
E
l passat 6 de setembre el Govern 
de l’Estat va decidir convertir en 
un projecte de llei, d’acord al con-
sens polític, el que fins al moment 

pretenia ser el Reial Decret Llei (RDL) 
9/2018. Quines conseqüències comporta 
l'aprovació d'aquestes mesures urgents 
del Pacte d'Estat entorn la violència de 
gènere?

La polèmica estava servida. Arran l 'anunci 
d’aprovació del RDL 9/2018 no van ser pocs 
els juristes i advocats que van posar el crit 
al cel afirmant que una modificació d'una 
norma essencial com el Codi Civil no podia 
fer-se mitjançant un decret i que apuntava 
preceptes d'inconstitucionalitat. Per resoldre 
aquesta polèmica, el passat 6 de setembre, 
el govern de Pedro Sánchez va fer un pas 
enrere en l 'aprovació del RDL 9/2018 per 
convertir-ho en un pacte de llei a la recerca 
de l'acord polític que aprovi (o no) les mesu-
res urgents pel Pacte d'Estat sobre violència 
de gènere.

Però de quines mesures es tracta? “Sabem 
que per condemnar –aclareix Susanna 
Antequera– s'han de provar els fets en la cul-
minació de tot procés judicial, el judici, fet 
que mereix garantia jurídica i eficàcia pro-
batòria. Si fins ara es precisava d'un informe 
del Ministeri Fiscal, d'una sentència condem-
natòria o alguna altra resolució judicial per 
acordar una mesura cautelar a favor de la 
víctima, per tant, la confirmació d'existència 
d'indicis per catalogar com a víctima de vio-
lència de gènere, les mesures que es volien 
aprovar atribueixen també competència als 
serveis socials, especialitzats o d'acolliment 
destinats a víctimes de violència de gènere 
de l 'Administració Pública Competent”. Tot 
i que podria semblar que es tracta de sim-
ples matisos legals, Susanna Antequera posa 
l'accent sobre una qüestió: “Tractem un tema 
altament sensible i mereix tota l'atenció dels 
òrgans judicials. No oblidem que la condició 
de víctima de gènere és un terme jurídic que 
s'assoleix sobretot en àmbit penal. Aquesta 
condició s'ha d'atorgar en un judici amb totes 
les garanties i aquestes no poden deixar-se 
a la mercè de que un funcionari/a tingui o 
no la suficient formació per valorar la credi-
bilitat dels fets que una ciutadana li expliqui 
i pugui emetre un informe erroni. Hem de 
ser molt cauts, respectuosos i intel·ligents a 
l’hora de tractar temes com aquest, especial-
ment quan a més s’afegeix que, en ocasions, 
s'utilitza la via penal per aconseguir beneficis 
en processos civils de ruptura amb menors, 
per exemple”.  

Arribem aquí a un punt crucial perquè el pro-
jecte de llei que vol permetre aprovar el RDL 
9/2018 inclou modificacions tant importants 
que podrien afectar l'essència de la pàtria po-
testat. “Hem de tenir en compte el següent – 
afegeix Susanna -, el Projecte de Llei que vol 
aprovar el RDL inclou modificacions i refor-
mes de tal envergadura com la relativa a l'ar-
ticle 156 del Codi Civil en la qual, per exemple, 
l'assistència psicològica dels fills menors de 
setze anys quedaria fora del catàleg d'actes 
que necessiten un consens entre els pares. 
Això significa que si un dels progenitors  està 
immers en un procés penal, la pàtria potes-
tat es veuria interrompuda. Què implicaria? 
Principalment una afectació absoluta sobre 
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És vital agilitzar i preservar les garanties 
jurídiques i probatòries en un judici de família

La família, a més de ser la institució social pràcticament més important és, també, la que més canvis 
experimenta a través dels anys per la seva constant evolució marcada no només pels canvis socials, 
sinó també pels legals. Parlem amb Susanna Antequera, advocada col·legiada de l'Il·lustre Col·legi 
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els menors ja que es veurien sotmesos a de-
cisions que solament prendria un progenitor 
detectant que, en les seves vides, únicament 
participa de forma activa un dels seus pares, 
submergint-los a visites psicològiques que, 
potser, no resultarien necessàries i possible-
ment utilitzats i manipulats per qui li interessi 
vèncer en el procés. Aquest fet m'alarma po-
derosament, no hem de cercar una sortida 
ràpida creient ser la solució segura perquè 
pot derivar en autèntics desastres. És més, no 
hem ni podem experimentar.”
  
