
 
 
D A T E S  
 
17 d’octubre de 2016 

 
 

H O R A R I  
 
Dilluns de 17.00 h a 21.00 h  
 
 
P R E U S  I N S C R I P C I Ó  
 
Inscripció On-line Gratuïta o enviant mail a 
comissions@icab.cat  amb les següents dades: 
Nom, cognoms, mail, DNI i direcció postal 
 
Enllaç Web  
 
 

L L O C  
 

Aula 1 del Centre de Formació 
   Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 

Mallorca, 281 
08037 Barcelona 
 

 

D U R A D A  
 
 4 hores lectives 

 
 
I N F O R M A C I Ó   
 
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
Mallorca 281, 08037 Barcelona 
Tel.: 93 496 18 80 – Ext. 5137  
Fax: 93 487 16 49 
http://www.icab.cat     e-mail: comissions@icab.cat  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

I JORNADA  
 

DONA, PAU I 
SEGURETAT 

 

 
 
 
 
 

17 d’octubre de 2016 
 

Comissió de Justícia Penal Internacional 
Col·legi d’Advocats Penal Internacional 

 
 

 



PRESENTACIÓ 

La realitat de les dones i les nenes en escenaris de conflicte i 
el seu paper en la construcció de la pau no milloraran sense 
accions més fermes i decidides i un clar impuls polític i de 
finançament als objectius acordats per la Resolució 1325 
(2000) de Nacions Unides i posterior Resolució 2242 (2015) 
 
 Les Nacions Unides, reconeixen l'efecte desproporcionat i 
singular (diferent al que sofreixen els homes i nens) que 
causa el conflicte armat en les dones i les nenes, i el paper 
clau de les dones en la prevenció i resolució dels conflictes, i 
en la construcció i la consolidació de la pau. 
 
Sota la presidència d’Espanya del Consell de Seguretat de 
l'ONU, ha identificat la igualtat de gènere com una de les 
seves prioritats durant el seu bienni, està aprofitant 
l'oportunitat, para, en aliança amb altres Estats Membres 
elaborar d'un nou Pla d'Acció Nacional amb nous 
enfocaments, promovent la implementació de  la Resolució 
2242 de Nacions Unides de revisió de la Resolució 1325. 
 
 Davant els escassos i desiguals progressos en matèria de 
gènere, cal un compromís reforçat i permanent amb l'agenda 
relativa a “Dones, pau i seguretat” que contribueixi a superar 
els obstacles que encara persisteixen per avançar, incorpori 
els nous desafiaments i amenaces sorgides, i impulsi mesures 
concretes pot garantir la protecció dels drets humans de les 
dones en els conflictes, la seva presència plena en la 
prevenció i resolució dels conflictes armats, i la seva 
participació en la construcció de la pau. 
 
OBJECTIUS 

1. Visualitzar i tractar el concepte Dona, pau i seguretat en 
l'agenda internacional: des de la celebració la Primera 
Conferència Internacional de la Dona (1975) fins avui 
2. Denunciar la violència sexual que es produeix com un 
patró habitual de comportament dels actors armats 
3. Explicar els avanços que ha fet Espanya en la Resolució 
22/42 ONU 
4. Extreure conclusions procedents d'intervencions de 
diferents operadors jurídics i socials respecte a la necessitat 
d'elaboració d'un nou Pla d'Acció Internacional en el qual la 
cooperació local, nacional i internacional, enforteixi les 
xarxes existents per aconseguir el seguiment i avaluació de 
l'aplicació de la resolució 
5. La intervenció de les dones en l'acció de la justícia 
universal i el diàleg 
 

 

PROGRAMA 

 

17-17.30 h 
Inauguració 
Diputada de la Junta de Govern de l’Il· lustre Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona ( ICAB): Mercè 
Claramunt  
Vicepresident de la Fundación Abogacía 
Española/Consell dels Il· lustres Col·legis d'Advocats de 
Catalunya (CICAC): Carles Mc Cragh 
Director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada (CEJFE)  Gabriel Capella  
President emèrit del Col·legi d'Advocats Penal 
Internacional (BPI-CAPI): Luis del Castillo  
 
17.30-18.30 h 
Dona, pau i seguretat en l'agenda internacional: Des de 
la celebració la Primera Conferència Internacional de la 
Dona en 1975, fins avui 
Dones i nenes en conflictes armats 
Eulàlia Pascual, jurista. Coordinadora de projectes 
Comissió Justícia Penal Internacional de l’ICAB 
Maria Vilellas , Investigadora/ Research Fellow. Escola 
Cultura de Pau. Vocal Junta Directiva WILPF Espanya 
 
Modera: Joan Martínez, membre de la Comissió de 
Drets Humans del CICAC i president de la Comissió de 
Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Granollers 
 
18.30-19.15 h 
De la Resolució 1325 ONU a la 2242 
Pla d'Acció Español de la Resolució 1325 Informe de 
seguiment. Resolució 2245 de l'ONU 
Clara Cabrera Brasero, directora Oficina de Drets 
Humans de la Direcció general de Nacions Unides i 
Drets Humans del Ministeri d'Afers exteriors i 
Cooperació 
 
Presenta: Macarena Eseverri, Fundación Abogacía 
Española 
 
19.15h-19.30 h Pausa-cafè 
 
 

  
19.30- 20.30 h 
Taula rodona: Les dones i les nenes en escenaris de 
conflictes. 
• Context actual 
Erika Torregrossa,  jurista,Vicepresidenta Comissió 
Justícia Penal Internacional ICAB 
• La intervenció de les dones en l'acció de la justícia 
universal i el diàleg intraruandés 
Jordi Palou-Lloverdós, lletrat davant la Cort Penal 
Internacional 
• L'acció de les ONG 
Eva Labarta, advocada . Presidenta  Fundació Marc 
Palmés nens i nens de Katana 
Modera: Jaume Antich, advocat. Secretari de la 
Comissió Justícia Penal Internacional del ICAB 
 
20.45 h 
Cloenda. Josep Llácer, diputat de la Junta de Govern 
del ICAB 

 
ORGANITZADORS 

 
- Col· legi d'Advocats Penal Internacional BPI-CAPI 
- Comissió de Justícia Penal Internacional de l'Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
 
COL·LABORADORS 

 
- Fundació Consell General de l'Advocacia Espanyola  
- Consell dels Il· lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya 
- Centro d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
Departament de Justícia – Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 


