
 

 
  

  
PRESENTACIÓ DE L’ESPAI DE REFLEXIÓ 

I CONFERÈNCIA “LA CONVENCIÓ DE NACIONS UNIDES 
SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT, AVUI” 

  
  

Pati de Columnes de la seu de la Fundació (Seu ICAB, Mallorca, 283, 
Barcelona), dijous 16 de març de 2017, a les 19.00 h. 

  
PROGRAMA 

  
 Presentació de l’Espai de Reflexió de la Fundació Sant Raimon de 

Penyafort 
              
             Sr. J. Oriol Rusca, president de la Fundació 
  

 Conferència “La Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de 
l’Infant, avui”  

  
a càrrec del Sr. Jorge Cardona Llorens, catedràtic de Dret 
internacional públic de la Universitat de València i membre del Comitè 
dels Drets de l’Infant de Nacions Unides 

  
  Presenta: Sra. Carme Adell, secretària de la Fundació 

  
 Col·loqui obert amb participació de professionals de diversos àmbits i 

de representants d’entitats relacionades amb la infància 
  
Modera: Sr. Xavier Puigdollers, patró de la Fundació 

  
  

  
Barcelona, febrer de 2017 

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

fundaciosantraimon@icab.cat 
  

En finalitzar l’acte se servirà una copa de cava. 
  

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.  
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