ MIRA I CORTADELLAS, Presidenta de la SCAF

Les ponències es realitzaran en la llengua del ponent. No es preveu servei de
traducció.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ XVII Jornades de dret de família
Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: http://jornades.scaf.cat
Dades personals:
Nom i cognoms .........................................................................................................................
DNI ............................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................... Codi Postal .........................
Telèfon ......................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................
Dades Factura:
Les mateixes ...............................................
Nom i cognoms / Raó social .....................................................................................................
DNI / CIF ...................................................................................................................................
Adreça .......................................................................................................................................
Població ....................................................................................... Codi Postal .........................
Telèfon ......................................................................................................................................
E-mail ........................................................................................................................................

Preu de la inscripció a les Jornades:

General ………………..……........................................…

150 €

Membres de l’SCAF ...................................................…

100 €

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

100 €

Dinar optatiu a la UB …...............................................…

(preu a concretar)

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 les Jornades.
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. El termini d’inscripció finalitza el 18 d’octubre
Marqueu la casella si desitgeu rebre informació sobre els propers esdeveniments organitzats per l’SCAF
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).

