XIX JORNADES DE DRET DE
FAMÍLIA DE BARCELONA
NO REPETIM, PROFUNDITZEM

Barcelona, 1 i 2 de desembre de 2022
Auditori del World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n. Edifici Est
La Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) es va constituir l’any 2003 i,
actualment, compta amb més de 450 socis de Catalunya i les Illes Balears.
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
XIX Jornades de Dret de Família de Barcelona; que hem intitulat “No repetim, profunditzem”.
Durant aquestes Jornades, comentarem, el dijous a la tarda, la darrera jurisprudència
processal del TS en Dret de Família i dissertarem sobre les parelles estables a Catalunya
i les Illes Balears.
El divendres al matí, conversarem sobre la concreció de l'interès del menor i les seves
derivades i tractarem sobre els criteris de la fiscalia en Dret de Familia (circulars,
instruccions, etc.).
El divendres al migdia dinarem amb unes precioses vistes sobre el Port Vell des del
mateix World Trade Center. El dinar és opcional. Cal inscripció prèvia.
I el divendres a la tarda, veurem les novetats en el Reglament 2019/1111, de 25 de juny de
2019, en matèria de sostracció internacional de menors i parlarem de com afectaran les
Lleis d'eficiència organitzativa, processal i digital en el Dret de Família.
Esperem que les ponències programades siguin del vostre interès.
@SCAF_cat

PROGRAMA DE LES JORNADES
Dijous 1 de desembre
15:00 h.

Recepció d’assistents i entrega de material

15:30 h.

Paraules de benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. JOAN RAMON PUIG PELLICER,
President del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, i de la Sra.
MERCÈ MIRA i CORTADELLAS, Presidenta de la Societat Catalana d’Advocats de
Família
Inauguració de les Jornades a càrrec de la Directora general de dret, entitats jurídiques
i mediació de la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria, Sra. IMMACULADA BARRAL
VIÑALS

16:00 h.

Entrega dels Premis de la Primera Edició del Premi Jurídic Francesc Vega Sala
sobre dret de família

16:30 h.

Ponència inaugural: Cuestiones procesales de derecho de Familia
Excm. Sr. JOSÉ LUIS SEOANE SPIELGEBERG. Magistrat de la Sala de lo Civil del
Tribunal Suprem
Col·loqui

18:00 h.

Pausa cafè

18:30 h.

Les parelles estables a Catalunya i les Illes Balears
Excm. Sr. CARLOS GÓMEZ MARTÍNEZ, President del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears
Il·lm. Sr. CARLOS RAMOS RUBIO, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya
Col·loqui

Divendres 2 de desembre
10:00 h.

Què és en realitat l'interés del menor?
Dr. JORGE CARDONA LLORENS, Catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de
València i membre del Comité de los Derechos del niño
Col·loqui

11:30 h.

Pausa cafè

12:00 h.

Los criterios de Fiscalía en Derecho de Familia
Il·lma. Sra. Mª JOSÉ NÚÑEZ TOMÁS, Fiscal Degana del Servei Civil de la Fiscalia
Provincial de Barcelona
Col·loqui

13:30 h.

Finger Lunch. Dinar optatiu. Cal inscripció prèvia. Preu: 39 €

15:30 h.

Novedades en el Reglamento 2019/1111 de 25 de junio de 2019, en materia de
sustracción internacional de menores. Medidas y garantías del retorno
Il·lma. Sra. CARMEN ISABEL ORTIZ RODRÍGUEZ, Magistrada del Jutjat de Primera
Instància núm. 16 de Barcelona

17:00 h.

Pausa cafè

17:30 h.

Dret de Familia en les Lleis d'eficiència organitzativa, processal i digital
Il·lm. Sr. FRANCESC XAVIER PEREDA GÁMEZ, Magistrat President de la Secció
18a de l’Audiència Provincial de Barcelona
Dr. JULIO BANACLOCHE PALAO, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat
Complutense de Madrid
Sr. JORDI FERRER GUILLÉN, Advocat i professor d’ESADE
Col·loqui

19:00 h.

Cloenda a càrrec del Sr. Jesús M. Sánchez García, Degà de l’Il·lustre Col·legi de
l'Advocacia de Barcelona

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

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ XIX Jornades de dret de família
Podeu complimentar aquesta butlleta on-line a l’adreça: https://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 ………………..……........................................…

☐ 180 €

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

☐ 130 €

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

☐ 130 €

Dinar optatiu …............................................................…

☐ 39 €

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 25 de novembre
☐ 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).

