
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOC 
 
· PRESENCIAL a la seu de les Institucions Europees a 

Barcelona. 

Aula Europa 

Passeig de Gràcia, nº 90 

 

 · Per VIDEOSTREAMING/INTERNET, en directe i/o 

diferit des del propi ordinador. 

 

 
DATA I HORARI 
Divendres, 03 d’octubre de 2014  

Hora inici: 10:00h. 

Hora fi: 13:00h. 

 

 
PREUS 
Presencial  col·legiats CICAC: Gratuït 

Videoconferència/streaming col·legiats CICAC: 10€ 

Videoconferència/streaming no col·legiats: 60€ 
 

 

JORNADA sobre la intimitat familiar i expulsió d’estrangers: Un anàlisi comparat de la 
jurisprudència del TC i el TEDH. 

PROGRAMA 
 
10:00h a 10:30h 
BENVINGUDA 
Dr. Mark Jeffery 

Cap de comunicació 

Representació de la Comissió Europea a Barcelona. 

 
PRESENTACIÓ JORNADA 
Excm. Sr. Miquel Sàmper Rodriguez 
President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats 

de Catalunya. 

Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. 

 
Excm. Sr. Joan Ramon Puig Pellicer 

Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres. 

President subcomissió estrangeria del CICAC. 

 

10:30h a 11:30h 
TAULA RODONA 
Moderador 
Sr. José Luis Rodríguez Candela 
Coordinador jurídic de la Federación “ANDALUCIA 

ACOGE.” 

 
Excm. Sr. Fernando Valdés Dal-Ré 
Magistrat del Tribunal Constitucional. 

Sr. Alejandro Sainz Arnaiz 
Catedràtic Jean Monnet de Dret constitucional europeu de 

la Universitat Pompeu Fabra i Magistrat suplent del 

Tribunal Europeu de drets humans. 

 

11:30h a 12:00h 
DESCANS 
12:00h a 13:00h 
DEBAT I CLAUSURA 

 
INSCRIPCIONS 
Per assistir a la jornada presencialment, cal  contactar 

directament amb el CICAC per consultar el nombre de 

places disponibles. 

 

Per seguir la jornada en modalitat videostreaming, cal 

dirigir-se al vostre col·legi d’advocats o a la mateixa 

secretaria del Consell (Roger de Llúria, 113, 3r, Barcelona; 

telèfon: (93) 487 50 68) 

 

Un cop inscrits, us enviarem la clau d’accés per poder 

accedir als materials i a les ponències que estaran 

disponibles en el portal www.iurisline.net. Un cop iniciada 

la jornada no és possible la devolució de l’import de la 

inscripció. El CICAC es reserva el dret de modificar el 

programa o de suspendre l’acció formativa. 

 

FORMA PAGAMENT DEL CICAC 
Transferència bancària al número  de compte 

CICAC/IBAN: ES52 3191-0500-0445-9137-5128 

 

Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar 

el justificant de pagament per fax (934 881 553) o per 

correu electrònic (formacio@cicac.cat). 

 



 

 
 

Amb la col·laboració de: 
 

 

 
 
Iurisline: Les noves tecnologies al servei de la 

formació 
 
 

Si no podeu assistir presencialment als cursos o 
jornades, Iurisline posa a la vostra disposició dues 
modalitats de seguiment  per Internet. 
 

 

Per Internet 
 

 En directe i diferit per Internet: visualització a 
qualsevol hora del dia i des de qualsevol lloc.  

 

 
www.iurisline.net 


