Organitza: Comissió de Defensa amb la col·laboració de la Plataforma Stop Mare Mortum i
Associació Advocats Europeus Demòcrates (AED)
Dilluns 24 d’abril de 2017
A les 19.00 h
Aula 1 del Centre de Formació
(c/Mallorca, 281)

'Els drets de les persones refugiades. L’acció
judicial com a suport a la protesta social'
Presenta i modera:
- Mireia Montesinos i Sanchis, advocada i Presidenta de la Comissió de Defensa
dels Drets de la Persona i del Lliure Exercici de l'Advocacia de l’ICAB.
Ponents:
- L’Europa fortalesa. Anna Figueras, advocada.
- La Sentència de 7.3.2017 del TJUE. Denegació de visat. Pierre Robert, advocat
belga, membre del SAD-AED i Accions judicials a l’Estat francès. Pascale
Taelman, advocada i Presidenta AED.
- La situació dels refugiats/des a Grècia, Sònia Ros, comunicadora, Stop Mare
Mortum.
- La vulneració dels drets fonamentals dels refugiats/des. Toni Borrell, politòleg
Stop Mare Mortum.
- L’acció judicial en front el Govern espanyol, exigint el compliment dels
compromisos de reubicació en el marc de la Unió Europea. Isabel Baixeras
Delclòs, advocada.

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
INSCRIPCIÓ ON LINE MITJANTÇANT LA PÀGINA WEB DE L’ICAB
WWW.ICAB.CAT(formació – tots els cursos – buscar per ordre cronològic) (
mail de contacte comissions@icab.cat
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.

