
 
 

 
 

X TROBADA ANUAL DE SOCIS 
 

HOMENATGE A FRANCESC VEGA SALA 

SOPAR JURÍDIC A GIRONA 
 

PROGRAMA PROVISIONAL 
 

Girona, 18 a 20 de maig de 2023 
 

La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 (fa, doncs, 
20 anys) i, actualment, té gairebé cinc-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 aquesta 
X Trobada de socis; que hem intitulat “Homenatge a Francesc Vega Sala. Sopar jurídic a 
Girona”. 
 

La ponència inaugural tractarà, el dijous a primera hora de la tarda, de la darrera 
jurisprudència d’interès del TSJCat i, abans d’anar a sopar, hem programat una ponència 
homenatge a Francesc Vega Sala que tractarà sobre la captació de voluntat en les 
persones grans vulnerables. 
 

A continuació celebrarem 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. 
Durant el sopar, retrem un merescut homenatge a en Francesc Vega Sala. Havent sopat hi 
haurà servei de bar i música. 
 

El divendres al matí, dissertarem sobre el veïnatge civil i règim econòmic matrimonial i les 
execucions dels menors que no volen veure als pares. Tot seguit, celebrarem 
l’Assemblea de la SCAF. Per als que es quedin a l’Assemblea, hem organitzat un vermut a 
la terrassa de l’Hotel. El dinar serà lliure. I a la tarda, parlarem de les legítimes en el Dret 
Civil Català i Balear i farem una xerrada taller de negociació. 
 

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 la onzena edició del Festival Internacional 
“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. 
 

 @SCAF_Cat 

 



 
 

PROGRAMA DE LA TROBADA 
 

Dijous 18 de maig 
 

15:30 h. 
 
16:00 h. 
 
 
 
16:30 h. 
 
 
 
 
 
 
17:30 h. 
 
18:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
20:00 h. 
 
21:00 h. 
 
 
 
 

Recepció d’assistents a l’Hotel Ultònia i entrega de material 
 
Paraules de benvinguda de la Sra. MERCÈ MIRA CORTADELLAS, Presidenta de la 
SCAF, i de l’Excm. Sr. ALBERT SIERRA VICENS, Degà de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona 
 
Ponència inaugural: Darrera Jurisprudència del TSJCat 
 
Il·lm. Sr. FERNANDO LACABA SÁNCHEZ 
Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
 
Col·loqui 
 
Pausa cafè 
 
Ponència homenatge a Francesc Vega Sala: La captació de voluntats de les 
persones grans vulnerables 
 
Sra. CARMEN LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ 
Advocada 
 
Col·loqui 
 
Sortida dels autobusos al restaurant 
 
Sopar jurídic servit pel CELLER DE CAN ROCA (www.cellercanroca.com), 
restaurant 3 estrelles Michelin, al Mas Marroch. Durant el sopar es retrà un 
homenatge a Francesc Vega Sala. 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 19 de maig 
 

 
10:00 h. 
 
 
 
 
 
 
11:00 h. 
 
11:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
12:30 h. 
 
13:00 h. 
 
 
 
 

 
Veïnatge civil i règim econòmic matrimonial 
 
Sra. MARIA ARMAS HERRÁEZ 
Notària 
 
Col·loqui 
 
Pausa cafè 
 
Execucions forçoses en Dret de Família. Menors que no volen veure els pares 
 
Excma. Sra. ROSALÍA FERNÁNDEZ ALAYA 
Magistrada de l’Audiència Provincial de Las Palmas i Presidenta del Grupo Europeo de 
Magistrados por la Mediación (GEMME) 
 
Col·loqui 
 
ASSEMBLEA DE LA SCAF 
 
Vermut 
 
Dinar lliure 
 
 



 
 
 
16:00 h. 
 
 
 
 
 
 
 
17:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les legítimes en el Dret Civil Català i Balear. Computació, imputació i col·lació 
 
Il·lm. Sr. JOAN MANEL ABRIL CAMPOY 
Catedràtic de Dret Civil de la UAB. Magistrat en excedència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
 
Col·loqui 
 
Xerrada taller: De discutir a negociar, el pas necessari per a assolir acords. El 
mètode Harvard de negociació per interessos 
 
Sra. MON TUR 
Advocada i Presidenta de l'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu 
 
Dr. JAVIER WILHELM 
Psicòleg, mediador i Doctor en dret. Director del Màster de mediació professional de la 
UPF-Barcelona School of Management 
 
Col·loqui 
 
Les ponències es realitzaran en la llengua del ponent. No es preveu servei de 
traducció. 

Dissabte 20 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 el sopar jurídic, la Trobada es durà a terme a l’HOTEL GRAN ULTÒNIA **** 
(https://hotelsultoniagirona.com/ca), Gran Via de Jaume I, núm. 22 de Girona. 
 
