Seminari

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
I RUPTURA MATRIMONIAL
Qüestions civils i penals en el Dret de Família
OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
President de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

PONENTS
Sra. Carlota Cuatrecasas Monforte
Jutgessa del Jutjat de Primera Instancia e Instrucció nº3 de Esplugues de Llobregat
exclusiu en matèria de violència sobre la dona
Sr. Vicente Magro Servet
Magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem. Doctor en Dret
Sr. José Pascual Ortuño Muñoz
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, Secció 12
(Família i Violència de Gènere)
Sr. Francisca Verdejo Torralba
Jutgessa titular del Jutjat de Violència sobre la dona nº 2 de
Barcelona. Membre del comitè de savis de violència contra les dones del Poder Judicial

BARCELONA, 12 DE JULIOL DE 2018

CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA

PROGRAMA
Matí

Tarda

09:30 h. Recepció d’assistents.

16:15 h. EL CODI PENAL I LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

09:45 h. OBERTURA
Sr. Joan Ràfols Esteve
10:00 h. RUPTURA I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- El Conveni d'Istanbul: violència domèstica, violència de
gènere i violència sobre la dona.
- Polítiques públiques i acció jurisdiccional enfront la
violència sobre la dona.
- Mesures reguladores dels efectes: dicotomia de l'esfera
penal i l'esfera civil? L'alta conflictivitat i la seva
repercussió en els fills.
- Problemes d'interpretació de les regles de competència i
els seus efectes en la desprotecció de les víctimes.

- Tipus penals de violència de gènere objecte de reforma al
Codi Penal en l'actual Pacte d'Estat.
- Les ordres d'allunyament, i la prohibició de comunicació
de l'afectat i el manteniment de la pàtria potestat i règim
de visites. Mecànica per a la seva compatibilitat si escau.
- Reforma en matèria de delictes i penes tecnològiques en
la violència de gènere.
- Problemes davant del trencament de condemna i mesura
d'allunyament.
Sr. Vicente Magro Servet
COL·LOQUI

17:45 h. Descans

Sr. José Pascual Ortuño Muñoz
COL·LOQUI

18:00 h. LA PROTECCIÓ DE LA VÍCTIMA

11:30 h. Pausa-cafè (Hotel H10 Montcada)
12:00 h. DRET DE FAMÍLIA I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- Especialitats previstes en el Codi Civil Català. Anàlisi de
la jurisprudència més recent.
- La protecció del menor. Intervenció del Jutge, el
Ministeri Fiscal i les institucions públiques.
- Els drets del menor davant la violència de gènere.
- Problemàtica en cas de mesures cautelars o penes
vigents. El punt de trobada.
- Exercici o suspensió de la pàtria potestat i règim de
visites davant casos de violència de gènere.

- Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció i
acció multidisciplinària.
- Art. 416 de la Lecrim. La dispensa de declarar de la
víctima en la instrucció i en el plenari: drets en joc i
conseqüències personals, familiars i penals. Possibles
solucions.
- Protecció de la víctima i noves tecnologies.
Sra. Carlota Cuatrecasas Monforte
COL·LOQUI

19:30 h. FINALITZACIÓ DE LA JORNADA

Sra. Francisca Verdejo Torralba
LLIURAMENT DE DIPLOMES.

COL·LOQUI
Data i lloc de
celebració:

Dia 12 de juliol de 2018, dijous
Cambra de la Propietat Urbana. Via Laietana, 22 BARCELONA

Notes:

- Les quotes s’han de pagar anticipadament.
- El termini d’inscripció finalitza el dia 9 de juliol.
- Als assistents se'ls lliurarà Documentació i Diploma d’assistència.
- Places limitades En cas de no arribar a un nombre mínim d'assistents el seminari podrà ser
cancel·lat.

Informació e inscripcions:
Avda. Pau Casals 4 1º 1ª 08021 Barcelona
Tel.: 93 217 51 12 · Fax: 93 217 56 05 · e-mail: enfoque@enfoquexxi.com
Http:www.enfoquexxi.com

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ. “VIOLÈNCIA DE GÈNERE”, BARCELONA, 12/07/2018
Sr./Sra. ..................................................................................... Professió ................................................
Facturar a ................................................................................ CIF/NIF...................................................
Domicili .............................................................................. .......................... CP .....................................
Ciutat ................................. Tel ............................. Fax ...... .................. e-mail ..........................................

Preu d’inscripció: ............... 150 € ......... -.inscripció formalitzada abans del 25 de juny 135 €
Forma de pagament:

Remeteu a

Mitjançant un ingrés en efectiu o una transferència a La Caixa, nº de cta.
ES80 2100 3060 57 2202142305 indicant-hi el nom de la persona que assistirà al seminari.

ENFOQUE XXI, aquesta butlleta per e-mail: enfoque@enfoquexxi.com o fax: 93 217 56 05, emplenat en
MAJÚSCULES, juntament amb el justificant de pagament, dins del termini d'inscripció que finalitza el dia 9
de juliol de 2018.

Les dades que es facin constar en aquesta butlleta es tractaran confidencialment i s'incorporaran en un fitxer propietat d’ENFOQUE XXI, amb la finalitat d’informar-vos de les nostres activitats
per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic. Podeu exercir el vostre dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició en els termes establerts en la Llei 15/1999, de protecció de dades
de caràcter personal, dirigint-vos a l’adreça d’ENFOQUE XXI abans indicada. Si no voleu rebre cap tipus de comunicació nostra, marqueu el requadre següent.

