SECCIÓ DE DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA DE
L´I·LUSTRE COL·LEGI DE L´ADVOCACIA DE
BARCELONA
18 DE JULIOL DE 2019

NOUS AIRES AL DRET DE FAMILIA
La nostre candidatura es comprometre a :
QUE FORMAR PART DE LA SECCIÓ MEREIXERÀ
REALMENT LA PENA
Hem detectat que molts companys que es mouen amb assiduïtat
pels jutjats de família no estan inscrits en la Secció.
La nostra candidatura té el ferm propòsit de que, només pel fet
d'estar inscrit, es rebi un correu electrònic setmanal informant
sobre la jurisprudència més recent i important del nostre sector,
així com informar sobre els esdeveniments, cursos, xerrades i
conferències sobre dret de família que vagin a tenir lloc.

CANDIDATURA
MARTA BOZA RUCOSA
............................................................................
ÁNGELES ANGEL CONTRERAS
.......................................................................................................
FERNANDO GARCÍA-COCA
CASTRO
........................................................................................
OSCAR CANO FUENTES
.................................................................................
RICARD DE LA ROSA FERNÁNDEZ
.................................................................................................................
ELISABETH CALAFELL TEJADA
........................................................................................................
ASSUMPCIÓ MARTÍNEZ ROGES
...........................................................................................................

POTENCIAR LA FORMACIÓ ON-LINE
Avui dia tots anem molt saturats i justos de temps.
Se'ns fa molt difícil anar-nos al carrer Mallorca
qualsevol dia de la setmana a les 19 o a les 20 hores,
per molt interessant que sigui la formació que se'ns
ofereixi.
La idea no és acabar ni molt menys amb la formació
presencial. Però avui dia no podem viure d'esquena a
les noves tecnologies. Si les aprofitem podem tenir
cursos, conferències, debats i xerrades a un click, i fins
i tot tenir la possibilitat de veure en vídeo (en directe o
amb posterioritat) des del nostre despatx qualsevol
formació presencial que hagi tingut lloc en el col·legi

PROPORCIONAR MAJOR FORMACIÓ EN LAS ÀREES DE
FISCAL, INTERNACIONAL I DE SUCCESIONS
Si volem donar un bon servei no podem flaquejar en
cap d'aquestes tres disciplines, atenent que:
- En la nostra especialitat l’element diferencial que ens
permet aportar excel·lència és tenir un coneixement
ampli del dret fiscal, per poder tancar amb solvència els
convenis reguladors dels nostres clients. Necessitem
formació fiscal continuada i fins i tot poder disposar
d’experts a la nostra atenció que puguem consultar
mitjançant la Secció.

- A la nostra societat, cada vegada són més habituals les parelles que presenten algun element internacional, i això anirà
en augment en un món cada vegada més globalitzat. Estem obligats a tenir un coneixement profund de la jurisdicció
competent i el dret aplicable, aconseguint desfer el nus fruit de la multitud de Reglaments Comunitaris i Convenis
internacionals vigents avui dia.
- El dret successori es troba molt lligat al Dret de Família. Al futur serà habitual que una persona tingui fills amb dos o
més parelles, amb la complexitat que això pot arribar a suposar si hi ha voluntat d’ordenar la successió. El client,
després de divorciar-se, ja es planteja deixar en ordre tot allò que pugui succeir amb el seu patrimoni una vegada mort.
Hem d’incidir en la formació d’aquestes especialitats buscant als millors experts en la matèria, i en directa col·laboració
amb altres comissions del Col·legi (fiscal, civil, estrangeria), o associacions (existeix una associació catalana de dret de
successions), així com altres operadors jurídics com notaris, jutges, etc...

FOMENTAR EL CONTACTE ENTRE ELS
PROFESSIONALS EN FORMAT DE TAULAS
RODONES O DEBATS AMB LA FINALITAT DE
COMPARTIR ELS NOSTRES CONEIXEMENTS,
EXPERIÈNCIES, MILLORES, QUEIXES...

Moltes vegades l'experiència en els diferents
procediments dels propis companys pot resultar més
enriquidora que qualsevol monòleg sobre la més
moderna doctrina jurídica, contemplant fins i tot la
possibilitat d’introduir formats audiovisuals (pel·lícules,
documentals o notícies) que despertin un debat actual
sobre el posicionament del nostre exercici, en un
ambient distès i relaxat.

Treballar en col·laboració amb altres comissions del
Col·legi que ja existeixen (Infància i Adolescència, Civil,
Penal, Mediació, Fiscal, etc...) per promoure sinèrgies
en línia transversal al col·legi, i aprofitar els
coneixements específics dels companys d’altres
especialitats, així com convidar a Associacions o
professionals d’altres col·legis professionals per a
temes que puguin ser d’interès a la en la nostra
especialitat.
Volem també buscar la participació en tots els fòrums
dels ciutadans. És a dir, dels que estiguin vivint o
acabin de viure en primera persona un procés de
ruptura, per a què ens facin saber les seves sensacions
de primera mà, així com tot allò que trobin a faltar de
professionals com nosaltres en moments tan
complicats. Sempre parlem de les ruptures familiars
jutges, advocats, fiscals, psicòlegs, i deixem de banda
als veritables protagonistes i afectats.

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS VIRTUAL
La finalitat d'aquesta bústia ha de ser que ens feu
arribar tots els problemes del dia a dia tant en els
jutjats, com en el col·legi o amb l'administració. La
nostra candidatura es compromet a treballar juntament
amb altres seccions o a buscar els mecanismes i eines
que puguin resultar més eficaces per abordar diferents i
resoldre problemes que cada dia ens trobem en
l’exercici del dret de família i que entorpeixen la nostra
qualitat en la defensa dels nostres clients. A
continuació citem algun exemple:
- Unificar criteris legals i jurisprudencials en matèria
d’exploració judicial del menor.
- Fomentar la figura del coordinador parental
- Buscar una major facilitat per als advocats en l’accés
als expedients de DGAIA
- Que l’esbrinament patrimonial a través del punt neutre
judicial sigui d’ofici o es generalitzi en tots els jutjats, i
que les dades estiguin actualitzades.

FOMENTAR EL CONTACTE
ENTRE PROFESSIONALS AMB LA
FINALITAT DE COMPARTIR
CONEIXEMENTS

DESENVOLUPAR UNA SECCIÓ DE
DRET DE FAMÍLIA QUE APORTI UN
VALOR AFEGIT A TOTS ELS INSCRITS.

PROMOCIONAR MAJOR
FORMACIÓ EN LAS ÀREES DE
FISCAL, INTERNACIONAL I
SUCCESIONS.

POTENCIAR LA FORMACIÓ
ON-LINE
BÚSTIA DE SUGGERIMENTS
VIRTUAL.

