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1.1
Salutació del Degà‐President

Excm. Sr. Ignacio López Chocarro
Degà‐President

l’Il∙lustre Col∙legi de Procuradors de Barcelona té encomanada una funció primordial: la formació
professional permanent dels seus col∙legiats.
La Junta de Govern que encapçalo està centrant molts esforços en fer de la formació de qualitat
una realitat, continuant la labor iniciada en l’anterior mandat en què es va crear el Centre d’Estudis
Procura, amb la finalitat d’oferir una formació de caràcter permanent i estable.
Fruit d’aquests esforços i en estricte compliment del programa presentat al seu dia, el CEP compta
actualment amb un programa adequat i amb els ponents de més prestigi per tal d’afrontar els
reptes formatius derivats de la constant necessitat d’actualització i de difusió dels canvis legislatius.
Després d’aquest segon any en què el CEP s’ha consolidat, no puc fer res més que agrair a tots els
col∙legiats el seu interès per l’activitat del CEP, que s’ha manifestat en la gran satisfacció dels seus
alumnes en els cursos, sessions i seminaris realitzats.
Aquesta memòria servirà per conèixer la tasca del CEP per als nostres col∙legiats en el darrer curs
acadèmic, i saber què farà de cara al proper curs. Us animo a llegir aquesta memòria, que mostra el
projecte formatiu del CEP, que pretén mantenir‐se com la institució de referència per a la formació
continua i especialitzada als procuradors d’arreu del territori català.
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1.1
Salutació Directora CEP

