
	
	

			 	
	

 
 
Prezados compañeiros e compañeiras, 
 
Estamos a ultimar todos os detalles da terceira edición das Xornadas de Dereito de Familia que 
se celebrará os próximos días 16 e 17 de marzo na Fundación Barrié da Coruña. Configuramos 
un programa no que contaremos con cualificados profesionais que disertarán sobre temas 
propios desta materia e outros temas de actualidade con gran incidencia nas relacións familiares.  
 
Ata o 1 de marzo, os inscritos na terceira edición das Xornadas de Dereito de Familia disporán 
dun 10% de desconto sobre as tarifas establecidas, desde a organización queremos dar o maior 
número de facilidades para que todos os profesionais do Dereito de Familia poidan asistir e pór 
en común opinións, iniciativas, novidades e tamén profundar na análise de cuestións que directa 
ou indirectamente afecten a esta importante rama do Dereito. 
 
Grandes nomes do Dereito de Familia e asuntos de especial relevancia 
O primeiro dos relatorios será impartido por Marta Rabadán, Maxistrada e letrada do Gabinete 
Técnico da Sala Civil do Tribunal Supremo, quen analizará as últimas novidades xurisprudenciais 
do Dereito de Familia. A continuación, o profesor de Dereito Procesual e experto en mediación 
Emiliano Carretero introducirá os plans de parentalidade, unha nova ferramenta empregada na 
mediación familiar. 
 
Na sesión de tarde do primeiro día contaremos coa participación de Joaquín Bayo Delgado, 
avogado e ex-Maxistrado da Audiencia Provincial de Barcelona, un dos poucos especialistas en 
España do divorcio internacional, un dos temas de maior importancia que incumben aos 
profesionais do Dereito de Familia. Este primeiro día terminará coa mesa redonda sobre 
procedementos civís e violencia de xénero na que participarán todos os axentes implicados na 
violencia contra a muller, desde maxistrados ou fiscais ata a policía e os servizos sociais. 
 
A xornada do sábado iniciarase coa participación de Carlos Puigcerver Asor, nomeado 
recentemente Maxistrado asesor da DGRAX do Ministerio de Xustiza, cuxo relatorio virará ao 
redor da Segunda Oportunidade e a súa aplicación en materias de familia. Esta edición das 
Xornadas de Dereito de Familia concluirá cunha nova modalidade, un diálogo xurídico entre dous 
grandes nomes do Dereito: José Luís Seoane Spiegelberg, Maxistrado e presidente da Audiencia 
Provincial da Coruña, e Anxo Rebolledo Varela, catedrático de Dereito Civil da USC, que 
dialogarán sobre os novos paradigmas nas relacións familiares e a súa repercusión no dereito 
de familia. 
 
  



	
	

			 	
	

 
 
Descontos ata o 1 de marzo 
Toda a información das Xornadas pode consultarse en http://familia.gal/ e a inscrición ás mesmas 
pode realizarse en http://familia.gal/es/inscripcion/. Mantivemos as cotas das primeiras 
Xornadas, tendo prezos especiais para as avogadas e avogados exercentes, ademais de para 
as alumnas e alumnos do Máster de Avogacía. Así mesmo, se a inscrición se realiza de maneira 
anterior ao 1 de marzo, aplicarase un 10% de desconto sobre estas cotas. 
 
Desde a organización esperamos que esta terceira edición das Xornadas de Dereito de Familia 
resúltevos de interese e poidamos vernos os días 16 e 17 de marzo na Fundación Barrié. 
 
Un saúdo, 
 
 
 
 
         María del Pilar Cortizo Mella            María del Carmen Pereira Pardo 
Codirectora Xornadas Dereito de Familia     Codirectora Xornadas Dereito de Familia 


