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Curs d’especialització lletrada en Estrangeria 2021 
 

PRESENTACIÓ 

 

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

El curs té una durada total de 41 hores, distribuïdes en 34 hores teòriques 

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

obligatòries, més 1 hora de prova avaluadora. 

 

Aquest curs s’ofereix íntegrament en línia, mitjançant videoconferència, 

amb la plataforma digital “ZOOM”. La prova final també es realitzarà en 

línia mitjançant la plataforma formativa d’aquest Consell de l’Advocacia 

Catalana.  

 

 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

 

- Sessions teòriques:  

 

• Sessió núm. 1: 11/10/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 2: 13/10/2021de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 3: 18/10/2021de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 4: 20/10/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 5: 25/10/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 6: 27/10/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 7: 02/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 8: 08/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 9: 10/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 10: 15/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 11: 17/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores 

• Sessió núm. 12: 22/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 13: 24/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 14: 29/11/2021 de 15.00 a 17.00 hores 

• Sessió núm. 15: 01/12/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

http://www.cicac.cat/
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• Sessió núm. 16: 13/12/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

• Sessió núm. 17: 15/12/2021 de 15.00 a 17.00 hores  

 

 

- Sessions pràctiques:  

 

Dins del període que va des del 16 de desembre de 2021, al 13 de gener 

de 2022 

 

- Data prova:  

 

Divendres, 14 de gener de 2022. De 14.00 a 15.00 hores 

 

 

PROGRAMA 

 

 

Sessió núm. 1 

Dilluns, 11 de octubre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

I.- Inauguració del curs. 

A càrrec de l’Excm. Sr. Rogeli Montoliu 

President de la Comissió de Formació del Consell de l’Advocacia 

Catalana. Degà del Col·legi de l’Advocacia de Vic. 

 

A càrrec de l’Excm. Sr. Joan Ramón Puig Pellicer 

President de la Comissió del TOAD del Consell de l’Advocacia Catalana. 

Degà del Col·legi de l’Advocacia de Figueres. 

 

 

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 

 

 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 2 

Dimecres, 13 de octubre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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.  

 

Ponent, Excm. Sr. Joan Ramon Puig i Pellicer 

President de la Comissió del TOAD del Consell de l’Advocacia Catalana i 

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

 

 

 

 

 

 Sessió núm. 3 

Dilluns, 18 de octubre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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. 

II.- Incidència de les recents sentències del TS en arrelament Laboral 

“Instrucción sem 1/2021 sobre el procedimiento relativo a las 

autorizaciones de residencia temporal por razones de arraigo laboral” 

 

Ponent, Sra. Anna Maria Vidal Cardona 

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

 

 

http://www.cicac.cat/


   

 

 

    Butlletí de Formació 

Actualitzat 10/08/2021 

 

 

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

 

 

 

 

 

 Sessió núm. 4 

Dimecres, 20 de octubre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

 

 

 

 Sessió núm. 5  

Dilluns, 25 de octubre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

Dimecres, 27 de octubre de 2021 

http://www.cicac.cat/
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Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

Dimarts, 2 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

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 

Dilluns, 8 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

 

II.- El SOJ-CIE  

Ponent, Sr. Albert Parés Casanova 

Advocat social de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 9 

Dimecres, 10 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

 

I.- El règim jurídic sancionador 

II.- Causa d’expulsió 57.2 LOEX. Implicacions de la llarga durada, art. 57.5 

i STJU Pastuzano/España, aplicació pel TS. 

 III.  Anàlisis de la sentència del Tribunal de Justícia de la CE  de 23/04/2015. 

Estratègies de defensa. Les detencions il·legals. 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 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 10 

Dilluns, 15 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 11 

Dimecres, 17 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

Dilluns, 22 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

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 

Dimecres, 24 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

http://www.cicac.cat/
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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 

Dilluns, 29 de novembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 15 

Dimecres, 01 de desembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 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 

 

http://www.cicac.cat/
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Sessió núm. 16 

Dilluns, 13 de desembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

Hora: De 15.00 a 16.00 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. Pepi Gutiérrez 

Coordinadora de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAB 

 

Hora: De 16.00 a 17.00 hores 

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  

 

 

 

 

 

 

Sessió núm. 17 

Dimecres, 15 de desembre de 2021 

Horari: De les 15:00 a les 17:00 hores 

 

 

 

Interpretació i Traducció. Casos pràctics. 

