Respostes dels juristes a la situació d’excepcionalitat jurídica de Catalunya

Barcelona, 5 de maig del 2018
Paranimf de l’Edifici Històric de la
Universitat de Barcelona

Primer Congrés Català en Defensa de l’Estat de Dret

PROGRAMA MATÍ
1) 9 - 10,30 h El context jurídic: quan s’esfondren els pilars de l’Estat de dret
Taula Rodona - Modera: Benet Salellas
Ana Stanic, advocada eslovena resident a Londres, especialista en dret internacional
Iñaki Lasagabaster, catedràtic de dret administratiu UPV/EHU
Guillem Soler, jutge i membre del Col•lectiu Àgora Judicial
Pausa cafè de 10,30 a 11
2) 11 - 14 h El respecte als drets humans com a fonament de l’Estat de dret: la crisi dels drets 		
fonamentals a Catalunya Taula Rodona - Moderen: Mercè Barceló i Carles Perdiguero
Josep Casadevall, ex magistrat del TEDH
“La llibertat d’expressió i els seus límits en la jurisprudència del TEDH”
Debat
Iñaki Rivera, director de l’Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans de la UB
“La violència institucional de l’1-O a Catalunya: la cultura de la excepcionalitat i la repressió
de la dissidència”
Debat
Mariona Llobet, professora de Dret penal (UPF)
“La tensió entre les manifestacions del dret de reunió, d’expressió i els delictes
d’odi”
Debat
Francina Esteve, professora de Dret internacional (UdG)
“La defensa dels drets humans davant del TEDH”
Debat
Dinar a peu dret de 14 a 15

Primer Congrés Català en Defensa de l’Estat de Dret

PROGRAMA TARDA
3) 16 - 17,30 h La construcció del relat jurídic en els mitjans de comunicació
Taula Rodona - Modera: Òscar Fernàndez
Patrícia López, periodista Público
Beatriz Talegón, cap d’opinió del Diario 16
David Melgarejo, periodista especialitzat en casos judicials a TV3
4) 17,30 - 19 h El delicte polític en el context espanyol i comparat
Taula Rodona - Modera: Robert Sabata
Neus Torbisco, Professora de Dret Internacional i Drets Humans a Ginebra i part de l’equip 		
de Ben Emmerson en el cas de Carles Puigdemont
Jaume Alonso-Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont
Olivier Peter, advocat d’Anna Gabriel
Gonzalo Boye, advocat de Meritxell Serret i Antoni Comín, i assessor dels exiliats
5) 19h Lectura de conclusions del Congrés
August Gil Matamala, Advocat i membre de la Comissió de Defensa de l’ICAB
Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural

Aquest congrés neix amb la voluntat de generar un espai de debat
i formació sobre les noves qüestions en matèria jurídica que han
sorgit arran de la situació d’excepcionalitat que es viu a Catalunya.
Els objectius són diversos però amb un horitzó comú, el de mostrar el
compromís ferm de l’advocacia catalana amb la plena garantia dels
drets democràtics i dels drets civils i polítics.
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