 
Atès que les habitacions a l’hotel seu de la Trobada s’han esgotat , s’ha arribat a 
un acord amb quatre hotels que ens ha bloquejat unes quantes habitacions per poder 
allotjar-vos-hi: 
 
 
HOTEL PENINSULAR *** (Av. Sant Francesc, 6) 

https://www.hotelpeninsulargirona.com, situat en un dels principals carrers comercials de 
Girona, a un pas dels monuments més importants de la ciutat i a uns 8 minuts de l’estació de 
tren i autobús. 
 
Habitació superior: Una persona 175,00 € - Dues persones 187,00 €. 
Habitació junior suite: Una persona 200,00 € - Dues persones 212,00 €. 
 
La nit del divendres, 19 de maig, queda subjecte a la disponibilitat i preu del web de l’hotel. 
 
Esmorzar bufet inclòs. Preus per habitació i nit. IVA inclòs. Taxa turística no inclosa, 0,66 € 
per persona i per nit. 
 
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’Hotel Peninsular (telèfon 972 
20 38 00 o al correu peninsular@novarahotels.com) indicant que sereu assistents a la 
“Trobada de la SCAF”. Per a poder garantir disponibilitat a aquest preu s'ha de fer la 
reserva com a molt tard el 1 de maig.  

https://hotelsultoniagirona.com/ca
https://www.hotelpeninsulargirona.com/


HOTEL CARLEMANY **** (Plaça Miquel Santaló, 1) 
https://www.hotelcarlemanygirona.com Hotel modern a 5 minuts a peu de l'estació de 
tren de Girona. L’Hotel Carlemany ens ofereix un 15% descompte sobre els preus 
que podeu trobar al seu web al moment de fer la reserva. Cal que feu la reserva 
online a través del seu web, utilitzeu el codi promocional SCAF23 per tal que 
s’apliqui el descompte. Taxa turística no inclosa. 
 
 
HOTEL DOUBLETREE BY HILTON GIRONA **** (Carrer Mossen Joan Pons, 1) 
http://www.girona.doubletreebyhilton.com Modern hotel situat a prop de l'Auditori i 
Palau de Congressos, i a uns 10 minuts a peu del centre de Girona. DoubleTree by 
Hilton ens ofereix un 15% descompte sobre la millor tarifa publicada al seu web al 
moment de fer la reserva. Descomptes no acumulables. 
Taxa turística no inclosa; 1,32€ / persona i dia.  
 
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’Hotel DoubleTree by Hilton 
Girona (telèfon 972 41 46 00 o al correu info.dtgirona@urh-hoteliers.com) indicant 
que sereu assistents a la “Trobada de la SCAF” per poder beneficiar-vos del 15% de 
descompte. 
 
 
HOTEL BESTPRICE GIRONA (Carrer Barcelona, 1) 
https://hotelesbestprice.com, un nou hotel boutique de la ciutat que es troba a 5 
minuts caminant de la seu de la Trobada i a 4 minuts de l’estació de tren per als que 
arribeu amb aquest mitjà. 
 
Habitació doble (nit 18/5/23) ...................... 133 € * 
Habitació individual (nit 18/5/23) ................ 112 € * 
 
Esmorzar opcional: 6€/dia * 
 
Cas que vulgueu venir a la visita guiada del dissabte, dia 20, i atesa l’alta demanda 
que hi ha a Girona per aquell cap de setmana, el preu de l’habitació  doble per la nit de 
divendres, 19 de maig, varia: 
 
Habitació doble (nit 19/5/23) ...................... 150 € * 
Habitació individual (nit 19/5/23) ................ 112 € * 
 
Esmorzar opcional: 6€/dia * 
 
* IVA inclòs. Taxa turística no inclosa. 
  L’esmorzar es serveix a la Cafeteria Granier, a escassos 100 metres de l’hotel  
 
Les habitacions s’han de reservar i pagar directament a l’Hotel BestPrice (telèfon 972 
75 36 88) indicant que sereu assistents a la “Trobada de la SCAF”. Per a poder garantir 
disponibilitat a aquest preu s'ha de fer la reserva com a molt tard el 6 d’abril. 
 

https://www.hotelcarlemanygirona.com/
http://www.girona.doubletreebyhilton.com/
https://hotelesbestprice.com/


 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ X TROBADA ANUAL DE SOCIS DE LA SCAF 

Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: https://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 ………………..…….....................…   180 € 

Membres de la SCAF ..............................…   130 € 

Membres de la AEAFA …........................…   130 € 

Sopar jurídic ….........................................…   130 € (inclou trasllats i una consumició) 

Acompanyant al sopar jurídic …..............…   130 € (inclou trasllats i una consumició) 

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 correu inscripcions@scaf.cat o bé al fax núm. 93 299 65 92 
 
PLACES LIMITADES SALA PONÈNCIES (250 places). PLACES LIMITADES SOPAR 
(400 places). El termini d’inscripció finalitza el 12 de maig. 
 
 

☐ 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). 


