
 

Organitza: 
 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona  

amb la col·laboració de la Coordinadora per a la 
Prevenció i Denúncia de la Tortura. 

 
C/ Mallorca, 283 

Tel. 93 496 18 80 (ext. 3356) 
Fax. 93 487 16 49 

 

 
D A T E S  

 

Divendres 23 de març de 2012  
Dissabte 24 de març de 2012 

L L O C  I  H O R A R I  

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
C/ Mallorca, 283 
08037 Barcelona 
Sala 59 (5a. Planta) 
Divendres de 16 hores a 21 hores 
Dissabte de 10,00 hores a 14,00 hores 
 

I N F O R M A C I Ó  I  
I N S C R I P C I O N S  

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona 
C/ Mallorca 283, 4a planta 
08037 Barcelona 
Tel.  93 496 18 80 (Extensió 3356) 
Fax. 93 487 16 49 
http://www.icab.cat 
e-mail:comissions@icab.cat 
 

A efectes del que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals 
introduïdes voluntàriament en el present formulari seran emmagatzemades al fitxer 
Comissió de Cultura titularitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona (d'ara endavant 
ICAB), inscrit en el Registre General de Dades Personals dependent de l'Agència 
Espanyola de Protecció de Dades. 
PROTECCIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS USUARIS PER 
PART DE L'ICAB 
L'ICAB és plenament conscient de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades 
de caràcter personal, i en virtut de la normativa legal existent referent a això (en 
particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal - en endavant LOPD- i la seva normativa de desenvolupament) té 
implantat un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades 
de caràcter personal. 
INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS A FITXERS I EL SEU RESPONSABLE 
L'ICAB, informa als USUARIS que les dades que ens faciliti en relació al servei de l’alta 
de Seccions de la Comissió de Cultura: 

a)Podran ser  publicats tant al web de l'ICAB (www.icab.cat / www.icab.es) com 
a la Revista Món Jurídic en format paper, titularitat de ICAB. Us 

recordem que podeu fer efectiu el vostre dret a que s’indiqui que les 
vostres dades personals no poden utilitzar-se per a finalitats 

publicitàries o de prospecció comercial (article 28.2 de la LOPD). 

b)Podran ser utilitzades per tal que l’ICAB realitzi enviaments de comunicacions 
comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, postal o 
fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de 
publicitat específica dels productes, serveis o ofertes que l'ICAB estimi 
que pogués ser del seu interès, d'acord amb el servei utilitzat / 
demanat, de manera que les dades referents a l'USUARI seran 
utilitzatdes per dur a terme aquestes comunicacions i això a l'empara 
del que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la 
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i a la Llei 32/2003, de 
3 de novembre, general de telecomunicacions, de manera que 
l'USUARI accepta igualment i autoritza a l'ICAB perquè utilitzem la seva 
informació personal amb la finalitat de remetre-li la informació comercial 
a què es refereix aquest paràgraf. 

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic 
equivalent, el fet de facilitar les seves dades a la ICAB equival a la seva autorització 
expressa per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà. 
No obstant això, s'informa a l'usuari que el consentiment, que ara ens atorga, per rebre 
per correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, l'esmentada informació, podrà ser 
revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar i, en qualsevol 
moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: lopd@icab.cat 
2) DRETS QUE ASSISTEIXEN A L'USUARI I FORMA D'EXERCICI 
L'ICAB informa els USUARIS que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al 
respecte, podrà fer valer els seus drets de: Accés, Cancel·lació, Rectificació i, si 
s'escau, Oposició al tractament de les dades personals de què són titulars. 
L'usuari tindrà els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, 
reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma 
gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant 
els següents mitjans: 
· Correu electrònic: lopd@icab.cat 
· Fax dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 
93.487 65 03 
· Escrit dirigit a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / 
Mallorca, 283, 08037-BARCELONA, lliurat personalment al Registre General del 
Col.legi, o per correu postal. 

JORNADES 
 

TORTURES I TRACTES INHUMANS 
CRUELS O DEGRADANTS EN ELS 

PROCESSOS MIGRATORIS 
 
 
 
 
 

 

Divendres 23 de març 
Dissabte 24 de març 
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Programa 

 

divendres 23 de març 

 

16:15 - 16:45 

Benvinguda i  presentació de les jornades, a càrrec de 

Lluïsa Domingo, Presidenta de la Comissió de Defensa dels Drets 

de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia del Col·legi 

d'Advocats de Barcelona. 