Ponent, Carme Bestué 

Traductora Jurada 

 

 

DATES / HORARIS 

 

 

http://www.cicac.cat/
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• Sessions teòriques: Dilluns i dimecres. Dins del període que va des 

de l’11 d’octubre de 2021 fins al 15 de desembre de 2021. En 

horari de 15:00 a les 17.00 hores.  

 

• Sessions pràctiques (6 hores): Dins del període del 16 de desembre 

de 2021 fins al 13 de gener de 2022 (Dates pendents de 

programar). 

 

• Prova final obligatòria en línia: Divendres, 14 de gener de 2022 de 

14.00 a 15.00 hores. 

 

 

 

SESSIONS PRÀCTIQUES OBLIGATÒRIES VIDEOCONFERÈNCIA  

període de pràctiques es realitzaran del 16 de desembre de 2021, fins 

el 13 de gener de 2022 

 

 

• Objectiu: Resolució de dubtes de tot el contingut teòric del curs i 

activitats formatives en base a casos pràctics. 

 

Aquestes 6 hores de pràctica es distribueixen en dos blocs temàtics: 

 

a)  2 hores per dotar a l’advocacia d’habilitats. Casos pràctics 

persones amb risc de vulnerabilitat 

 

Ponent, Sra. Sonia Olivella 

Advocada IRIDIA 

 

b) 4 hores de formació pràctica jurídica. 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,...). 

 

Ponència a càrrec de: Pendent de determinar 

 

Aquestes sessions només s’oferiran en format VIDEOCONFERÈNCIA en 

grups de màxim 20 persones. Caldrà que l’alumnat es connecti amb 

http://www.cicac.cat/
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càmera i micròfon en directe OBLIGATÒRIAMENT a la totalitat d’hores de 

pràctiques per poder demanar el certificat habilitador. 

 

 

 

PROVA FINAL OBLIGATÒRIA EN LÍNIA 

 

Divendres 14 de gener de 2022 

 

Plataforma Formativa del Consell de l’Advocacia Catalana  

 

 

La prova final EN LÍNIA OBLIGATÒRIA es portarà a terme mitjançant la 

Plataforma Formativa del CICAC, el DIVENDRES 14 de gener de 2022, des 

de les 14:00h 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. 

La prova consistirà en una prova tipus test. 

La durada màxima serà d’una hora. 

 

 

 

 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

 

 

 

La metodologia emprada en aquest curs per a l'aprenentatge i avaluació 

de tots els seus continguts, està basada en el model de formació 

contínua. 

 

Els coneixements del curs s'adquireixen mitjançant l'estudi raonat de les 

ponències de l’equip docent, així com de les activitats d'avaluació 

http://www.cicac.cat/
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contínua i aprenentatge planificades en aquest programa formatiu, que 

són: 

 

• Visualització:  És obligatòria la visualització íntegra, de la totalitat 

de les sessions teòriques abans de l’inici de les pràctiques 

obligatòries. Es controlarà el seguiment, tant en directe, com en 

diferit.  

 

• Sessió Pràctica (6 h): En aquesta activitat es contemplen dos 

objectius: 

 

1.- La resolució de dubtes conceptuals que sorgeixin durant el 

curs, així com del material complementari. 

 

2.- La realització de Casos o Supòsits pràctics. 

 

Tal i com us hem informat en el punt anterior, és obligatòria 

l’assistència i participació virtual en directe. 

 

• Examen final en línia: La prova d'avaluació final es realitza amb 

caràcter obligatori, en una única convocatòria. En cas que un/a 

estudiant no es presenti, o no superi l'examen final, NO podrà 

examinar-se de nou en una convocatòria extraordinària. 
 

 

Per presentar-se a l'examen final, és imprescindible haver realitzat i 

aprovat TOTES les activitats d'avaluació contínua i d'aprenentatge 

previstes en el programa del curs. 

 

La presentació a l'examen final sense reunir els requisits establerts en el 

punt anterior, significarà que no es corregirà l'examen, donant a 

l’alumnat per "suspès" en el curs. 

Sistema d'avaluació contínua: 

• Visualització VC/: Control periòdic 

• Sessió pràctica Videoconferència: Es controlarà l’assistència i la 

participació en directe a l’aula virtual. 

• Examen en línia:  Examen tipus test.  

 

 

http://www.cicac.cat/
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CERTIFICAT 

 

 

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

• Superat totes les activitats de formació continuada estipulades en 

el punt anterior. 

