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Conferència Inaugural:  
 
- La Península Ibèrica a la cruïlla de les dues tradicions marítimes medievals: la 
mediterrània i l’atlàntica, a càrrec de la Dra. Margarita Serna Vallejo, de la 
Universitat de Cantàbria, a la Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans, el 
7 d’octubre de 2015, a 18 h.  
 
Conferències: 
 
- Evolució del catalanisme polític en els seus textos fonamentals, a càrrec del 
Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la 
Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
el dia 19 d'octubre de 2015, a les 16h 30 min. 
 
- El Juzgado Especial de contrabando por evasión de capitales, a càrrec del Sr. 
Manuel de Bofarull i de Torrents, de la Universitat Internacional de Catalunya, 
al Saló de Graus de la Universitat Internacional de Catalunya, el 20 d’octubre de 
2015, a 16 h.  
 
- La percepció de l’Islam a Europa a travès de les traduccions llatines de 
l’Alcorà, a càrrec del Dr. José Martínez Gázquez, de l’Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Sala d’Actes del 
Palau Requesens de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, el dia 27 
d’octubre de 2015, a les 18 h. 
 
- Els jueus a Catalunya, a càrrec del Dr. Manel Forcano i Aparicio, hebraista i 
escriptor, al Saló de Graus de la Universitat Internacional de Catalunya, el 4 de 
novembre de 2015, a 18 h.  
 
- La formació de les fronteres d’Estats Units i Mèxic. Crònica d’una tensa relació, 
a càrrec del Dr. Ignacio Ruiz Rodríguez, de la Universitat Rey Juan Carlos I, al 
Saló de Graus de la Universitat Internacional de Catalunya, el dia 18 de 
novembre de 2015, a 18 h. 
 
- L'evolució del Dret europeu de societats, a càrrec del Dr. Carlos Górriz López, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’Aula 2 del Centre de Formació de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el dia 13 de gener de 2016, a 19 h. 
30 min. 
 
- La propietat compartida al LLibre V CCCat, a càrrec del Dr. Sergio Nasarre 
Aznar, de la Universitat Rovira i Virgili, a l’Aula 2 del Centre de Formació de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el dia 20 de gener de 2016, a 19 h. 
30 min. 
 
- Una regulació catalana de la compravenda, a càrrec del Dr. Antoni Vaquer 
Aloy, de la Universitat de Lleida, a l’Aula 2 del Centre de Formació de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, el dia 3 de febrer de 2016, a 18 h. 30 min. 
 



- La Llei d'Harmonització del CCCat, a càrrec del Sr. Àngel Serrano de Nicolás, 
Notari, a l’Aula 2 del Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, el dia 10 de febrer de 2016, a 19 h. 30 min. 
 
- El matrimoni: situacions convivencials d'ajuda mútua i beneficis fiscals en 
casos de successió, a càrrec de la Dra. M. Luisa Esteve, de la Universitat de 
Girona, a l’Aula 2 del Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, el dia 24 de febrer de 2016, a 19 h. 30 min. 
 
- Les solemnitats del testament i la seva flexibilització jurisprudencial, del Sr. 
Jordi Puente Gonzàlez, Notari, a l’Aula 0.35 de la Facultat de Dret i Economia de 
la Universitat de Lleida, el 7 de març de 2016, a les 9 h. 
 
 
- La llei 25/2015 de voluntariat i foment de l'associacionisme, a càrrec de la 
Dra. Magali Riera Roca, de la Universitat de Barcelona, a l’Aula 2 del Centre de 
Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, el dia 6 d’abril de 2016, 
a 19 h. 30 min. 
 
- Les institucions civils de protecció de la persona en el Codi civil de Catalunya, 
a càrrec de la professora Sandra Camacho Clavijo, de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, a l’Aula 26 de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
el dia 29 d’abril de 2016, a 10 h. 
 
- L'actual UE respon a l'objectiu  de Schuman?, a càrrec de la Dra. Mariona 
Illamola Dausa, de la Universitat de Girona, a la Sala de Graus de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, el dia 9 de maig de 2016, a les 12,00 h. 
 


