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Presentació 
 
L’actual context ha provocat la necessitat 
de tornar a definir el paper de certes 
institucions i de determinar les realitats que 
han canviat i canviaran la nostra manera de 
viure. 
 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada no vol ser aliè a aquesta 
situació, i per això ha organitzat una sèrie 
de sessions de debat anomenades Espais 
d’Actualitat. L’objectiu és analitzar el 
context que ens toca viure des d’un punt de 
vista alhora judicial i social. 
 
Per aquest motiu hem convidat persones 
rellevants d’aquests àmbits per debatre 
sobre els nous models socials i altres temes 
d’interès. 
 
 
Destinataris 
 
- Professionals de l’Administració de justícia i 

del dret 
- Professionals de l’àmbit universitari 
- Estudiants 
- Altres persones interessades 
 
 
 
 

 Programa 
 
Dimecres 18 de juny de 2014 
 
17 h  
Presentació 
 
Josep Xavier Hernández Moreno 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada 
 
17.10 h 
Conferència 
La dona víctima de violència de gènere 
en el procés judicial 
 
Mercè Claramunt Bielsa 
Advocada i mediadora. Portaveu de 
l’associació Dones Juristes 
 
Jorge Vergara Aranda 
Magistrat del Jutjat de Violència sobre la 
Dona núm. 5 de Barcelona 
 
Josep Gispert Pujol  
Coordinador de l’Oficina d’Atenció a la 
Víctima del Delicte de Barcelona 
 
18.30 h  
Col·loqui 

 
19 h 
Fi de la sessió  

 Certificat 
 
Es lliurarà un certificat a les persones 
que assisteixin a la conferència. 
 
 
Lloc de realització 
 
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada 
Carrer Ausiàs Marc, 40 
08010 Barcelona 
Sala d’actes 
 
 
Inscripció a la conferència 
 
Us podeu inscriure a la conferència 
mitjançant la inscripció en línia fins al 13 
de juny de 2014.  
 
 
Retransmissió 
 
La conferència s’enregistrarà i, a partir 
del 20 de juny, es podran veure els 
vídeos a cejfe.tv [http://www.cejfe.tv]. 

 
 
 
 

http://www10.gencat.net/pls/jus_cej/p01.identifica_rapida?but=FOOB&inscripcio=Formaci%F3%20oberta%20-%20Just%EDcia%20i%20Societat&cursp=0
http://www.cejfe.tv/skin/default.aspx

