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Curs d’especialització lletrada en 

violència de gènere 2019  
 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial de violència de 

gènere.  

El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 30 hores teòriques 

(de dues hores cadascuna); més 6 hores de sessions pràctiques 

obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria. 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

38h (30h contingut teòric; 6h sessions pràctiques obligatòries; 2h prova 

presencial obligatòria). 

 

 

- Sessions teòriques: (Dimarts i Dijous) 

 

 02/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ 

 04/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ 

 09/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ 

 11/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ 

 23/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA MATARÓ 

 25/04/19: de 14:00h a 16:00h ICA LLEIDA 

 07/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA LLEIDA 

 09/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA LLEIDA 

 14/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA LLEIDA 

 16/05/19: de 14:00h a 16:00h CICAC 

 21/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA TARRAGONA 

 23/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA TARRAGONA 

 28/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA TARRAGONA 

 30/05/19: de 14:00h a 16:00h ICA TARRAGONA 

 31/05/19: de 12:00h a 14:00h CICAC 

http://www.cicac.cat/
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- Sessions pràctiques: 

 

Dins del període que va des del 31 de maig fins al 20 de juny 

 

- Data prova: 

 

Divendres, 21 de juny de 2019. De 13:00h a 15:00h 

 

 

PROGRAMA 

 

 

Dimarts, 2 d’abril de 2019 des de l’ICA Mataró 

Hora: A partir de les 14.00 hores 

 

I. Inauguració del curs. 

 

A càrrec de l’Excm. Sr. Julio J. Naveira Manteiga 

Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

Sra. Núria Balada Cardona 

Presidenta de l’Institut Català de les dones de la Generalitat de 

Catalunya 

 

 

I. Orígens i causes de la violència masclista. El cicle de la violència. La 

dependència i el perdó de la víctima. La víctima en el procediment. 

 

II. Funcions i actuació de la medicina forense en els reconeixements físics 

i psíquics de la víctima 

 

Docència a càrrec de la Sra. Raquel Escurriol Martínez 

Psicòloga Associació TAMAIA 
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Dijous, 4 d’abril des de l’ICA Mataró 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Ruptures familiars. Incidència de la violència en les mesures civils. 

La coordinació dels procediments penals i civils. Les mesures civils 

de l’orde de protecció i la seva incidència en el procediment civil 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Rosa Artigas Porta 

Advocada. Coordinadora de dret de família a l’ICAVOR. Professora 

associada a l’UPF 

 

 

 

Dimarts, 9 d’abril des de l’ICA Mataró 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Els tipus penals del maltractament relacionats amb la violència de 

gènere. Problemes concursals. 

 

 

Docència a càrrec Sra. Susana Rodríguez Puente 

Advocada 

 

 

 

Dijous, 11 d’abril des de l’ICA Mataró 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Intervenció i criteris fiscalia 

 

Docència a càrrec de la Il·lma. Sra. Lucía Marina Arozamena Baro 

Fiscal del jutjat de Mataró 
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Dimarts, 23 d’abril des de l’ICA Mataró 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Competència funcional, objectiva i territorial dels jutjats de 

Violència sobre la dona. Enjudiciaments en els jutjats de Violència 

sobre la dona dels aspectes civils.  

II. Enjudiciament dels delictes de violència de gènere. Criteris 

jurisprudencials en la matèria. 

III. Execució i la incidència de l’Estatut de la Víctima. 

 

 

Docència a càrrec de la Il·lma.  Sra. Francisca Verdejo Torralba  

Magistrada  Jutjat 2 de Violència sobre la Dona de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 25 d’abril des de l’ICA Lleida 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Ordre de protecció a les víctimes de Violència Gènere: 

procediment i continguts. Mesures cautelars penals.  

