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Curs d’especialització lletrada en 

estrangeria 2019  
 

PRESENTACIÓ 

 

Aquest curs habilita per a l’exercici en el Torn especial d’estrangeria.  

El curs té una durada total de 38 hores, distribuïdes en 32 hores teòriques 

(de dues hores cadascuna); més 4 hores de sessions pràctiques 

obligatòries, més 2 hores de prova avaluadora presencial obligatòria. 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

 

- Sessions teòriques:  

 

 Sessió núm. 1: 05/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA TERRASSA 

 Sessió núm. 2: 07/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA TERRASSA 

 Sessió núm. 3: 12/11/2019 de 15.30 a 17.30 hores ICA TERRASSA 

 Sessió núm. 4: 14/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA TERRASSA 

 Sessió núm. 5: 19/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA TERRASSA 

 Sessió núm. 6: 21/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA GRANOLLERS 

 Sessió núm. 7: 27/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA GRANOLLERS 

 Sessió núm. 8: 28/11/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA GRANOLLERS 

 Sessió núm. 9: 03/12/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA LLEIDA 

 Sessió núm. 10: 05/12/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA LLEIDA 

 Sessió núm. 11: 10/12/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA GRANOLLERS 

 Sessió núm. 12: 12/12/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA LLEIDA 

 Sessió núm. 13: 17/12/2019 de 15.00 a 17.00 hores ICA REUS 

 Sessió núm. 14: 09/01/2020 de 15.00 a 17.00 hores ICA REUS 

 Sessió núm. 15: 14/01/2020 de 15.00 a 17.00 hores ICA REUS 

 Sessió núm. 16: 16/01/2020 de 18.00 a 19.00 hores ICA REUS 

 Sessió núm. 17: 21/01/2020 de 14.30 a 15.30 hores ICA REUS 

 

 

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

 

Dins del període que va des del 22 de gener al 20 de febrer de 2020 

 

- Data prova:  

 

Divendres, 21 de febrer de 2020. De 14.00 a 16.00 hores 

 

 

PROGRAMA 

 

 

Sessió núm. 1 

Dimarts, 5 de novembre de 2019 des de l’ICA Terrassa 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- Inauguració del curs. 

A càrrec de l’Excm. Sr. Ignasi Puig i Ventalló.  

Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Terrassa i President del 

Consell de l’Advocacia Catalana. 

 

 

II.- La  crisi global dels desplaçaments forçats; causes , respostes i drets 

dels refugiats.   

 

Ponent, Sra. Blanca Garcés-Mascareñas 

Investigadora sènior i coordinadora de recerca del CIDOB 

 

 

 

 

Sessió núm. 2 

Dijous 7 de novembre de 2019 des de l’ICA Terrassa 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- Els drets i deures del estrangers a Espanya. Control d' entrada. Visats. 

Denegacions d' entrada. L'assistència lletrada en frontera i els Convenis de 

readmissió.  

http://www.cicac.cat/
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Ponent, Excm. Sr. Joan Ramon Puig i Pellicer 

Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Figueres 

 

 

 

 

 

 Sessió núm. 3 

Dimarts 12 de novembre de 2019 des de l’ICA Terrassa 

Hora: A partir de les 15.30 hores 

 

I.- El règim general I: Autoritzacions de residència  per circumstàncies 

excepcionals: l' arrelament i les causes humanitàries.  La reagrupació familiar i la 

residència  de les persones menors. La renovació  i la modificació  d'aquestes 

autoritzacions. 

 

Ponent, Sra. Anna Maria Vidal Cardona 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró 

 

 

 

 

 

 Sessió núm. 4 

Dijous, 14 de novembre de 2019 des de l’ICA Terrassa 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- El règim general II: el règim jurídic de les  activitats laborals del les 

persones estrangeres a Espanya i de les autoritzacions d' estada: alumnat 

i personal investigador. Autorització de residència i  treball inicial per 

compte aliè i per compte propi. La renovació  i la modificació  d' aquestes 

residències. 

