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El proper 24 d’octubre de 2019, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, 
a través de la seva comissió d’Igualtat i Violència de Gènere, oferirà una 
volta més sobre Violència de Gènere, referida a aspectes substantius i 

processals, que tindrà lloc a Sabadell des de les 9.30 hores fins a les 21.00 hores.

Aquesta jornada està adreçada a operadors jurídics que treballen als Jutjats i 
Tribunals de Justícia amb la problemàtica de la violència sobre les dones i neix 
amb la vocació de ser una anàlisi específica i profunda sobre uns aspectes que, 
molt freqüentment, no tenen el tractament que es mereixen i uns altres que 
per la seva constant evolució precisen d’un estudi concret per a la seva actua-
lització, si bé queda oberta a qualsevol altre professional que vulgui actualitzar 
els seus coneixements en la matèria.

S’ha volgut constituir un fòrum d’especialistes per contrastar opinions en te-
mes tan interessants com ara l’execució de les sentències condemnatòries con-
tra agressors, aspecte que abordarà el carismàtic magistrat Sr. Andrés Carrillo 
de las Heras; o els mecanismes de determinació de les indemnitzacions a que 
tenen dret les víctimes per les lesions i els danys morals, sessió que tractarà 
la nostra companya especialista en aquesta qüestió i vocal de la Subcomissió 
de Violència sobre la Dona del CGAE, Sra. Patricia López Arnoso; La creixent 
violència entre els menors i adolescents, a càrrec de la Sra. Carme Guil Román, 
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona; Concurs de delictes en la 
violència masclista, a càrrec del Fiscal del Tribunal del Jurat de Barcelona, Félix 
Martín González; i en últim lloc i no menys important, l’agreujant de gènere, 
que serà abordat per la Sra. Teresa Peramato Martín, molts anys fiscal de sala 
per a la violència sobre la Dona del Tribunal Suprem i actualment fiscal del Tri-
bunal Constitucional.

Es tracta d’una jornada molt recomanable per als companys i companyes que 
formen part del Torn d’Ofici especial d’atenció a víctimes de violència de gène-
re, però també per a la resta de lletrats, jutges, fiscals, etc. que desitgin ampliar 
o actualitzar els seus coneixements i compartir les seves experiències.

Des de la Comissió d’Igualtat i Violència de Gènere hem preparat aquesta jor-
nada amb molta il·lusió i ens agradarà veure-us per aquí i saludar-vos personal-
ment.
      
      JOSÉ MIGUEL GARCÍA GALLEGO
      President de la Comissió d’Igualtat i 
      Violència de Gènere de l’ICASBD



9,30 h: Presentació de la Jornada a càrrec de l’Excm. Degà del ICASBD, Sr. Ma-
nolo Hernández Martín.

9,30-11,00 h: “La violència de gènere entre adolescents”.

Ponent: Il·lm. Sra. Carme Guil Román, Magistrada de l’Audiència Provincial de 
Barcelona. Modera: Il·lma. Sra. Filomena Peláez Solís, Degana de l’Il·lustre Col·
legi de Badajoz i Presidenta de la Subcomissió de Violència contra la Dona del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola.

11,00-11,30 h: Pausa cafè.

11,30- 13,00 h: “La problemàtica de les execucions de sentència en matèria de 
violència sobre la dona”.

Ponent: Magistrat Il·lm. Sr. Andrés Carrillo de las Heras, titular del Jutjat d’Ins-
trucció núm. 3 de Múrcia. Modera: Blanca Belén Castillo Amorós, vocal de la 
Subcomissió de Violència contra la Dona del Consell General de l’Advocacia 
Espanyola.

13,00-14,15 h: “Indemnitzacions en concepte de lesions i danys morals per a les 
víctimes de violència sobre la dona”.

Ponent: Sra. Patricia López Arnoso, Advocada, Vocal de la Subcomissió de vi-
olència de gènere del CGAE, en representació del Conselho Galego. Modera: 
Carmen Sala Picón, Vocal de la Subcomissió de Violència contra la Dona del 
Consell General de l’Advocacia Espanyola.

16,00-17,30 h: “L’agreujant de gènere i l’agreujant mixta de parentiu”.

Ponent: Sra. Teresa Peramato Martín, Fiscal davant el Tribunal Constitucional. 
Modera: José Miguel García Gallego, President de la Comissió d’Igualtat i Vio-
lència de Gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell.

17,30-19,00 h: “El concurs de delictes en matèria de violència sobre la dona”.

Ponent: Sr. Felix Martín González, Fiscal adscrit al Tribunal del Jurat de Barce-
lona. Modera: Eva María Ribó Fenollos, Degana de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Sant Feliu de Llobregat, Presidenta de la Comissió de Violència de Gènere 
i Igualtat del Consell de l’Advocacia Catalana.



INSCRIPCIONS 
(A partir del 16 de setembre i fins esgotar aforament)

Col·legiats ICASBD
Tarifa general - 30€
Membres de Jove Advocacia de Sabadell - 20€

Per tal de formalitzar la vostra inscripció, us demanem que adre-
çeu un correu electrònic a vido@icasbd.org. El preu de la inscripció 
s’us carregarà en compte a partir del 16 de setembre. 

No col·legiats/des ICASBD

Tarifa general - 30€

Per tal de formalitzar la vostra inscripció, us demanem que adreçeu 
un correu electrònic a vido@icasbd.org, indicant Nom, Cognoms, 
Professió, Lloc de procedènciai número de compte. El preu de la 
inscripció s’us carregarà en compte a partir del 16 de setembre. 

Les inscripcions s´acceptaran per rigorós ordre d’inscrip-
ció (fins el dia de l´acte, o fins que s´exhaureixin les pla-
ces).

Patrocina: 


