Nota de premsa

Matilde Cuena entra a formar part del patronat de la
Fundació PIMEC
La Fundació celebra l’entrada de l’advocada amb llarga experiència en dret i segona
oportunitat, un dels temes clau de treball de l’entitat en el marc del programa
emppersona.
Barcelona, 5 de novembre de 2021. El patronat de la Fundació PIMEC ha donat la
benvinguda a Matilde Cuena com a nou membre. L’advocada i professora
especialitzada en Dret Civil és catedràtica a la Universitat Complutense de Madrid,
on és docent del grau en Dret i el màster de Dret Privat. També, ha realitzat estàncies
d’investigació a la Facultat de Dret de les universitats de Harvard i Perugia.
Durant la seva trajectòria, ha estat assessora al Ministeri de Justícia entre el 2009 i
2010, en el marc de preparació de la proposta de reforma de la Llei Concursal. Entre
altres qüestions, l’experiència de Cuena en l’àmbit inclou: investigadora principal del
projecte “Matrimoni i concurs de creditors (2007-2010)”, finançat pel Ministeri
d’Economia i Competitivitat; professora del màster d’insolvència empresarial de la
Universitat San Pablo-Ceu; ponent en el programa superior de dret concursal de la
Fundació per a la Investigació del Dret i l’Empresa (FIDE); codirectora del I Congrés
internacional sobre endeutament del consumidor i insolvència familiar el
novembre del 2008; i membre del consell de redacció de l’Anuari de dret concursal.
Una de les reivindicacions històriques de la Fundació és la necessitat d’un impuls
a la llei de la segona oportunitat. Mitjançant el programa emppersona, l’entitat
realitza un acompanyament a les persones amb dificultats. El programa està dirigit
a pimes i persones autònomes que enfronten dificultats econòmiques en la seva
activitat, tot oferint un seguit de serveis destinats a la seva recuperació. La Fundació
dur a terme, entre altres, diagnòstics i plans d’acció individualitzats, suport
psicoemocional, eines i píndoles formatives, assessorament empresarial i networking
professional, i orientació i acompanyament en l’aplicació del mecanisme de la Llei
de la segona oportunitat. La incorporació de Matilde Cuena com a patrona, de ben
segur que ajudarà a reforçar les activitats que es duen a terme.
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