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JORNADA SOBRE ASPECTES CIVILS EN LES 
SOSTRACCIONS INTERNACIONALS DE 

MENORS 
 
 
 

PRESENTACIÓ 
 

La Comissió de Formació de l'Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell ofereix el dijous 22 
de març de 2018, la Jornada sobre aspectes civils en les sostraccions internacionals de 
menorsl. Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir de la 
seva finalització en directe,  durant 3 mesos. 

 

La sessió té com a objectiu tractar els aspectes més rellevants de la vessant civil relacionada 
amb la sostracció internacional de menors a la nostra legislació. Amb un caràcter 
eminentment pràctic, es pretén oferir una informació bàsica sobre les situacions de 
sostracció interparental de menors. El Seminari està coorganitzat amb ASIME (Associació de 
Professionals contra la Sostracció Internacional de Menors a Espanya). 
 
 
 

 
PROGRAMA 

I 
I.- Sessió 

 
Dijous 22 de març de 2018 

Hora: A partir de les 16.00 hores 
 
Normativa aplicable i conceptes bàsics 

 

 Residència habitual 

 Drets de Custòdia 
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 Excepcions a la restitució 

 Procediment a seguir 

 

 
II.- Sessió 

 
 

Dijous 22 de març de 2018 
Hora: A partir de les 16.00 hores 

 
Casos pràctics 

 

 El cas de Juana Rivas: anàlisi dels fets 

 Procediment aplicat al cas de Juana Rivas 

 Violència de gènere i domèstica com a excepció a la restitució 

 Implicacions penals 

 Seria possible el recurs a la mediació 
 
 
Ponent, Sra. Anna M. Vidal Cardona 
Ponent, Sra. Carmen Varela Álvarez  
 

 
LLOC  

 
· Presencial al Saló d’Actes de  l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de 
Sabadell 
Carrer Lacy núm. 15  
08202 Sabadell 
T.- 937 265 355 
 
· Per VIDEOSTREAMING, en diferit des del propi ordinador.  
 

 
PREUS 
 

 

 
Preus per a col·legiats/des del Col·legi d’Advocats de Sabadell: 
 

 Presencial: Gratuït 

 Video Streaming: 10€ 
 
Preus per a col·legiats/des que NO siguin del Col·legi d’Advocats 
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de Sabadell, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats: 
 

 Presencial: Gratuït 

 Video Streaming: 10€ 
 
Altres professionals: 
 

 Video Streaming: 10€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Dijous 22 de març de 2018 
Hora: A partir de les 16.00 hores 
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
PRESENCIALS 
 

 
Inscripcions i forma de pagament per als que vulguin assistir 
presencialment contactar directament amb el Col·legi d’Advocats 
de Sabadell. Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament limitat                  
 

 
INSCRIPCIONS / 
FORMA 
PAGAMENT 
VIDEOSTREAMIN
G 

 
En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta 
ponència. Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual 
d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma 
d’aquest Consell i trobareu les passes a seguir. 
 
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una 
transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: 
ES52-3191-0500-04-4591375128 
 
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a 
formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud 
d’inscripció.  
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