
 
 

JORNADA “INFÀNCIA I PROCÉS PENAL” 

ICA MANRESA, dimecres, 14 de desembre de 2022, entre les 16:00 i les 20:00 hores 

 

L'aprovació de la Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la 

violència (LOPIVI) ha suposat un gran avenç important en matèria de protecció dels nens, nenes 

i adolescents davant de la violència. 

L’objectiu principal d’aquestes Jornades és el tractament de la violència sobre les persones 

menors d’edat a Catalunya, des d’una perspectiva multidisciplinària on s’abordarà aquesta 

problemàtica des de diversos àmbits.  

El Consell de l’Advocacia Catalana, a banda de donar a conèixer els aspectes clau de la Llei 

orgànica 8/21, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la 

violència; també es proposa generar un espai de diàleg entre organitzacions, persones expertes 

i administracions per intercanviar bones i noves pràctiques de coordinació entre les entitats 

implicades en aquesta important i complexa tasca. 

Amb tot lo anterior, es pretén posar en valor la necessitat de treballar de forma coordinada, 

fomentant la col·laboració entre tots els agents implicats en aquesta lluita contra la violència, 

posant en relleu la importància de la seva prevenció i detecció eficaç. 

 

16:00h-16:15h: Inauguració 

- Joan Ramón Puig Pellicer: President del Consell de l’Advocacia Catalana. Degà ICAFI 

- David Casellas: Degà ICA MANRESA. President de la Comissió de la CRAJ del CICAC 

- Eva Ribó: Degana ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT. Presidenta de la Comissió de 

Violència Masclista del CICAC. 

 

16:15-16:45h: Conferència 1: “Claus de la LO 8/2021, de protecció integral a la infància i 

l'adolescència davant de la violència: La incorporació de la Directiva 2011/93/UE, relativa a 

la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació sexual dels menors i la pornografia infantil”  

- Modera i Relata:  Montse Pich Costa. Diputada de la Junta de Govern de l’ICA 

MANRESA 

- Ponent:  

• José Antonio Rodríguez Sáez: Magistrat Secció 6a de l'Audiència Provincial de 

Barcelona 

 

 

16:45h-18:15h: Conferència 2: “Les persones menors com a testimonis en el procés penal: 

fonaments i tècniques per preservar el dret de defensa” 



 
 

- Modera i Relata:  Mercè Torras Palà. Diputada de la Junta de Govern de l’ICA 

MANRESA 

- Ponents: 

• Ramon Menac i Comas. Exfiscal en cap de la Catalunya central 

• Miguel Ángel Tabares Cabezón. Magistrat jutjat Instrucció num. 6 de Barcelona 

• Ester Sara Cabanes i Vall. Directora General d’Atenció a la infància i 

l’adolescència (gencat) 

• Montserrat Bravo Correa. Doctora en Psicologia. Experta en violència sexual, 

violència masclista i infància/adolescència en risc 

 

18:15h-18:45h: Pausa-Café 

 

18:45h-19:45h: Conferència 3: “Règim de guarda i estades dels fills menors davant indicis de 

violència familiar o masclista (art. 233-11.3 CCC): dues visions jurisdiccionals” 

- Modera i Relata:  Mar Benitez Caballero. Diputada de la Junta de Govern de l’ICA 

MANRESA 

- Ponents: 

• Ramon Quintano Ruiz. Advocat especialitzat en dret de Família. Vicepresident 

2n de la Junta de la Societat Catalana d'Advocats de Família 

• Eva Lucena. Advocada i Vicepresidenta de la Comissió de Violències de Dones 

Juristes 

 

19:45h: Cloenda 

- David Casellas: Degà ICA MANRESA. President de la Comissió de la CRAJ del CICAC 

- Eva Ribó: Degana ICA SANT FELIU DE LLOBREGAT. Presidenta de la Comissió de 

Violència Masclista del CICAC. 