Dra. Marta Llorens Ferrer
Directora del CEP

L’Il∙lustre Col∙legi de Procuradors de Barcelona manté un ferm compromís en l’àmbit de la formació
permanent, que fa realitat a través del Centre d’Estudis Procura (CEP), una organització que ja té
dos anys de vida i que té la decidida vocació de fer arribar als procuradors d’arreu de Catalunya
totes les eines necessàries per a l’actualització constant i formació de la professió.
La memòria del CEP que us presentem és el document referent en comunicació tant amb les
col∙legiades i col∙legiats, com amb tots els grups d'interès amb els que des del Col∙legi mantenim
relació, on trobareu una síntesi de les activitats del CEP i dels esforços realitzats.
Actualment la professió té el gran repte de desenvolupar‐se en un entorn canviant tant des d’un
punt de vista legislatiu com ecònòmic, motiu pel qual, ara més que mai la formació i actualització
jurídica i l’adquisició d’habilitats interprofessionals, resulten cabdals per defensar el valor i la
importància de la, millorar la nostra professionalitat, el servei a la justícia i a la societat, i adequar‐
nos al mercat actual.
És una gran satisfacció haver finalitzat aquest segon curs havent contribuït en l’evoluació de la
professió, i amb l’acompliment dels compromisos adquirits amb els professionals de la procura i
amb la societat. Sens dubte, haver tingut l’oportunitat de formar al col∙lectiu i amb la satisfacció
mostrada per l’alumnat, és un motiu d’orgull i ens empeny a tirar endavant amb noves propostes i
projectes de formació pel proper curs.
Vull també agrair‐vos a tots els col∙legiats i col∙legiades que heu pres part de les activitats recollides
en aquesta memòria, i a totes les persones que integren l’equip humà del CEP, amb especial
consideració a la Comissió de Formació, que amb la seva dedicació i ferm compromís han fet que
aquesta millora contínua sigui una realitat.
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1.3
La Comissió de Formació
La Comissió de Formació es l'òrgan operatiu i assessor del CEP, la qual té encomanades
principalment les següents funcions:
‐ Dirigir l'oferta formativa cap a les línies estratègiques del CEP.
‐ Dissenyar un Pla de Formació destinat als professionals que componen el col∙lectiu de col∙legiats.
‐ Impulsar la planificació i organització de les activitats formatives del CEP, integrant i completant
l'oferta docent.
‐ Analitzar les enquestes de qualitat i adoptar les mesures de millora de qualitat.
‐ Impulsar, planificar i coordinar jornades, cursos d’actualització i el Congrés de la Procura.
Per a la realització d’aquestes funcions, a part d’una comunicació constant entre els membres, la
Comissió es reuneix de forma periòdica com a mínim un cop al mes, per a treballar tots els aspectes
que són necessaris.
La Comissió de Formació la formen els següents membres:
‐ Dra. Marta Llorens Ferrer
‐ Sr. Jesús Millán Lleopart
‐ Sr. Xavier Cots Olondriz
‐ Sr. Ramon Feixó Fernández‐Vega
‐ Sra. Carmen Ribas Buyó
‐ Sr. Javier Manjarín Albert
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2.1
Seminari Procura al Dia
El Seminari Procura al Dia té com a objectiu la formació jurídica de caràcter estable, que permeti
l’actualització i l’aprenentatge continus. A través del Seminari s’han fet divulgació de novetats
legislatives, i formació teòrica i pràctica sobre temes jurídics relacionats amb l’exercici de la
procura. Enguany, ha estat format per dues línies:
D’una banda, de 6 sessions de dues hores que es realitzen de 18 a 20 hores, amb una freqüència
mensual tant al primer com al tercer trimestre. Aquestes sessions s’han desenvolupat de la següent
manera:
 Exposició pràctica de temes d’actualitat programats per part d’un ponent ‐
orientada a la resolució de dubtes i des d’un punt de vista molt pràctic.
 Torn de preguntes i debat amb els assistents.
Així mateix, d’altra banda, enguany el Seminari ha integrat un curs sobre actes de comunicació que
s’ha produït i desenvolupat conjuntament entre el CEP i l’IDEC i que gaudeix de certificació
universitària. En aquest cas, la seva durada ha estat de de 6 hores repartides en dues sessions el
segon trimetre, una de caràcter més acadèmic i l’altra en format pràctic – taller.
Com a novetat d’aquest darrer curs 2014‐2015, l’activitat del CEP s’ha desenvolupat a les
dependències de l’IDEC al carrer Balmes. Aquesta nova ubicació ha estat especialment ben valorada
pels nostres alumnes pel seu emplaçament molt cèntric i ben comunicat, així com per la comoditat i
modernitat de les instal∙lacions.
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2.1
Seminari Procura al Dia
A continuació es detallen les ponències impartides durant aquest any:
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2.2
Aula de Millora Professional
Un dels eixos formatius estratègics dels curs 2014‐2015 va ser la posada en marxa de la formació en
habilitats professionals transversals, dirigida a modernitzar les eines de la professió mitjançant
l’aprenentatge i pràctica de competències que ajudin als procuradors a desenvolupar‐se en un
entorn canviant i més competitiu.
Aquesta línia de formació s’ha materialitzat amb un primer curs sobre tècniques de negociació de
la mà de l’IDEC, que amb la col∙laboració del CEP ha creat un programa adequat al col∙lectiu dels
procuradors.
La finalitat d’aquest curs ha estat omplir una mancança formativa en matèria de negociació, una
activitat que realitzem constantment en el nostre dia a dia malgrat que no hem estat preparats
formalment per a fer‐ho.
El programa s’ha estructurat en 4 sessions realitzades de 16 a 20h per l’especialista en negociació
Antoni Valls, essent un dels cursos més ben valorats pels alumnes.
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3.
Línies Estratègiques 2015‐2016
Des d’inicis d’aquest any 2015, s’han anat plantejat les línies d’actuació del proper curs del CEP.
Partint de les directrius i àmbits que el Pla Estratègic de la Procura Catalana [www] ha marcat que
cal prestar atenció, que han servit com un element més per a la definició dels continguts, i tenint en
compte les suggerències efectuades pels alumnes i la nostra pròpia visió de futur, aquest any ens
fixem una sèrie de reptes nous.
El proper any es continuarà avançant en les diferents àrees de treball que el CEP manté obertes i
consolidades, com són el Seminari Procura al Dia i l’Aula de Millora Professional, on cal destacar
alguns avanços significatius:
Streaming
Per una banda, aquest curs estem treballant perquè estigui disponible a diversos col∙legis d’arreu
de Catalunya la possibilitat de seguir en directe per streaming les sessions del Seminari Procura al
Dia.
e‐CEP
Volem destacar la introducció de les ensenyances e‐learning, a través d’un major aprofitament dels
recursos web i de les noves tecnologies.
Els nostres esforços pel proper curs es centren en el desenvolupament d’accions formatives no
presencials o semi presencials, per fer més fàcil el seguiment i aprenentatge per part de tots els
col∙legiats i col∙legiades que ho desitgin, sense l’exigència horària que requereix la formació
presencial, i posant a l’abast de tots els procuradors del territori català la possibilitat de formar‐se
sense desplaçaments.
Aquesta formació s’iniciarà amb un curs sobre màrketing tàctic de la Cambra de Comerç de
Barcelona, en el qual els casos pràctics i exemples estaran adaptats a l’exercici de la procura i
dirigits a la creació de valor en la professió, millorant la imatge externa del despatx mitjançant
l’acció comercial.
Mediació
En col∙laboració amb el Consell d’Il∙lustres Col∙legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), el proper curs
el CEP ofereix als procuradors la possibilitat de cursar amb les mateixes condicions el Curs de
Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar, que obre la porta a l’exercici de la mediació en
diferents àmbits especialitzats (civil i familiar) que es poden cursar separadament.
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Centre d’Estudis Procura
Carrer Ali Bei, 29 , baixos 1ª
933 199 836
cep@icpb.es