 

16:50 - 18:30 

Taula Internacional. Vulneració de drets 

i maltractaments en el recorregut migratori 

.Polítiques d’externalització de fronteres i tractes cruels, 

inhumans o degradants als immigrants al Magreb. 

Ponent: Rafael Lara, Asociación Pro-Derechos Humanos de 

Andalucía. 

L’ internament d'estrangers a Itàlia.  

 

Ponent: Ivonne Panfilo, jurista de l'Associació Legal Team Itàlia 

(LTI) i de Donne, Diritti e Giustizia Roma. 

 

El cost humà de les deportacions a Europa. 

 

Ponent: Frances Webber, Institute for Race Relations de 

Londres. 

 

Modera: Cristina Fernández de l’Observatori del Sistema Penal i 

dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona. 

 

18:45 - 20:30 

Racisme institucional i fronteres internes a l'Estat 

Espanyol 

Racisme i discriminacions a l'Estat Espanyol. 

Ponent: Jose Ángel Brandariz - Universidade da Coruña.  

Les conseqüències del racisme institucional a la vida 

quotidiana. 

Ponent: Alba Cuevas, Directora de SOS Racisme Catalunya. 

 

Presentació de l'Informe sobre Redadas Racistas en Madrid 

2010/2011. 

 

Ponents: Integrants de Brigadas Vecinales de Observación de 

Derechos Humanos de Madrid. 

 

Modera: Jose J. Ordoñez- Comissió de Defensa ICAB. 
 

 

 

dissabte 24 de març 

 

10:00 - 11:30 

El dret penal especial per a les persones migrants: Efectes 

de la doble penalitat 

La conjunció de les polítiques penals i d'estrangeria: Els processos 

de doble penalitat per a les persones migrants. 

Ponent: Andrés García Berrio, membre de l'Observatori del Sistema 

Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona. 

 

La situació de les persones preses migrants sota l'Administració 

Estatal. 

 

Ponent: Jose Luis Segovia. Grupo de Inmigración y Sistema Penal 

de la Facultad de Derecho de la  Universidad Complutense de 

Madrid. 

.La circular catalana 1/2011 i les conseqüències de la seva aplicació. 

 

Ponents: Integrants de l'Associació de Juristes Socials de 

Catalunya. 

 

Modera: Luis de los Santos, Colectivo 17 de marzo, Sociedad de 

Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos, (Sevilla) 

 

11:45 - 13:20 

Tortura i tractes cruels inhumans i degradants durant  

l’ internament i l'expulsió 

La situació en el Centro de Internamiento de Extranjeros de 

Aluche, Madrid. 

Ponent: Cristina Manzanedo, Pueblos Unidos. 

L'opacitat del Centre d'Internament de la Zona Franca, Barcelona. 

Ponent: Carla Alsina i Mireia Vehí. 

Les dones immigrants en els espais de reclusió; visibilitzant la 

vulneració de drets dins del Centre d’Internament d'Estrangers/es 

de València. 

Ponents: Salut Juan i Betty Roca Hubbauer, Campanya CIEs No, 

València. 

13:30 – 14:00 

Conclusió de las jornades.  

 

La impunitat davant el maltractament institucional 

Ponent: Carlos Hernández, membre de Salhaketa Bizkaia i de la 

Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura 

 

 

 

B U T L L E T A  

D ’ I N S C R I P C I Ó  

 

Jornades: Tortures y tractes inhumans, cruels o 

degradants en els processos migratoris 
 
 
 
Nom  

 
Cognoms 

 
Adreça 

 
Població                                           CP:                         

 

Núm. Col·legiat o DNI 

 
Tel.:                                                 Fax: 

 
E-mail 

 

 
 

 INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 

 

 
 

TRÀMITS PER FORMALITZAR  

LA INSCRIPCIÓ 
 
És necessari confirmar l’assistència enviant aquesta 
butlleta  per fax 93 4871649, per correu electrònic 
(comissions@icab.cat) o personalment a la Comissió 
de Defensa de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona. Carrer Mallorca, 283, 4a planta 

Anul·lacions 
El Col·legi es reserva el dret de modificar el programa 
i de suspendre el curs. 
Signatura i data 
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