• Acreditat el seguiment íntegre del curs en format 

Videoconferència/Vídeo streaming: És imprescindible connectar-

se a la plataforma formativa del CICAC, amb les claus d’accés 

personals que cada alumne hagi creat prèviament. No s’admeten 

visualitzacions compartides amb una única clau d’accés. 

• Realitzat les 6 hores de pràctiques: Es comprovarà la seva 

visualització i participació. 

• Superat la prova final en línia. 

• Pagat íntegrament el cost del curs. 

 

L’alumnat que segueixi les sessions teòriques i  no realitzin ni les 

pràctiques ni prova, se’ls lliurarà un certificat d’inscripció, que NO 

HABILITA per a la intervenció lletrada.  

 

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

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

D’ESTRANGERIA 

 

 

PREUS 

 

 

Preus per a col·legiades i col·legiats que conformen els 14 Col·legis de 

l’Advocacia de Catalunya: 

http://www.cicac.cat/
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• 175€ 

 

Preus per a altres professionals: 

• 220€ 

 

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 s’iniciï les pràctiques obligatòries (fins 

al 15 de desembre de 2021). Us recordem que per poder realitzar les 

pràctiques es imprescindible la visualització de la part teòrica al 100%. 

 

 

INSCRIPCIONS / FORMA DE PAGAMENT 

 

 

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquest curs a través 

del web www.cicac.cat i accedir a la nostra Plataforma Formativa des 

de la pestanya Formació → Accés a la Plataforma Formativa. 

Com accedir a la Plataforma Formativa? Us podeu descarregar el Manual 

d’instruccions per accedir a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest 

Consell i trobareu les indicacions per poder registrar-vos. 

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 correu electrònic a formacio@cicac.cat i així poder 

confirmar la vostra sol·licitud d’inscripció. 

 

 

Què és el sistema VÍDEO STREAMING (DIFERIT) 

 

 

http://www.cicac.cat/
http://www.cicac.cat/
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/pluginfile.php/39/block_html_clean/content/Manual%20Plataforma%20formativa.pdf
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/pluginfile.php/39/block_html_clean/content/Manual%20Plataforma%20formativa.pdf
mailto:formacio@cicac.cat
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El sistema de vídeo streaming permet a l’alumnat visionar els vídeos i la 

documentació en diferit accedint a la nostra Plataforma Formativa amb 

les claus personals tantes vegades com sigui convenient.  

 

 

 

Què és el sistema VIDEOCONFERÈNCIA (DIRECTE) 

 

 

L’alumnat que vulgui connectar-se en directe haurà d’accedir 

mitjançant la plataforma digital Go to Meeting a través d’un link que 

rebrà per correu electrònic (no s’ha descarregar cap tipus de programes 

o aplicacions). Per computar assistència heu d’indicar nom i cognoms 

sencer a la sala virtual.  

Es recomana el sistema de videoconferència per poder interactuar en 

directe amb el professorat. 

Manual d’instruccions per connectar-se en directe 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 

 

Que, de conformitat amb la normativa de protecció de dades i la Llei 

Orgànica 1/1982, que regula el dret a la pròpia imatge, l’alumnat que 

accedeixi en directe AUTORITZA de forma expressa, informada, lliure i 

gratuïta la captació de la meva imatge i la publicació posterior per part 

del Consell de l’Advocacia Catalana en la web, els mitjans socials i altres 

mitjans de comunicació d’aquesta entitat, essent coneixedor/a que 

aquestes dades són tractades pel Consell amb la finalitat de retransmetre 

o publicar aquesta conferència, així com la meva imatge en els seus 

propis mitjans de comunicació i informatius i, per tant, la meva imatge 

serà accessible a totes les persones que accedeixin als mitjans en què es 

publiquin. 

http://www.cicac.cat/
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/pluginfile.php/17095/mod_resource/content/1/Com%20acreditar-se%20en%20GtM.pdf
https://www.formacioadvocaciacatalana.cat/pluginfile.php/17095/mod_resource/content/1/Com%20acreditar-se%20en%20GtM.pdf
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Aquestes dades es conservaran fins que no manifesti el contrari i puc, en 

qualsevol cas, revocar aquest consentiment, així com exercir els drets 

d'accés, rectificació o supressió, limitació del tractament o oposició, així 

com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions s’han de fer 

a la seu del Consell. Així mateix, també puc presentar una reclamació 

davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, si així ho considero, 

o posar-me en contacte amb el delegat d'aquesta entitat en el correu 

cicac@cicac.cat 

http://www.cicac.cat/
mailto:cicac@cicac.cat