És cert, en opinió de Susanna Antequera, es-
pecialitzada en Dret de Família, que és neces-
sària una revisió, però sobretot matisar i aclarir 
aspectes en aquest àmbit per garantir la mà-
xima protecció del menor i òbviament, per a 
les pròpies parts, garantir un procés just per 
a tots i respectar una eficàcia probatòria vital 
en tot procés: “L'única fórmula viable és agili-
tar la resposta judicial que, lamentablement, 
és tot el contrari a àgil. És aquí on existeix un 
gran buit, falten recursos i mètodes per a una 
resposta judicial ràpida, en els processos de 
família i més encara per als casos de violèn-
cia de gènere, com pels de guarda i custòdia 
i sostraccions de menors, el procés dels quals 
és absolutament lent, lamentable i penós. Les 
lleis podem modificar-les infinitament, però 
si l'Administració de Justícia és lenta per fal-
ta de recursos poc avançarem i col·lapsarem 
més el sistema”.

El focus recau al final en el menor que, en 
moltes ocasions, es converteix en arma 
llancívola en processos econòmica i emo-
cionalment complicats com un divorci . 
“Lamentablement sí i la nostra feina, com a 

advocats, és reconduir aquesta conducta – 
afirma Susanna Antequera–. Els advocats de 
família, més que pledejar la ruptura o divorci, 
hem de presentar i plantejar una reorganitza-
ció familiar prioritzant, sobretot, el benestar 
dels menors. Ells no escullen que els seus 
pares es divorciïn o trenquin la seva relació, 
per tant hem de mantenir-los al marge de 
tot conflicte. La meva sensibilitat cap a ells 
és màxima i en els casos en què realment 
un dels progenitors no reuneix els requisits o 
capacitats parentals, ens correspon enfocar 
el procediment com realment mereix el cas 
per augmentar la seguretat a vetllar i prote-
gir als menors”.

Per aquesta raó la família, aquesta institu-
ció regida per la legalitat, però governada 
per aspectes emocionals i sentimentals pre-
sents en el més íntim d'aquest nucli institu-
cional necessita de la millor orientació en 
cas de conflicte. “En l 'elecció d'un advocat 
ha de prioritzar, òbviament, l 'especialització 
en la matèria, però no podem oblidar que és 
una decisió molt personal, privada i íntima, 
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per tant, l 'empatia, respecte i confiança són 
fonamentals i ha de néixer des del primer 
moment en què una persona cerca un ad-
vocat/a i contacta amb ell o ella. Sense ai-
xò no existeix procés o cas que evolucioni 
amb eficàcia. En el meu cas, la proximitat és 
fonamental. Fujo absolutament d'atencions 
frívoles i estrictament tècniques. Fer servir 
un llenguatge absolutament transparent i 
col·loquial perquè entenguin tant l 'evolució 
del procés com el funcionament dels jutjats, 
aspectes que han de conèixer de primera mà 
els interessats –apunta Susanna–. Mantenir 
el contacte amb el client i realitzar una aten-
ció i seguiment continuat, sobretot en els 
processos de família, quan les emocions ju-
guen un paper importantíssim, és crucial. El 
desgast emocional que implica enfrontar-se 
a un procés judicial és alt i ha de sentir que 
l 'advocat és algú més que un professional 
jurídic, especialment quan detectes que la 
persona pateix trastorn psiquiàtric, perquè 
dificulta l’enteniment, però és aquí on ha de 
culminar l 'empatia. En realitat, els advocats 
també hem de ser una combinació de creati-
vitat i estratega, per enfocar el cas d'una for-
ma que no impliqui un procés rutinari, també 
cal ser psicòlegs, per ajudar-los a gestionar 
l 'estrès d'un procés judicial, i detectius, a la 
recerca incansable de proves per demostrar 
la veritat del representat/a.”

El despatx
Fundat per Susanna Antequera i Albert 
de Jáuregui, Antequera de Jáuregui 
Advocats té com a únic objectiu ser un 
referent diferent dins l'advocacia en la 
que el procés judicial, com a darrer re-
curs, segueixi mantenint garanties ju-
rídiques, prioritzant, respectant i vet-
llant, per sobre de tot, els interessos 
dels menors.
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