Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort
Espai de Reflexió
El Patronat de la Fundació Sant Raimon de Penyafort es complau a convidar-vos a la Taula
Rodona:
“Intel·ligència artificial, robòtica i Dret”
que tindrà lloc al Pati de Columnes de la seu de la Fundació (Seu ICAB, Mallorca, 283,
Barcelona) el dilluns 28 de maig de 2018, a les 19.00 h, amb el PROGRAMA següent:
Presentació



Sra. Cristina Vallejo, secretària de la Fundació i diputada de la Junta de Govern de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Taula Rodona



Introducció i moderació: Sr. Rodolfo Tesone, patró de la Fundació i diputat president
de
la Comissió de Transformació Digital de l’ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Ponents:



Dra. Emma Teodoro, professora de Filosofia del Dret UAB i investigadora de l’Institut
de Dret i Tecnologia (IDT) de la UAB.



Dr. Jorge González Conejero, vicedirector de l’Institut de Dret i Tecnologia (IDT) de
la UAB i investigador coordinador dels equips d’experts informàtics en els projectes.



Dr. Antoni Roig, professor de Dret constitucional UAB, investigador de l’IDT-UAB i
responsable a la UAB del Doctorat Law, Science and Technology.

Col·loqui obert
En finalitzar l’acte se servirà una copa de cava.
Barcelona, maig de 2018

Us agrairem confirmar l’ assistència a l’adreça : fundaciosantraimon@icab.cat
Consultes: Secretaria de la Fundació: telèfon 93 496 18 80, extensions 5165, 5163 i 5076
____________________________________________________________________________________________
____
Acte organitzat en el marc del desenvolupament del Conveni de Col·laboració signat el 23 de març de 2018
entre la Fundació Privada Sant Raimon de Penyafort i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
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.

