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30 de maig Incidència de la crisi. Realitat social i judicial 

Presentació 
 
L’actual context de crisi econòmica ha provocat la 
necessitat de tornar a definir el paper de certes 
institucions i 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 ha organitzat un 
seguit de conferències per tal d’analitzar el context que 
ens toca viure des d’un punt de vista judicial, però 
també social.  
 
Per aquest motiu hem convidat persones rellevants 
d’aquests àmbits per debatre sobre els nous models 
socials i altres temes d’interès. 
 
 
Inscripcions i certificats 
 
Les inscripcions s’obriran 15 dies abans de cada 
conferència i es tancaran 2 dies abans. Us podeu
inscriure per web a cadascuna de les conferències
que us interessi (no hi ha una única inscripció per a
diverses conferències). 
 
En finalitzar cada conferència, s’emetran certificats
d’assistència per a les persones inscrites prèviament. 

Miquel Àngel Gimeno  
President del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya 

Jordi Roglá  
Director de Càritas Diocesana de 
Barcelona 

27 de juny Reforma laboral. Incidència en els jutjats socials 
Miquel Falguera 
Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

26 de setembre Multireligiositat a Catalunya 
Francesc Segura 
President de l’Audiència Provincial 
de Lleida 

Francesc Torradeflot 
Doctor en teologia, llicenciat  
en història de les religions 

7 de novembre Protocol dʼactuacions en accidents amb víctimes múltiples 
Lourdes Puigbarraca 
Directora de la Divisió de Policia Científica 
dels Mossos d’Esquadra 

Josep Castellà 
Cap del Servei de Patologia Forense de 
l’Institut de Medicina Legal de Catalunya 

28 de novembre Mitjans de comunicació i justícia 
Pablo Llarena 
President de l’Audiència Provincial 
de Barcelona 
 

 
Periodista per determinar 

 Enllaç per a inscripcions:      http://www10.gencat.net/pls/jus_cej/p01.identifica_rapida?but=FOOB&inscripcio=Formaci%F3%20oberta&cursp=0 


