
“TOTHOM TÉ FAMÍLIA” 

Parlar de Dret de Família és parlar del Dret 

de les Persones. I no perquè així ho diguin 

els codis de dret positiu, sinó perquè és 

impossible deslligar-lo d’altres branques 

del Dret, des dels Drets Humans al Dret 

Processal, passant pel Dret Internacional 

o el Dret Tributari. 

Parlar de Dret de Família és parlar de 

prevenció dels conflictes, de buscar 

solucions amistoses de les crisis de 

parella i, en el seu cas, defensar els 

interessos dels nostres clients amb 

professionalitat, responsabilitat, ètica, 

formació i gestió multidisciplinària, 

mantenint sempre clar el nostre objectiu: 

protegir l’interès superior del menor. 

Totes les persones tenim família i cada 

família és un món. D’aquí que la tasca de la 

Secció de Dret Matrimonial i de Família ha 

de tenir la visió amplia i col·laborativa que 

us resumim en aquest  
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DECÀLEG. 

1. FORMACIÓ 

Entenem la formació contínua de les 

persones col·legiades com el pilar de 

l’exercici de la nostra professió amb 

garantia de qualitat, per tant considerem 

que tothom ha de poder accedir a la 

formació. 

Per això, a més de l’adaptació contínua 

dels continguts del Curs de Dret 

Matrimonial i de Família a les noves 

exigències de la disciplina, organitzarem, 

de forma periòdica, jornades, conferències 

i tallers amb contingut pràctic, que ens 
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ajuden en el exercici diari de l’advocacia de 

família. 

A més, crearem el “Cafè de Família”, unes 

trobades en format de tertúlia que ens 

permetrà compartir coneixements i 

experiències sobre temes concrets del 

Dret de Família. I ho farem al migdia. 

Volem facilitar la conciliació de la vida 

professional i familiar. 
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2. “FAMILY SHARE” 

La jurisprudència en matèria de família és 

ingent i diversa, com diversos són els 

conflictes que arriben als jutjats i 

tribunals. 

Com una eina d’ajuda per a les persones 

col·legiades i inscrites a la secció, crearem 

un canal d’intercanvi de resolucions 

judicials, àdhuc les estrangeres, amb la 

deguda garantia de protecció de les dades 

de les persones intervinents. 

 

3. COL·LABORACIÓ AMB LES ALTRES 

SECCIONS DE L’ICAB 

 

Si el Dret de Família es configura com una 

disciplina jurídica necessita d’altres 

branques del dret, es fa imprescindible la 

col·laboració amb altres seccions de l’ICAB 

(Dret Fiscal, Nous models de Família, 

Infància, Mediació, Processal,...).I en 

aquest sentit, afavorirem la interacció 

entre totes les seccions. 

 

4. PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 

Som conscients de les dificultats que 

tenim per a organitzar la nostra vida 

professional i personal. Per a això, el 

calendari de les activitats de la secció serà 

accessible amb prou antelació perquè 

tothom poguí organitzar-se millor. 
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5. ACTIVITATS PER A TOTHOM 

Per tal d’afavorir l’apropament de les 

persones col·legiades a la Secció, 

cercarem les fórmules adients per a obrir 

les nostres activitats a tot el col·lectiu, per 

tant de d’oferir formació a les persones 

col·legiades que no porten habitualment 

casos de dret de família. 

 

6. COLABOREM? 

Establirem les col·laboracions adients per 

a facilitar l’accés de les persones inscrites 

a les activitats, que duguin a terme altres 

seccions i que tinguin relació amb el Dret 

de Família. 

Igualment, col·laborarem en la difusió de 

les activitats que realitzin les associacions 

d’advocades i advocats de família de 

qualsevol àmbit territorial i internacional. 

 

7. PORTES OBERTES 

Els advocats/das de família no estem sols 

en l’exercici de la nostre professió, més bé 

necessitem dels altres operadors jurídics. 

 Les associacions d’advocats i advocades 

de família, la judicatura, la Fiscalia, els 

treballadors de la salut mental, les 

persones mediadores o les persones amb 

responsabilitat política són exemples de 

col·laboracions necessàries per a 

entendre millor aquest bocí del món. 

Per a això, volem obrir les portes de la 

nostra Secció a les institucions i 

organitzacions relacionades amb el Dret 

de Família per tal d’organitzar juntes 

actuacions formatives i de coneixement 

mutu. 

 

8. NO ESTÀS SOLA/NO ESTÀS SOL 

Entenem que enfrontar-se al Dret de 

Família per primer cop comporta una 

càrrega de responsabilitat professional, i 

també personal, important. 

Per a això, posarem en marxa un 

programa d’acompanyament personalitzat 

per a totes les persones col·legiades que 

s’iniciïn en el Dret de Família, bé perquè 

siguin novells, bé perquè provinguin 

d’altres disciplines. 

Un acompanyament en el que pretenem 

col·laborar amb el GAJ. 

Però també, fomentaren la formació per 

les persones col·legiades que porten anys 

de experiència però no en el àrea del dret 

de família i volen aprofundir en la mateixa. 

I, també, per els advocats/das de família 

per tant de estar al dia de totes les 

novetats jurisprudencial i reformes que 

afectin la nostre àrea. 

 

 

 



9.  MÓN GLOBAL 

Entenem que vivim en un mon global en 

que el coneixement del dret internacional 

de família és necessari per a poder 

atendre les necessitats de les famílies 

mixtes, que necessiten coneixements de la 

legislació internacional i les seves 

implicacions judicials. I en aquest sentit, 

oferirem formació especialitzada en Dret 

International de la Família. 

 

10. JURISDICCIÓ DE FAMÍLIA, JA! 

Tenim el convenciment que és 

imprescindible que existeixi una jurisdicció 

especialitzada en els conflictes familiars. 

És una reivindicació llargament feta des de 

diferents fòrums i associacions de juristes. 

Des de la secció impulsarem, allà on la 

nostra veu pugui ser escoltada, aquesta 

reivindicació. 

En aquest sentit, impulsarem el canvi de 

nom de la secció per nombrar-la: Secció 

de Dret de Família, molts més acord amb 

el temps i las realitats jurídiques i socials 

dels diferents models de famílies. 

 

 

 


