
 
 

 
  

 
 

Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort 
Espai de Reflexió 

 
  

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Infància, el Patronat 
de la Fundació Sant Raimon de Penyafort es complau a convidar-vos a la 

Taula Rodona:  
 

“La realitat dels nens amb pares a la presó; no han fet res però estan 
condemnats” 

 
que tindrà lloc al Pati de Columnes de la seu de la Fundació (Seu ICAB, 

Mallorca, 283, Barcelona) el dilluns 20 de novembre de 2017, a les 19.00 h, 
amb el PROGRAMA següent: 

 
▪ Presentació 

              
             Sra. Mª Eugènia Gay, presidenta de la Fundació i degana de l’Il·lustre 
             Col·legi de l’Advocacia de Barcelona  
 

▪ Taula Rodona 
 
                Introducció i moderació: Sr. Xavier Puigdollers, advocat i patró de la 

             Fundació.     
 
            Ponents: 
            
           Sr. Olivier Kastner, president de Niños Sin Barreras 
           Sra. Teresa Capell, sotsdirectora del Departament de Dones del 
Centre 
           Penitenciari Brians 1   
           Sra. Teresa Pifarré, sotsdirectora del Centre Penitenciari de Dones 
               de Barcelona Wad-Ras           

           Sra. Montse Mariné, membre de Niños Sin Barreras 
 

▪ Col·loqui obert amb participació de professionals de diversos àmbits i 
de representants d’entitats relacionades amb la infància 
 

 
 

 

  
Barcelona, novembre de 2017 

  
Us agrairem que confirmeu la vostra assistència a l’adreça electrònica 

fundaciosantraimon@icab.cat 

mailto:fundaciosantraimon@icab.cat


  
Consultes: Secretaria de la Fundació: telèfon 93 496 18 80, extensions 5165, 5163 i 

5076 
  

  
La Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort va ser constituïda a Barcelona el 21 de 
desembre de 1995 en el marc dels actes organitzats amb motiu del 700è aniversari de 
l’advocacia de Barcelona. 
  
Les entitats representades en el Patronat són l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(ICAB), el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consell dels Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC) i la Federació de Col·legis d’Advocats 
d’Europa (FBE). 
  
Els objectius de la Fundació són la difusió de la cultura jurídica internacional i el foment de 
l’intercanvi entre les diferents cultures jurídiques del món, amb atenció especial a les qüestions 
relacionades amb la protecció jurídica dels menors i de les persones en situació de risc, així 
com l’estudi tècnic i les realitzacions pràctiques en ordre a la reinserció social de les persones 

que hagin estat sotmeses a penes privatives de llibertat.  

  

  
 