 

Ponent, Sra. Ana Homet Alonso 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

http://www.cicac.cat/
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 Sessió núm. 5  

Dimarts, 19 de novembre de 2019 des de l’ICA Terrassa 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

 

I.- El règim general III .Accés a la residència de llarga durada . 

Denegacions i extincions. L' adquisició de la nacionalitat espanyola. 

 

Ponent, Sra. Ana Homet Alonso 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 Sessió núm. 6 

Dijous, 21 de novembre de 2019 des de l’ICA Granollers 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- Règim comunitari I. Inscripció en el Registre. Accés a la residència dels 

familiars. La regulació de la família extensa i la llarga durada.  

 

 

Ponent, Sra. Alicia Sànchez Masip 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

 

 

Sessió núm. 7 

Dimecres, 27 de novembre de 2019 des de l’ICA Granollers 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

http://www.cicac.cat/
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I.- Règim comunitari II. Les dificultats de l’ascendència  familiar de 

persones comunitàries per accedir a la residència. L' assistència sanitària 

i el concepte d'estar a càrrec. Jurisprudència actual.  

 

Ponent, Sra. Alicia Sànchez Masip  

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 8 

Dijous, 28 de novembre de 2019 des de l’ICA Granollers 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- El règim jurídic sancionador I. Principis generals. Tipus de procediments. 

L'expulsió del territori. Mesures cautelars : l' internament. 

 

Ponent, Sra. Magdalena Pérez Beneroso 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Granollers 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 9 

Dimarts, 3 de desembre de 2019 des de l’ICA Lleida 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

 

I.- El règim jurídic sancionador II.  Anàlisis de la sentència del Tribunal de 

Justícia de la CE  de 23/04/2015. Estratègies de defensa. Les detencions 

ilegals . L' habeas corpus. L' expulsió del territori dels comunitaris: els 

conceptes d'ordre públic i seguretat interior. 

 

Ponent, Sra. Olga Hernández de Paz 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 10 

Dijous, 5 de desembre de 2019 des de l’ICA Lleida 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- Dret penal i dret penitenciari. L' expulsió judicial i la regulació de l' article 

89 del CP. 

 
Ponent, Il·lm Sr. Víctor Manuel García Navascués 

Magistrat Secció primera de l’Audiència Provincial de Lleida 

 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 11 

Dimarts, 10 de desembre de 2019 des de l’ICA Granollers 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- El procediment contenciós administratiu. Les mesures cautel.lars i 

cautel.laríssimes. Jurisprudència actual del TSJC i del TS. 

 

Ponent, Il·lma. Sra. Montserrat Raga Marimon 

Magistrada del Jutjat Contenciós-Administratiu 5 de Barcelona 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 12 

Dijous, 12 de desembre de 2019 des de l’ICA Lleida 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

http://www.cicac.cat/


   

 

 

    Butlletí de Formació 

Actualitzat 05/02/2020 

 

 

Consell de l'Advocacia Catalana. Roger de Llúria, nº 113, 3r. 08037 Barcelona. www.cicac.cat 

 

I.- La protecció internacional I. El dret d'asil. L' estatut de refugiat i  la 

protecció subsidiària. L' extensió familiar i la reagrupació familiar. 

 

 

Ponent, Sra. Lourdes Martínez Padró 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida 

 

 

 

 

Sessió núm. 13 

Dimarts, 17 de desembre de 2019 des de l’ICA Reus 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- La protecció internacional II- Anàlisi  i garanties dels procediments  d' 

asil en frontera ,  en territori i en el CIE. Protocols d'actuació dels operadors 

jurídics. 

 

Ponent, Sra. Anna Figueras 

Advocada de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 14 

Dijous, 9 de gener de 2020 des de l’ICA Reus 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

I.- La protecció internacional III- El tràfic de persones:  protecció a les 

víctimes en la llei d'asil i en la normativa d' estrangeria. Indicadors i 

detecció. Protocols actuals. La xarxa d' atenció i serveis. 

