
 

 

 

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Societat de la Informació i 
del Comerç Electrònic, les dades personals facilitades, mitjançant el següent formulari, quedaran enregistrades a un fitxer automatitzat, "ALUMNES ICAB" del qual 
és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat de formalitzar la teva preinscripció, formalització, gestió administrativa, execució i 
desenvolupament de l'activitat acadèmica de l'ICAB, sense que això impliqui una cessió de les dades personals a tercers. 
En qualsevol cas, podeu exercitar respecte a les vostres dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent 
creat a l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció a l'Alumne (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283, 4a planta 08037 Barcelona- Referència LOPD), o si preferiu ho 
podeu remetre per fax 93 487 16 49. 

 

     Mallorca, 283 -08037 Barcelona, Telèfon 93 4961880 (ext. 3356) Fax 93 215 04 29, E-Mail: comissions@icab.cat 

                                                                                              
   Organitza: 

Comissió de Dones Advocades  
6 de març de 2013 

19.00 hores                                                                                                                   
Aula 73 de la Seu ICAB                                                                                                                                                                 

Mallorca, 283                         

      
 

 

Amb motiu dels actes commemoratius del 8 de març volem convidar-vos a l'acte que hem 
preparat per totes i tots vosaltres i que aquest any incideix en l'avortament i  les greus 

conseqüències que la reforma impulsada des del Govern de Madrid tindrà sobre la llibertat 
per decidir sobre el nostre propi cos      

 

           CINE-FÒRUM 
 
 

 

"4 MESOS, 3 SETMANES, 2 DIES" 
 

Romania. Últims dies del comunisme. L'avortament és il·legal. Gabita i 

Otilia són dues estudiants que comparteixen habitació en una residència. 
Gabita està embarassada i vol avortar. Cap de les dues ha tingut mai una 

experiència semblant. Decideixen llogar una habitació en un hotel barat i 
allà queden amb un tal Sr. Bebe a la tarda, el qual els complicarà sens 

dubte la vida fins a límits difícils d'imaginar. 

 

 
 
PRESENTA: 

 
Anna Martín Mateo 

Advocada- Vocal de la Comissió de Dones Advocades. 

 
               Comissió de Dones Advocades  

 
És necessari confirmar l’assistència enviant aquesta butlleta per fax (93 215 04 29), per correu electrònic (comissions@icab.es)  

o personalment Comissions ( 4a planta de la seu col·legial): 
Nom i cognoms:__________________________________________________________ Núm ___________________________ 
 
Telèfon:_________________________ Fax:__________________Adreça electrònica _________________________________ 
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