
 

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. 

  

Organitza:  
Comissió de Dret Penal Internacional 

19 de setembre 2013 
19 hores 

AULA 74-75 

 

Videoconferència amb el líder del moviment camperol 
a Colòmbia: Què està passant a Colòmbia amb l'atur 

agrari?  
Mecanismes d'intervenció del dret internacional 

 

 

 

Ponents: 
CÉSAR JEREZ, líder del moviment camperol *CATATUMBO a Colòmbia Associació 
Camperola del Valle del Riu Cimitarra (ACVC) i coordinador equip nacional l'Associació 
Nacional de Zones de Reserva Camperola (Anzorc). 
 
LEONORA CASTANY, refugiada política, dirigent de l'Associació de Dones Camperoles, 
Negres i Indígenes de Colòmbia.  
 
Moderador: 
GUSTAVO FRANCO, Periodista de temes internacionals Diari Públic i el Triangle. 
Escriptor d'opinió sobre pensament polític, solidaritat, cooperació i relacions 
internacionals. 
 
Presenta:  
JAUME SAURA, President de l’Institut de Drets Humans Humans de Catalunya (IDHC), 
professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona. Vocal comissió 
de Dret Penal Internacional de l’ICAB.  
 

PLATAFORMA CATALANA RECOLZAMENT A L’ATUR AGRARI COLOMBIÀ 

 
IL.LUSTRE COL.LEGI ADVOCATS BARCELONA 

COMISSIÓ DE DRET PENAL INTERNACIONAL 

 
INSCRIPCIÓ ON LINE: www.icab.cat 

 
Mail de contacte: comissions@icab.cat 
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