
 

 

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Societat de la Informació i 
del Comerç Electrònic, les dades personals facilitades, mitjançant el següent formulari, quedaran enregistrades a un fitxer automatitzat, "ALUMNES ICAB" del qual 
és responsable l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb la finalitat de formalitzar la teva preinscripció, formalització, gestió administrativa, execució i 
desenvolupament de l'activitat acadèmica de l'ICAB, sense que això impliqui una cessió de les dades personals a tercers. 
En qualsevol cas, podeu exercitar respecte a les vostres dades personals, els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, emplenant el model corresponent 
creat a l'efecte i dirigir-lo al Servei d'Atenció a l'Alumne (Comissió de Cultura, carrer Mallorca, 283, 4a planta 08037 Barcelona- Referència LOPD), o si preferiu ho 
podeu remetre per fax 93 487 16 49. 

                                                                                           Coorganitzen: 
Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família 

Associació Dones Juristes 
Grup Antígona. Àrea de Filosofia del Dret. UAB 

22 de març de 2013 
13.00 hores                                                                                                                

Aula 59 de la Seu ICAB                            
Mallorca, 283                        

    

TAULA RODONA i PRESENTACIÓ DE LLIBRE 
 

 

La igualtat de drets dels nous models de família: 
 

 La custòdia compartida a debat 
 

 
 

INTERVENCIONS: 

 

Encarna Roca, Magistrada del Tribunal Constitucional 
 
Teresa Picontó, Professora de Dret de la Universidad de Zaragoza 
 
Carlos Villagrasa, Professor de Dret de la Universitat de Barcelona 
 
Encarna Bodelón, Professora de Dret de la Universitat Autónoma de Barcelona 
 
 

PRESENTEN: 

 
Montserrat Fernández Garrido, Presidenta de la Comissió per a la Igualtat de Drets dels 
Nous Models de Família de l'ICAB 
 
Mercè Claramunt, Presidenta de l'Associació Dones Juristes 
 

Comissió per a la Igualtat de Drets dels Nous Model s de Família 
 

És necessari confirmar l’assistència enviant aquesta butlleta per fax (93 215 04 29), per correu electrònic (comissions@icab.es)  
o personalment Comissions ( 4a planta de la seu col�legial): 
Nom i cognoms:__________________________________________________________ Núm ___________________________ 
 
Telèfon:_________________________ Fax:__________________Adreça electrònica _________________________________ 
 


