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Conferències 

 

- «Model d’organització territorial estatal i nacional», a càrrec del Dr. Josep 

Ramon Fuentes i Gasó, de la Universitat Rovira i Virgili, a la Sala de 

Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques del Campus Catalunya de la 

Universitat Rovira i Virgili, el 5 d’octubre de 2016, a les 11 h. 

 

- «Una dona enfront un món: Francisca de Pedraza, precursora de la lluita 

contra la violència de gènere», a càrrec del Dr. Ignacio Ruiz Rodríguez, 

de la Universitat Rey Juan Carlos, a la sala d’actes, l’Auditori, del Consejo 

Superior d’Investigacions Científiques, el 5 d’octubre de 2016, a les 18 h. 

 

- «Dones, família i treball a la Barcelona moderna», a càrrec del Dr. Josep 

Capdeferro Pla, de la Universitat Pompeu Fabra, a l’aula B602 de la 

Universitat Internacional de Catalunya, el 19 d’octubre de 2016, a les 18 

h. 

 

- «Les corporacions lletrades: una complexa adaptació al nou ordre 

liberal», a càrrec del Dr. Carles Tormo Camallonga, de la Universitat de 

València, a l’aula 40.012 de la Universitat Pompeu Fabra, el 14 de 

novembre de 2016, a les 9 h. 

 

- «L’anihilació de la República pel general Franco i l’Administració de 

justícia de Catalunya (1936-1939)», a càrrec del Dr. Frederic Vàzquez 

Osuna, de la Universitat de Barcelona, a l’aula B602 de la Universitat 

Internacional de Catalunya, el 10 de novembre de 2016, a les 18 h. 

 

- «De les Corts de Cadis al Sexenni democràtic: l’encaix de Catalunya a 

l’Espanya liberal», a càrrec del Dr. Josep Cañabate Pérez, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, al Saló de Graus de la Facultat de la 

Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 23 de novembre de 

2016, a les 16 h. 

 

- «La funció notarial segons la nova legislació de jurisdicció voluntària», a 

càrrec d’Antoni Bosch Carrera, notari i professor de la Universitat 

Internacional de Catalunya, a l’aula 64 de l’Il·lustre Col·legi de 



l’Advocacia de Barcelona (ICAB) (carrer de Mallorca, núm. 283, 6a 

planta), el 18 de gener de 2017, a les 19 h. 

 

- «Els fills no comuns en la família reconstituïda segons el CCat», a càrrec 

de la Dra. Carme Maria Lázaro Palau, de la Universitat Internacional de 

Catalunya, a l’aula 2 de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, planta 

baixa), el 25 de gener de 2017, a les 19 h. 

 

- «La jurisprudència europea enfront la legislació estatal. Casos de 

conflicte», a càrrec de la Dra. Montserrat Nebrera González, de la 

Universitat Internacional de Catalunya, a la sala d’actes del Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (carrer d’Ausiàs Marc, núm. 

40), l’1 de febrer de 2017, a les 19 h. 

 

- «Incidència de la Llei orgànica 8/2015 en la regulació de la protecció 

jurídica del menor a Catalunya», a càrrec de la Dra. Magali Riera Roca, 

de la Universitat Pompeu Fabra, a l’aula 64 de l’ICAB (carrer de Mallorca, 

núm. 283, 6a planta), el 8 de febrer de 2017, a les 19 h. 

 

- «La coordinació de parentalitat: una eina al servei del dret de família», a 

càrrec del Sr. Pascual Ortuño Muñoz, magistrat de l’Audiència Provincial 

de Barcelona i professor de Universitat Pompeu Fabra, a l’aula 2 del 

Centre de Formació de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, 6a planta), 

el 15 de febrer de 2017, a les 19 h. 

 

- «El règim de les famílies recompostes en el codi civil de Catalunya», a 

càrrec de la Dra. Elena Lauroba Lacasa, de la Universitat de Barcelona, a 

l’aula 2 del Centre de Formació de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, 

planta baixa), el 22 de febrer de 2017, a les 19 h. 

 

- «La discapacitat, protecció i autonomia: l’assistent», a càrrec de la Sra. 

Sílvia Ventura Mas, magistrada jutgessa de Primera Instància, a l’aula 2 

del Centre de Formació de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, planta 

baixa), el 2 de març de 2017, a les 19 h. 

