
 

 

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.

                                                                                              
   Organitza: 

Comissió de Dones Advocades  
30 d’octubre 
19.00 hores       

Sala CF3 Centre Formació ICAB       
Mallorca, 283     

               
           CINE-FÒRUM 

 
 

“TORNAR A NADIA” 
 

Nadia era una nena afganesa quan una bomba va destrossar gran part del seu cos. Quan 
es va recuperar de les ferides els talibans governaven el país, a la seva família no hi 

havia homes que poguessin anar a treballar i ella va decidir canviar de nom i vestir-se de 
noi per sortir al carrer a buscar feina. Va viure amb aquesta doble identitat durant 11 
anys. El 2007 va aconseguir fugir a Europa. El documental “Tornar a Nadia” retrata el 

viatge de tornada al seu país com a dona, el canvi de situació i especialment les 
relacions amb la seva mare, que vol que es quedi al país que la va veure néixer. 

 
 
 
PONENTS: 
Oriol Cortacans  
Productor de BATABAT (productora del documental). 
 
Nadia  
Protagonista del documental. 
 
 
MODERADORA: 
Marina Gallés 
Advocada- Vocal de la Comissió de Dones Advocades. 
 

 
               Comissió de Dones Advocades  

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 _________________________________ 
 


