
 

 
  

Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort 
Espai de Reflexió 

 
La presidenta i el Patronat de la Fundació Sant Raimon de Penyafort es 

complauen a convidar-vos a l’acte:  
 

“La persona, entre l’esperit i la llei” 
Organitzat amb ocasió de la Setmana Internacional de l’Harmonia 

Interconfessional de Nacions Unides 
 

que tindrà lloc al Pati de Columnes de la seu de la Fundació (Seu ICAB, 
Mallorca, 283, Barcelona) el dijous 1 de febrer de 2018, a les 19.00 h, amb 

el PROGRAMA següent: 
 

▪ Paraules de benvinguda 
              
             Sra. Cristina Vallejo, secretària de la Fundació Sant Raimon de 
             Penyafort i diputada de la Junta  de Govern del Col·legi de         
             l’Advocacia de Barcelona 
 

▪ Presentació 
 
Sr. Xavier Puigdollers, advocat i patró de la Fundació Sant Raimon 
de Penyafort 

 
▪ Taula Rodona 

          
            Sr. Xavier Melloni, SJ, teòleg i antropòleg, membre del Consell  
            Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de 
Catalunya.    
 
            Sra. Maria Teresa Areces, catedràtica de Dret eclesiàstic de l’Estat 
             de la Universitat de Lleida. 
                      
             

▪ Col·loqui obert  
 
 

Barcelona, gener de 2018 
  

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 
  

  

mailto:fundaciosantraimon@icab.cat


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.  

  

  
 


