I Congrés de
Drets Humans del Consell
de l’Advocacia Catalana

Llibertat
Religiosa
i Drets
Humans
22 i 23 d’octubre, Granollers

22octubre

dijous

23octubre

divendres

18:00

08:30 · 09:00

Obertura del Congrés,
benvinguda de les autoritats
Lloc: Sala Francesc Tarafa,
c/ de Corró, 47, Granollers

Registre dels participants. Acreditacions
Lloc: Hotel Ciutat de Granollers,
Carrer Turó d'en Bruguet, 2. Granollers.
Benvinguda

18:30

09:00 · 10:00

Conferència inaugural
del Síndic de Greuges de
Catalunya: “El síndic de
greuges com a garant dels
drets: laïcitat i religió”.

Panell 1: Religió, tolerància i drets humans
• Sr. Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat , “La diversitat religiosa a Catalunya”.
• Sr. Fernando Arias Canga, director de l’Observatori del
Pluralisme Religiós a Espanya, i també director de la
Fundació Pluralisme i Convivència, “Del reconocimiento al
ejercicio del derecho de libertad religiosa: Instrumentos
para su promoción”.

19:30
Taula Rodona sobre “La
integració dels Drets Humans
en les diferents confessions”,
amb la participació de
representants de les
confessions religioses més
nombroses i arrelades
a Catalunya.

21:00
Sopar opcional

10:00 · 11:30
Panell 2: Marc normatiu internacional de dret a la llibertat
religiosa
• Dra. María Elosegui Itxaso, catedràtica de Filosofia del
Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa,
membre de la Comissió contra el Racisme i la Intolerància
del Consell d’Europa (ECRI), "El papel de la ECRI y sus recomendaciones a España".
• Dra. Argelia Queralt, professora de Dret Constitucional a la
Universitat de Barcelona, especialista en el TEDH i membre
de la Junta de l’Institut de Drets Humans de Catalunya, "Jurisprudència del TEDH en matèria religiosa i el seu impacte".

11.30 · 12.00 Pausa cafè

16.30 · 17.00 Pausa cafè

12.00 · 13.30

17.00 · 18.30

Panell 3: Marc normatiu espanyol i català del dret
a la llibertat de consciència i religiosa.
• Dr. Miguel Rodríguez Blanco, catedràtic de Dret Eclesiàstic
de la Universitat d’Alcalà, director del grup d’investigació
Cultures, Religions i Drets Humans a la Societat Actual de la
Universitat Internacional de la Rioja. “Reconocimiento
y tutela del derecho a la libertad de conciencia y de religión
en el marco normativo español”.
• Dra. Maria Teresa Areces Piñol, jurista catedràtica de Dret
Eclesiàstic de la Universitat de Lleida, membre del Consell
Assessor per a la Diversitat Religiosa de Catalunya. “El vel
integral islàmic, burka i nicap, és un símbol religiós?”

Panell 4: Delictes d’odi per motius religiosos: Investigació
i sanció de delictes contra la llibertat religiosa
• Miguel Ángel Aguilar, fiscal especial per a delictes d’odi
i discriminació de Barcelona. “Intervención penal frente a
delitos motivados por odio y discriminación. La perspectiva
especializada de la Fiscalía”.
• Albert Oliva, Membre de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra . “La sensibilització de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra envers la investigació dels delictes
contra la llibertat religiosa“.

13.30 · 15.00 Dinar

18.30 · 19.00 Conclusions

15.00 · 16.30

19.00 Clausura

• Magistrat Emilio Berlanga Ribelles, president de la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJC, “Una sentencia
pionera. La de 7 de junio de 2011 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya”.
• Carles Antolí Méndez, advocat representant de l’Associació
Watani. “El burka i la llei, situació actual i futura de la seva
prohibició i la seva relació amb la islamofòbia”.
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