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Conferència inaugural: 

«Lleida, 1214: evolució cap a les Corts, a la recerca del consens», a càrrec de 

Stefano Cingolani, director de la col·lecció Monuments d’Història de la Corona 

d’Aragó. A la Sala Joan i Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans, el 8 

d’octubre de 2014, a les 18.30 h. 

 

 

Conferències: 

«La protecció jurídica de la llengua catalana: una lectura crítica de la darrera 

jurisprudència constitucional», a càrrec de la doctora Anna Maria Pla Boix, de la 

Universitat de Girona. Al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de 

Girona, el 14 d’octubre de 2014, a les 18.00 h. 

 
«De les Cúries als parlaments estamentals: sobre l’origen de les Corts en els 

regnes de Lleó, Castella i Aragó (segles XII-XIII)», a càrrec del doctor Félix Martínez 
Lorente, de la Universitat de Valladolid. Al Saló de Graus de la Universitat 

Internacional de Catalunya, el dia 22 d’octubre de 2014, a 18,00 h. 

 

«Als 75 anys de l’abolició del Tribunal de Cassació de Catalunya», a càrrec del 

doctor Antoni Milian Massana, de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la Sala 

Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, el 29 d’octubre de 2014, a les 18.30 

h. 

 

«Jaume I i l’herètica pravitat», a càrrec de Sergi Grau Torras, de l’Institut d’Estudis 

Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al Saló de Graus de la 

Universitat Internacional de Catalunya, el 13 de novembre de 2014, a les 13.30 h. 

 
«Origen i evolució del catalanisme polític. Principals propostes i textos jurídics», a 

càrrec del doctor Joan Lluís Pérez Francesch, de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. A la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, el 28 de novembre de 2014, a les 16 h. 

 
«Les causes comunes de la vida en societat com a exonerants de la responsabilitat 

patrimonial de les administracions públiques», a càrrec del doctor Javier Junceda 
Moreno, de la Universitat Internacional de Catalunya. Al Centre de Formació de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, carrer de Mallorca, 281, baixos, el 3 de 

desembre de 2014, a les 18.30 h. 

 
«El dret de retenció al Codi civil de Catalunya», a càrrec del doctor Salvador 
Durany Pich, de la Universitat Internacional de Catalunya. Al Centre de Formació 

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, carrer de Mallorca, 281, baixos, el 

21 de gener de 2015, a les 18.30 h. 

 
«La política real i la conversió dels jueus al cristianisme el segle XIII a Europa: Jaume 

I i Enric III d’Anglaterra», a càrrec del doctor John Tolan, de la Universitat de 



Nantes. Al Saló de Graus de la Universitat Internacional de Catalunya, carrer de la 

Immaculada, 22, de Barcelona, el 4 de febrer de 2015, a les 13.30 h. 

 

«El nou reglament comunitari en matèria de successions», a càrrec de Rafael 
Arenas García, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Al Centre de Formació 

de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, carrer de Mallorca, 281, baixos, l’11 

de febrer de 2015, a les 18.30 h. 

 

«Les idees jurídiques de Ramon Llull», a càrrec del doctor Rafael Ramis Barceló, 

de la Universitat de les Illes Balears. A la Sala Nicolau d’Olwer de l’Institut d’Estudis 

Catalans, el 19 de febrer de 2015, a les 18.30 h. 

 

«La ineficàcia dels llegats al Codi civil de Catalunya», a càrrec de l’advocat Joan M. 
Raduà Hostench. A la Sala 5 del Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona, carrer de Mallorca, 281, baixos, el 25 de febrer de 2015, 

a les 18.30 h. 

 

«La persona jurídica en el Dret civil de Catalunya», a càrrec del doctor Josep Ferrer 
Riba, de la Universitat Pompeu Fabra. A l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la 

Universitat de Barcelona, el dia 5 de març de 2015, a 12.00 h. 

 

«La modificació dels llibres I, II, IV i V del Codi civil de Catalunya», a càrrec del 

doctor Antoni Vaquer Aloy, de la Universitat de Lleida. A la Sala 5 del Centre de 

Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, carrer de Mallorca, 281, 

baixos, l’11 de març de 2015, a les 18.30 h. 

 

«El testament merament revocatori, segons el llibre IV del CCC», a càrrec de la 

professora Sandra Camacho Clavijo, de la Universitat Autònoma de Barcelona. A 

la Sala 5 del Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, 

carrer de Mallorca, 281, baixos, el 18 de març de 2015, a les 18.30 h. 

 

«L'accessió immobiliària», a càrrec del doctor Carlos Gómez Ligüerre, de la 

Universitat Pompeu Fabra. A l’ Aula 1.03 de la Facultat de Dret i Economia de la 

Universitat de Lleida, el dia 25 de març de 2015, a 10.00 h.  

 

Conferència de clausura: 

«Una política constitucional per a Catalunya: inventari de recursos», a càrrec del 

doctor Xavier Arbós Marín, de la Universitat de Barcelona. A la Sala Nicolau 

d’Olwer de l’Institut d’Estudis Catalans, el 25 de març de 2015, a les 18.30 h. 

 

 