II. Procediments penals en relació a la violència de gènere: especial 

referència al Procediment Urgent i Abreujat. 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Anna Nadal 

Advocada 

 

 

 

Dimarts, 7 de maig des de l’ICA Lleida 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Intervenció Policial  

 

 

http://www.cicac.cat/
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Docència a càrrec del Sr. Jose Manuel Marin Nogueras 

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la USC Segrià (ABP Segrià) 

 

 

 

 

 

 

 

Dijous, 9 de maig des de l’ICA Lleida 

Hora: 14.00 hores 

 

I. La llei 5/2008 de Catalunya, de 24 d’abril  del dret de les dones a 

eradicar la violència masclista. 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Mercè Claramunt  

Advocada   

 

 

 

 

 

 

Dimarts, 14 de maig des de l’ICA Lleida 

Hora: 14.00 hores 

 

I.- Intervenció de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal. 

 

Docència a càrrec de la Sra. Teresa Alsina Escudé. 

Coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Lleida. 

Generalitat de Catalunya. 

 

 

II.- Intervenció del Servei d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de 

Família (EATAF). 

 

Docència a càrrec de la Sra. Montserrat Berenguer Messeguer. 

Psicòloga. Coordinadora de l’Equip d’Assessorament Tècnic Civil en 

l’àmbit de Família de Lleida. Generalitat de Catalunya. 

 

http://www.cicac.cat/
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Dijous, 16 de maig des del CICAC 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Les prestacions Socials en els Jutjats del Social. 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Mireia  Montesinos  

Advocada 

 

 

 

 

 

Dimarts, 21 de maig des de l’ICA Tarragona 

Hora: 14.00 hores 

 

I. La violència sobre les dones a traves de les xarxes socials . Delictes 

cibernètics 

 

Docència a càrrec del Sr. Carles Martínez Mirón 

Advocat  i professor associat de la UB en CIBERCRIMINALITAT 

 

 

 

 

 

Dijous, 23 de maig des de l’ICA Tarragona 

Hora: 14.00 hores 

 

I. L’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte. Punt de Coordinació 

de les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i 

intervenció psicosocial amb les víctimes en coordinació amb els 

recursos comunitaris. 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Eva Bourman Salat 

http://www.cicac.cat/
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Coordinadora de l’Oficina d’Atenció a la Víctima i de l’Equip 

d’Assessorament Tècnic Penal dels Serveis Territorials de Justícia a 

Tarragona 

 

 

 

 

Dimarts, 28 de maig des de l’ICA Tarragona 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Incidència dels procediments de VIGE en relació als procediments 

d’estrangeria. 

II. La importància de l’assistència lletrada a la víctima . 

 

 

Docència a càrrec de la  Sra. Sonia Ricondo  

Advocada especialitzada en VIGE 

 

 

 

 

 

Dijous, 30 de maig des de l’ICA Tarragona 

Hora: 14.00 hores 

 

I. Protocol específic de medicina forense en temes de violència de 

gènere. 

II. Com l’advocacia pot sol·licitar mitjans de prova dirigits a proves 

forenses. 

III. Eines per a la valoració de l’informe mèdic forense 

 

 

Docència a càrrec de la Dra. Ana Isabel Soler Villa 

Metgessa Forense. IMLC-Tarragona 

 

 

 

 

Divendres, 31 de maig des del CICAC  

Hora: 12.00 hores 

http://www.cicac.cat/
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I. Protecció internacional: CEDAW. 

II. Concepte de violència de gènere: Especial referència a les SSTC. 

Diferències amb la violència domèstica. Aspectes rellevants de la 

LO 1/2004 de 28 de desembre.  

III. El  protocol d’Istanbul. 

 

 

Docència a càrrec de la Sra. Esther Palmés 

Advocada 

 

 

 

SESSIONS PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES 

 

 

Objectiu:  

4h: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i realització 

d’activitats formatives en base a casos pràctics (incloent: darreres 

reformes penals, execucions de les sentències,...). 

2h: Sensibilització cap a la víctima (aspectes psicològics i de comunicació 

de la dona maltractada). 

