
   

 

 

Butlletí de Formació 

 

 

 

Consell de l'Advocacia Catalana. Roger de Llúria, nº 113, 3r. 08037 Barcelona. www.cicac.cat 

 

Jornada sobre la justiciabilitat dels 

crims contra la humanitat. Què se 

n’ha fet de la Memòria Històrica? 
 

 

PRESENTACIÓ 

 

La comissió de Drets Humans d’aquest Consell de l’Advocacia Catalana 

juntament amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona van dur a 

terme el passat 20 de juny de 2019 la jornada sota el títol La justiciabilitat 

dels crims contra la humanitat. Què se n’ha fet de la Memòria Històrica? 

Aquesta jornada dirigida a l’advocacia i a la societat en general, 

s’emmarca en el debat social existent al voltant de la recuperació de la 

memòria històrica i vol debatre jurídicament tot entomant els nous reptes 

que planteja el passat més recent en la nostra societat. La jornada 

aborda el dret a la Memòria Històrica com un dret humà emmarcant-lo 

en l’àmbit internacional, nacional i local i prestant especial atenció en el 

diferents vies de justiciabilitat per a poder exercitar aquest dret de forma 

efectiva per part de la ciutadania. 

Vam abordar sobre quines accions es poden portar a terme des dels 

Ajuntaments i en l’àmbit municipal per a lluitar contra la impunitat 

franquista, abordant entre d’altres la utilització del litigi estratègic. 

Finalment pretenem tractar quines són actualment les mancances del 

marc normatiu espanyol i català en el tema de la memòria històrica i 

poder identificar quins mecanismes es podrien implementar per a poder 

fer efectiu el dret a la veritat, justícia i reparació i garanties de no 

repetició. 

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir 

de la seva finalització en directe,  durant 5 mesos. 
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PROGRAMA 

 

 

 

Dijous, 20 de juny de 2019 

 

 

I.- El marc legal nacional i internacional de la memòria històrica 

 

Ponent, José Antonio Martín Pallín. Magistrat emèrit del Tribunal Suprem i 

comissionat de la Comissió Internacional de Juristes (Ginebra) 

 

Dinamitzat per, Carles Perdiguero. President de la Comissió de Drets 

Humans de l’ICA Tarragona 

 

 

 

II.- Necessitat de la memòria històrica 

 

Ponent, Farid Samir Benavides Vanegas. Advocat, politòleg i filòsof 

colombià. Professor de dret penal internacional i de justícia transicional a 

la Universitat Ramon LLull -Blanquerna. Fou sotsdirector del Centre 

Internacional per a la Justícia Transicional (ICTJ) i viceministre de Política 

Criminal i Justícia Restaurativa a Colòmbia. Va formar part de la 

delegació colombiana per a la formulació dels elements del crim de la 

Cort Penal Internacional. 

 

Ponent, Josep Cruanyes i Tor. Advocat, historiador. Fundador i 

coordinador de la Comissió de la Dignitat 

 

Dinamitzat per, Clàudia Pujol. Directora revista Sàpiens 
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III.- Delictes de lesa humanitat i vies de justiciabilitat 

 

Ponent, Santiago J. Castellà Surribas. Professor titular de dret internacional 

públic i relacions internacionals de la URV, expert en protecció 

internacional dels drets humans. 

 

Ponent, Begoña Lalana Alonso. Advocada especialista en dret penal i 

drets humans, membre del grup de lletrats i lletrades de l’acusació 

particular pels crims del franquisme 

 

Dinamitzat per, Joan Tamayo. Membre de la Comissió de Drets Humans 

de l’ICA Terrassa 

 

 

 

 

 

IV.- Justiciabilitat en l’àmbit municipal 

 

Ponent, Anaïs Franquesa Griso. Advocada especialitzada en dret penal. 

Representant de la Diputació Foral de Guipúscoa en les dues querelles 

que es presentaran per desaparicions forçades durant la Guerra Civil. 

 

Ponent, Guillermo Noguera Soler. Membre cofundador d’El Rogle 

Cooperativa Valenciana. Presentació a València d’una querella criminal 

contra la Brigada Político-Social franquista 

 

Ponent, Josep Sànchez Cervelló. Degà de la Facultat de Lletres de la 

Universitat Rovira Virgili de Tarragona 
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Dinamitzat per, Raul García Barroso. President de la Comissió de Drets 

Humans de l’ICA Sabadell 

 

 

 

V.- Propostes i mancances de la Llei de memòria històrica 52/2007 

 

Ponent, Jordi Palou-Loverdos. Advocat, mediador, va ser director del 

Memorial Democràtic i exerceix la representació legal de les víctimes 

catalanes, espanyoles, ruandeses i congoleses dels conflictes a Rwanda 

i la República Democràtica del Congo 

 

Ponent, Elisenda Calvet Martínez. Professora de dret internacional públic i 

coordinadora de la Clínica de Lluita contra la Impunitat de la Universitat 

de Barcelona i membre de la Comissió de Memòria Històrica de l’ICAB 

 

Dinamitzat per, Ramon Setó. Membre de la Junta de Govern de l’ICA 

Tarragona 

 

 

 

 

LLOC 

 

 

 

Vídeo Streaming, en diferit des del propi ordinador 

 

 

PREUS 
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Preus per a col·legiats i col·legiades del Consell de l’Advocacia 

Catalana: 

• Vídeo streaming: 20€ 

 

 

Altres professionals: 

• Vídeo streaming: 20€ 
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