ARTIGAS ADVOCATS
COMPROMÍS AMB EL DRET DE FAMILIA

Quinze anys dedicats al dret de família amb il·lusió,
rigor i professionalitat converteixen el bufet Artigas
Advocats en tota una garantia a l’hora de resoldre
conﬂictes familiars.
Apassionada del dret de família i de mentalitat oberta, l’advocada titular del bufet Artigas Advocats, Rosa Artigas Porta, assumeix la seva professió com un
permanent repte, conscient que la institució familiar
i el seu concepte ha canviat molt en els darrers anys
i que això suposa, ﬁns i tot, trencar tòpics i superar
tabús. Des de fa 15 anys s’enfronta a diari amb casos
de ruptures familiars amb una forta implicació i un
elevat grau de compromís social.
La seva trajectòria professional l’ha portat a defensar casos per tota Espanya i pel seu despatx de
Granollers han passat tota mena d’assumptes d’una
especialitat que exerceix amb molta vocació, rigor i
disciplina. En el seu despatx no existeixen generalitzacions, apunta que “cada problema familiar és diferent, i això ens requereix un estudi molt personalitzat i un seguiment exhaustiu de totes les circumstàncies dels nostres clients per tal d’oferir la millor solució integral”.
Preguntada per un problema social a resoldre en
aquest àmbit, ens destaca de forma directa i ràpida,
el de l’habitatge familiar. Apunta “que és un dels problemes més complicat de resoldre i que molt sovint
planteja més baralles legals, ja sigui de lloguer, de
plena propietat, en situacions de copropietat, a precari, etcètera. L’elevat preu del sòl, de l’habitatge i,
el gran endeutament de les famílies, diﬁculta trobar
una solució justa quan s’ha de posar ﬁ a una convivència conjunta si hi ha ﬁlls”.
Rosa Artigas sempre ha defensat una imperiosa reforma sobre l’habitatge familiar en el seu tracte a situacions de crisis familiars per que ha pogut constatar que hi ha casos molt injustos, especialment quan
l’immoble pertany en exclusiva a un dels progenitors. “La major part de les relacions, matrimonials o
no, ostenten préstecs hipotecaris amb llargs períodes
de carència i amortització. Arribada la crisi, amb uns
mateixos ingressos han de satisfer-se dos habitatges
ocasionant unes desigualtats importants sobretot per
al progenitor que ha de sortir de l’habitatge familiar. Catalunya ha avançat molt en lleis, però encara hi
ha poca valentia pels òrgans judicials a l’hora d’interpretar la “preferència de l’ús de l’ habitatge” imposada por la norma quan es te la custòdia dels ﬁlls,
cal que es valori altres circumstàncies econòmiques
i personals dels dos progenitors”, explica l’advocada Rosa Artigas.
Reconeix que “l’Audiència Provincial de Barcelona
amb els anys ha anat adequant, amb molt bon criteri,
la preferència imposada per llei, i està començant a
tenir en compte altres factors per tal de ponderar l’interès dels ﬁlls amb altres drets constitucionals com és

el de poder gaudir d’un
habitatge digne”. Des del
despatx ja ha tingut casos
en els que l’habitatge familiar que pertanyia en exclusivitat a un progenitors
no ha estat atribuït a qui
tenia atribuïda la custodia
dels ﬁlls.
Rosa Artigas aconsella
que amb la separació o
divorci es deixi tot liquidat o, si més no, amb pactes de liquidació ja convinguts pel que fa al repartiment dels béns i assumpció dels deutes, “no
acabar de tramitar la liquidació dels béns al mateix temps és un gran error, doncs amb els anys,
s’imposa sovint la necessitat de pleitejar novament”. També aconsella
“la necessitat d’atorgar
testament si no s’ha fet
abans o d’atorgar-ne un
de nou per tal de preveure la supervivència del
patrimoni que es vol deixar als ﬁlls si aquest són
menors d’edat.
Normalment són els hereus i al ser menors el patrimoni que poden heretar
del progenitor difunt és controlat per l’altre ja separat o divorciat, cal que “s’eviti un mal destí dels béns
per part de l’altre progenitor i garantir en la mesura
del possible que aquest sigui gaudit pels hereus”, assenyala Rosa Artigas.
Preguntada pels problemes de la guarda i custòdia
compartida assegura que “és una bona solució si la
separació de la convivència s’afronta amb maduresa
i sempre vigilant l’interès dels ﬁlls”, destaca “la necessitat de que els òrgan judicials ofereixin solucions
personalitzades a cada cas, deixant de banda formularis i mesures conservadores que no responen sovint
a les relacions familiars actuals en les que ja es confonen els rols dels dos progenitors”.

als, cal en aquest sentit crear més llocs especíﬁcs per
evitar als ﬁlls menors les conseqüències de les mesures personals imposades als pares i garantir la seva estabilitat emocional, de la mateixa manera que es
garanteix d’una residència provisional a la dona víctima de mals tractaments”, manifesta.

La seva absoluta implicació i dedicació professional
al dret de família, juntament amb la seva tasca docent
com a professora de dret civil a la Universitat Autònoma de Barcelona, li ha portat a ser molt crítica
amb el funcionament de la justícia i amb determinades pràctiques dins de l’esfera judicial. “En aquests
15 anys, malgrat l’evolució de les lleis, la decepció
més gran ha estat la pròpia administració de justícia
que continua sent molt lenta i burocràtica sobretot en
Rosa Artigas considera que la proliferació de situaci- els procediments d’execució de sentències”.
ons de violència en l’àmbit familiar comporta molts
problemes quan s’ha d’arbitrar el compliment de les Reclama jutjats especialitzats amb dret de família,
visites o estances dels ﬁlls amb el progenitor a qui te “És urgent l’especialització en dret de família dels
imposada una ordre d’allunyament. En aquest sentit, jutges i professionals que intervenen en aquest àmveu amb preocupació la manca de punts de trobada bit”, conclou. Preocupada per la nova regulació del
per fer efectiu el règim de visites. “Hi ha pocs punts llibre segon del Codi civil de Catalunya, reitera i dede trobada i sovint aquest tenen uns horaris que no mana al legislador català “valentia”, per adequar la
estan ajustats als establerts en les resolucions judici- normativa a realitat social actual.
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