Ponents:  

 Joan Martínez García, advocat  

 Raquel Escurriol Martínez, psicòloga Associació TAMAIA 

 

Dates i seus:  

 ICA Tarragona (11 i 13 de juny de 2019) 

 ICA Girona (4 i 6 de juny de 2019) 

 CICAC (3 i 4 de juny de 2019) 

 ICA Reus (11 i 13 de juny de 2019) 

 ICA Lleida (10 i 17 de juny de 2019) 

 ICA Sabadell (12 i 19 de juny de 2019) 
 

Aquestes sessions només s’oferiran en format PRESENCIAL en els diferents 

col·legis de l’advocacia de Catalunya i a la seu del CICAC que reuneixin 

http://www.cicac.cat/
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un mínim de 10 inscrits/es, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat 

d’hores de pràctiques per poder demanar el certificat habilitador. 

 

 

 

PROVA PRESENCIAL OBLIGATÒRIA 

 

 

Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis d’Advocats de 

Catalunya, es portarà a terme el divendres 21 DE JUNY DE 2019, des de 

les 13:00h fins a les 15:00h. (El CICAC es reserva el dret de modificar la 

data de la prova final en cas que ho considerés convenient) 

Consistirà en una prova tipus test en base a la totalitat de les sessions 

teòriques i pràctiques. 

La durada màxima serà de dues hores. 

 

 

 

LLOC 

 

 

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Mataró 

Carrer Méndez Núñez s/n 

08302 Mataró 

T- 937 415 444 

 

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida 

Pl. Sant Joan 6-8, 1a planta 

25007 Lleida 

T- 973 238 007 

 

Presencial a la Seu de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona 

Enric d’Ossó núm. 1, 2a planta 

43005 Tarragona 

T- 977 212 360 

http://www.cicac.cat/
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Videoconferència,  des de les seus dels Col·legis de l’Advocacia que es 

connectin. 

 

 

 

Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiats/des dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya: 

 Presencial: 175€ 

 Videoconferència / Streaming: 175€ 

 

 

 

Preus per a altres professionals: 

 Presencial: 220€ 

 Videoconferència / Streaming: 220€ 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

Per inscripcions i forma de pagament presencials  cal dirigir-se al vostre 

Col·legi de l’Advocacia.  

Un cop iniciat el curs NO és possible la devolució (ni parcial, ni total) de 

l’import de la inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar i/o 

suspendre el programa de l’acció formativa.  

 

http://www.cicac.cat/
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El període d’inscripció fineix un cop hagin finalitzat les sessions teòriques 

del curs. 

 

 

INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT 

 
 

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. 

 

 

CERTIFICAT  

 

 

Es lliurarà el certificat d’aprofitament a aquells alumnes que hagin: 

 

 Visualitzat la totalitat del curs en qualsevol dels tres formats: 

Presencial/Videoconferència/Videostreaming (comprovació per 

part del CICAC).   

 Per acreditar el seguiment del curs en format VIDEOSTREAMING és 

imprescindible fer-ho amb les claus d’accés personals que cada 

alumne hagi creat. 

 Al finalitzar el curs es comprovarà visualització total del curs per 

alumne. 

 Assistit presencialment a 6 hores lectives de pràctiques al Col·legi 

d’Advocats corresponent. 

 Superat la prova final obligatòria. 

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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Els alumnes que segueixin el curs exclusivament per la modalitat d’internet 

(videostreaming) i  no realitzin ni pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un 

certificat d’inscripció que no habilita per a la intervenció. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés 

 

QUEDA RATIFICADA L’APROVACIÓ DE L’HOMOLOGACIÓ CICAC FETA EN 

EL SEU DIA. AQUEST CURS HABILITA L’ACCÉS DEL TORN D’OFICI DE 

VIOLENCIA DE GÉNERE 

 

 

BUTLLETÍ DE FORMACIÓ 

 
 

Vols inscriure’t al Butlletí mensual de l’Àrea de Formació del Consell de 

l’Advocacia Catalana? 

Podràs rebre de forma mensual (i gratuïta) totes les sessions formatives 

realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí per que a 

puguis visualitza-les en diferit tantes vegades ho creguis necessari i des 

d’on vulguis. 

Subscriu-te! 

 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.cicac.cat/nou-butlleti-de-formacio/

