
 

.Inscripció 

La inscripció és gratuïta. L’heu de sol·licitar a inscripció 

[http://goo.gl/PPcIzN] fins al 18 de maig inclòs. Al formulari, 
recordeu-vos de respectar les instruccions per comunicar les 
vostres dades que s’indiquen a continuació per a la inscripció 
per correu electrònic. 

Si trobeu dificultats per fer la sol·licitud d’inscripció en línia, podeu 
contactar amb Nous Programes Formatius enviant un missatge a 
npf@gencat.cat amb les dades següents: 
- Assumpte del missatge: nom de la jornada 
- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document 

oficial d’identitat 
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió) o 

NIE 
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida 

actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de 
secció, etc.) 

- Si treballeu al Departament de Justícia, direcció general de la 
qual depeneu (per ex., DGDEJ); si treballeu en algun altre 
departament de la Generalitat o en una altra administració, 
preciseu-ne el nom complet 

- Nom exacte i complet del lloc de treball (per ex., Unitat de Suport 
Institucional) sense abreviatures ni sigles, indicant àrea, unitat, 
etc. 

- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus, etc.  
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil) 
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebre-hi 

correctament les notificacions personals relatives a l’activitat a 
què us inscriviu) 

A més, ens és molt útil per poder mantenir el contacte que ens 
comuniqueu les vostres dades personals: 
- Adreça del domicili (amb codi postal) 
- Telèfon fix  
- Adreça de correu electrònic 

Tractament de dades 
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern. Les 
vostres dades personals no es comunicaran a tercers, només 
es faran servir per enviar-vos les notificacions relatives a les 
activitats del CEJFE. 
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la vostra 
sol·licitud per correu electrònic uns quants dies abans de 
l’activitat. 
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència. 

 Organitzen 
 
www.gencat.cat/justicia/cejfe 
www.bpi-icb.com/ 
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Codi 
 
CEJFE: 91/02/03/2014 
 
 
Dia i hora 
 
Divendres 23 de maig de 2014, de 9 a 14 h 
 
 
Lloc 
 
Centre d’Estudis Jurídics  
i Formació Especialitzada  
Carrer Ausiàs Marc, 40  
08010 Barcelona 
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Presentació 
 
En el dret internacional els estigmes i les distincions 
entre categories jurídiques tenen efectes col·laterals, 
com continuar alimentant els conflictes civils i ètnics. El 
genocidi de Rwanda, conflicte ètnic i polític entre hutus i 
tutsis, és un clar exemple d’aquesta situació. 
 
El novembre de 1994, el Consell de Seguretat de l’ONU 
va crear el Tribunal Penal Internacional per a Rwanda 
amb competència ad hoc i de caràcter no concurrent, el 
qual va ser fortament criticat perquè els estats africans 
no van ser consultats i l’estigma de Nuremberg (justícia 
internacional exercida pels vencedors) en va qüestionar 
la creació. 
 
Vint anys després, els conflictes ètnics als Grans Llacs 
continuen amb virulència, amb el suport de les grans 
potències, les quals tenen interessos econòmics a la 
regió (rica en minerals). Per a l’inconscient col·lectiu 
dels pobles, la justícia internacional ha adjectivat una i 
altra ètnia. El que serveix per prevenir els delictes en els 
ordenaments jurídics nacionals –la definició dels tipus 
penals, donant nom a un fet socialment reprovable que 
arrossega la condemna moral del delinqüent (avui dia la 
més alta condemna moral la monopolitza el genocidi)– 
és, en l’àmbit internacional, una arma llancívola contra 
els altres; mentrestant, la població civil és la víctima real 
de les tragèdies humanes. 
 
Més informació: web del BPI sobre el TPI per a Rwanda 
 
 
 
Destinataris  
 
- Personal del Departament de Justícia, de la Secretaria 
d’Afers Exteriors de la Generalitat i del MAEC 
- Advocats, juristes i altres professionals interessats 
- Membres de les ONG pels drets humans 
- Estudiants interessats en la matèria  

 Programa  

9-9.30 h 
Acreditació i lliurament de la documentació 

9.30-10.15 h 
Inauguració 
Germà Gordó Aubadell  
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
Francina Vila Valls 
Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Oriol Rusca Nadal 
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
(ICAB) 
Luis del Castillo Aragón 
President del Col·legi d’Advocats Penal Internacional 
(CAPI) 
Jordi Palou Loverdos 
Director del Memorial Democràtic 
 

10.15-11.45 h 
Ponència 
Justícia penal: d’on véns i cap a on vas? Dels tribunals 
ad hoc a la Cort Penal Internacional 
Joan Josep Queralt Jiménez 
Catedràtic de dret penal de la Universitat de Barcelona 

Presenta 
Luis del Castillo Aragón 

Modera 
Erika Torregrossa Acuña 
Coordinadora per a l’Amèrica llatina i el Carib del CAPI 

11.45-12 h 
Pausa 

12-14.30 h 
Taula rodona 
L’estigma penal, un factor pacificador i preventiu? La 
Justícia Penal Internacional i els efectes col·laterals 

Presenta els ponents i modera el debat 
Joan Merelo-Barberà Gabriel 

 1.Les jurisdiccions locals a Rwanda i la Justícia Penal 
Internacional 
Joan Merelo-Barberà Gabriel 
Conseller del CAPI, president de la Comissió de 
Justícia Penal Internacional de l’ICAB i professor de 
filosofia del dret de la Facultat de Dret de la UB 

2. L’exili rwandès a Catalunya 
Tomàs Rutaysire  
Químic i exiliat rwandès el 1994 

3. La jurisdicció penal universal i la reforma de l’article 
23 de la Llei orgànica del poder judicial 
Jordi Palou Loverdos 
Advocat de la querella Rwanda/RD Congo en defensa 
de les víctimes espanyoles i rwandeses i del Fòrum 
Internacional per a la Veritat i la Justícia a l’Àfrica dels 
Grans Llacs 

4. Els conflictes col·laterals a la República 
Democràtica del Congo 
Eva Labarta Ferrer 
Secretària de la Comissió de Justícia Penal 
Internacional de l’ICAB i experta en els conflictes dels 
Grans Llacs 

5. El futur de la Cort Penal Internacional 
Luis del Castillo 
 
14.30-14.45 h  
Cloenda 
Jaume Saura Estapà 
Professor titular de dret internacional públic de la 
Universitat de Barcelona 
 
 
Retransmissió de la jornada 
La jornada es gravarà i es retransmetrà en directe en 
aquest enllaç [http://bit.ly/VJornadajusticiapenal]. 
A partir del 28 de maig podreu accedir als vídeos a 
cejfe.tv. 
 
Material didàctic  
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del 
CEJFE (Apartat Formació>Jornades i Congressos) a 
partir de l’endemà de la jornada. 
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