
 
 

JORNADA DISCAPACITAT I PROCÉS PENAL 

ICA SABADELL, dijous, 22 de setembre de 2022, entre les 16:00 i les 19:30 hores 

 

La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD) de 2006 

aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides, suposa un canvi de paradigma en relació 

l’efectiu exercici dels drets de les persones amb discapacitat, en quant a l’exercici del dret  a 

l’accés, també el dret l’accés efectiu a la justícia. Les darreres reformes en la legislació civil i 

processal espanyola i catalana van en la línia d’adequar la legislació vigent a la CDPD. 

Aquesta jornada té com a objectiu l’anàlisi de les implicacions de la discapacitat en 

el  procediment penal. Qüestions com la detecció de la discapacitat, els efectes d’aquesta en la 

responsabilitat penal, l’atenció a la víctima en situació de discapacitat, els ajustos de 

procediment o el tractament penitenciari, seran analitzades amb la mirada de 

d’aconseguir  l’objectiu de l’exercici efectiu del dret de defensa i accés a la justícia de les 

persones que es troben en situació de discapacitat. 

Fent accessible la justícia!  

 

16:00h-16:15h: Inauguració 

- Joan Ramón Puig Pellicer: President CICAC. Degà ICAFI 

- Eulàlia Barros (benvinguda i conductora inauguració: presidenta de la Comissió del TO 

CICAC. Degana ICASBD 

- Eva Ribó: Degana de l’ICASF i Coordinadora del Grup de Treball de Discapacitat del 

Consejo General de la Abogacía Española. 

 

16:15-17:15h: Conferència 1: “Detecció discapacitats i efectes en el procediment”  

- Modera:  Eva Ribó. Degana de l’ICASF i Coordinadora del Grup de Treball de 

Discapacitat del Consejo General de la Abogacía Española. 

- Relator: Josep Farnés.  

- Ponents:  

• Carles Campuzano: director de DINCAT. Persones amb #disCAPACITAT 

intel·lectual a CatalunyaDINCAT 

• Javier Hernández: Magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem. Va ser 

premiat a la XIV edició del Premi ''Foro Justicia y Discapacidad'' 

• Carles Monguilod: Advocat penalista 

• Rosa Pérez: Metgessa Forense 

 

17:15h-17:30h: Pausa-Café 



 
 
17:30h-18:30h: Conferència 2: “Tractament de la víctima amb discapacitat en el procediment 

penal” 

- Modera: Jaime Lapaz 

- Relator: Josep Farnés. 

- Ponents: 

• Joana Corominas: Directora del Programa Unitat d'Atenció a Víctimes amb 

Discapacitat Intel·lectual (UAVDI) 

• Rosa Maria San Gabriel: Jutgessa Degana de Sabadell 

• Antonio Ferrer: Advocat “SOM FUNDACIÓ” 

• Cristina Cavero. Cap del grup d’atenció a la víctima de l’ABS-Sabadell 

 

18:30h-19:30h: Conferència 3: “Execució penal. Tractament penitenciari. Mesures de 

Seguretat”.  

- Modera: Isabel García  

- Relator: Josep Farnés. 

- Ponents: 

• Eulàlia Luque: Responsable planificació i projectes estratègics de la Secretaria 

de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Departament de Justícia 

• Gemma Escuder i Romeva. Psicòloga UHRPI de Catalunya (CP Brians 1 i 2). 

Referent de la Línia de Recerca de Salut Mental a l'Àmbit Penitenciari - SMAP 

(MERITT) Sant Joan de Déu - Xarxa de Salut Mental 

 

19:30h: Cloenda 

• Eva Ribó 

• Eulàlia Barros 