 

Ponent, Sra. Rosa Cendón  

Coordinadora de sensibilització de l’Associació SICAR-Adoratrius 

 

 

 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 15 

Dimarts, 14 de gener de 2020 des de l’ICA Reus 

Hora: A partir de les 15.00 hores 

 

 

I.- Les persones menors no acompanyades: intervenció lletrada en els 

procediments de desemparament, tutela i repatriació. La prova de la 

determinació de l'edat.  

 

Ponent, Sr. Albert Parés i Casanova 

Advocat social i president de l’associació Noves Vies 

 

 

 

Sessió núm. 16 

Dijous, 16 de gener de 2020 des de l’ICA Reus 

Hora: De 18.00 a 19.00 hores 

 

 

I.- L' actuació lletrada dins del torn d' ofici. Els nous Protocols en matèria 

del dret d'estrangeria i del dret d' asil.  

Ponent, Sra. Maria Isabel Martínez Martínez 

Advocada i responsable dels serveis d’atenció d’estrangeria dels 

Ajuntaments de Reus i Cambrils 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 17 

Dimarts, 21 de gener de 2020 des de l’ICA Reus 

Hora: De 14.30 a 15.30 hores 

 

http://www.cicac.cat/
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I.- Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a les persones emprenedores 

i la seva internalització. 

 

Ponent, Sr. David Querol Sánchez 

Advocat i president de la comissió d’Estrangeria de l’Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Mataró  

 

 

 

 

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,...). 

Ponents: Sr. Albert Parés i Casanova. Advocat social i president de 

l’Associació NOVES VIES 

Dates: El període de pràctiques es realitzaran del 22 de gener al 20 de 

febrer de 2020  

Seus:  

- CICAC: Dijous, 30 de gener de 2020, a patir de les 15.00 hores 

- FIGUERES: Dimarts, 28 de gener de 2020, a partir de les 13.00 hores 

- TARRAGONA: Dimarts, 4 de febrer de 2020, a partir de les 15.00 hores 

- TARRAGONA: Dimarts, 11 de febrer de 2020, a partir de les 15.00 hores 

- LLEIDA: Dijous, 6 de febrer de 2020, a patir de les 15.00 hores  

- GRANOLLERS: Dimecres, 22 de gener de 2020, a partir de les 16.00 

hores 

 

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 

un mínim de 10 inscrits/es, i caldrà assistir OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat 

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

 

http://www.cicac.cat/
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PROVA PRESENCIAL OBLIGATÒRIA  

 

 

Prova PRESENCIAL OBLIGATÒRIA en els diferents Col·legis de l’Advocacia 

de tota Catalunya i a la seu del CICAC, es portarà a terme el divendres 

21 de febrer de 2020 des de les 13.00 a 15.00 hores. (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 Terrassa 

Gabriel Querol 21-23 

08221 Terrassa 

T- 937 801 366 

 

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 Granollers 

Carrer Llevant núm. 2 

08402 Granollers 

T- 938 792 603 

 

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

Av. Maria Fortuny núm. 83 

43203 Reus 

http://www.cicac.cat/
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T- 977 340 850 

 

 

 

 

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·legiades i col·legiats dels Col·legis de l’Advocacia de 

Catalunya: 

 Presencial: 170€ 

 Videoconferència / Streaming: 170€ 

 

 

 

Preus per a altres professionals: 

 Presencial: 210€ 

 Videoconferència / Streaming: 210€ 

 

 

 

 

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT  

 

 

http://www.cicac.cat/
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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.  

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: ES45 – 

3183 – 0803 – 1620 – 0118 - 7927 

 

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).   

http://www.cicac.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
http://www.formacioadvocaciacatalana.cat/
mailto:formacio@cicac.cat
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 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 4 hores lectives de pràctiques al Col·legi 

de l’Advocacia escollit o aquest CICAC. 

 Superat la prova final obligatòria. 

 

L’alumnat 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 

D’ESTRANGERIA 

 

 

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 tota la informació de les sessions 

formatives realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí. 

Subscriu-te! 

 

 

 

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