 

- «Nova política local a Catalunya segons el seu dret públic», a càrrec del 

Sr. Isidre Llucià Sabarich, secretari d’Administració Local, al Saló de 

Graus de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 

8 de març de 2017, a les 17 h. 

 

- «El dret successori a Catalunya, Espanya i Europa: una visió de conjunt», 

a càrrec del Sr. Jesús Gómez Taboada, notari i professor de la Universitat 



Internacional de Catalunya, a l’aula 64 de l’ICAB (carrer de Mallorca, 

núm. 283, 6a planta), el 15 de març de 2017, a les 19 h. 

 

- «L’expedient de declaració d’hereus abintestat», a càrrec del Sr. Víctor 

Esquirol Jiménez, notari i professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, a l’aula 64 de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, 6a 

planta), el 22 de març de 2017, a les 19 h.  

 

- «La successió contractual a Catalunya», a càrrec de la Dra. Laura Teresa 

Alascio Carrasco, de la Universitat Pompeu Fabra, a l’aula 64 de l’ICAB 

(carrer de Mallorca, núm. 283, 6a planta), el 29 de març de 2017, a les 

19 h. 

 

- «La llegítima catalana com a model comparat», a càrrec del Dr. Gorka H. 

Galicia Aizpurúa, de la Universitat del País Basc, a l’aula 0.35 de la 

Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, el 4 

d’abril de 2017, a les 10.00 h. 

 
- «Conflictes amb la llegítima: preterició, desheretament i condicions a la 

llegítima», a càrrec del Sr. Joan Maria Raduà Hostench, advocat, a l’aula 

64 de l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, 6a planta), el 6 d’abril de 

2017, a les 19 h. 

 

- «La persona jurídica», a càrrec de la Dra. Sandra Camacho Clavijo, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, a l’aula 25 de la Facultat de Dret de 

la Universitat de Barcelona, el dia 12 d’abril de 2017, a les 12 h. 

 

- «Pobresa, polítiques públiques i justícia constitucional», a càrrec del Dr. 

Joan Lluís Pérez Francesch, de la Universitat Autònoma, a la sala d’actes 

del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (carrer d’Ausiàs 

Marc, núm. 40), el 19 d’abril de 2017, a les 19 h.  

 

- «Indemnització de danys i devolució dels aliments pagats en casos 

d’ocultació de la paternitat», a càrrec de la Dra. Esther Farnós Amorós, 

de la Universitat Pompeu Fabra, a l’aula 2 del Centre de Formació de 

l’ICAB (carrer de Mallorca, núm. 283, planta baixa), el 26 d’abril de 2017, 

a les 19 h. 

 

- «Conseqüències jurídiques de la possessió», a càrrec d’Adolfo Lucas 

Esteve, de la Universitat Abat Oliva, a l’aula 64 de l’ICAB (carrer de 

Mallorca, núm. 283, 6a planta), el 3 de maig de 2017, a les 19 h. 

 



- «Transparència i bon govern», a càrrec de Pablo Nuevo López, de la 

Universitat Abat Oliva, a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (carrer d’Ausiàs Marc, núm. 40), el 10 de maig 

de 2017, a les 19 h. 

 

- «La responsabilitat extracontractual de les administracions públiques; 

plantejament i propostes de millora», a càrrec del Dr. Gabriel Capilla 

Vidal, de la Universitat Abat Oliva i director del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada, a la sala d’actes del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (carrer d’Ausiàs Marc, núm. 40), el 17 de maig 

de 2017, a les 19 h. 

 

 

Taula de debat 

 

- «Brexit: l’endemà», a càrrec de la Dra. Mariona Illamola Dausà, de la 

Universitat de Girona; del Dr. Andreas Kyriacou, de la Universitat de 

Girona, i del Sr. Matthew Tree, escriptor i col·laborador a diversos 

mitjans de comunicació. Moderarà la taula la Dra. Francina Esteve, de la 

Universitat de Girona, a la Biblioteca Carles Rahola de Girona, el 20 

d’octubre, a les 19 h. Organitzat amb el Centre de Documentació 

Europea i el Centre Europe Direct Girona de la Universitat de Girona. 

 


