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Conferències 

- Situació actual i perspectives de futur del Codi civil de Catalunya. Anàlisi de les darreres 

lleis i noves iniciatives en curs, a càrrec de l’Iltre. Sr. Joan Carles Ollés Favaró, degà 

president del Col·legi de Notaris de Catalunya, el 8 d’octubre de 2019, a 17,30h., al 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especilitzada (Carrer Ausiàs Marc, núm. 40 - 

Barcelona). 

- L'impacte de la doctrina restrictiva de l'autogovern, de la recentralizació competencial i 

dels efectes posteriors a l'aplicació de l'article 155 CE en el dret públic català, a càrrec 

del Dr. Josep Ramon Fuentes i Gasó, de la Universitat Rovira i Virgili, a l’Aula 313 de la 

Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), el 16 

d'octubre de 2019, a les 18.30 h. 

- La protecció Internacional dels Drets de les Dones, a càrrec de la Sra. Lídia Ballesta, de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i advocada, a la Sala de Graus de la Facultat de 
Dret de la Universitat de Girona, el 28 d'octubre de 2019, a les 12,00h. 
 

- Té legitimitat el TEDH per supervisar la compatibilitat entre la normativa comunitària i 
el CEDH? Estat de la qüestió,, a càrrec del Dr. David Bondia, de la Universitat de 
Barcelona i director de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, a la Sala de Graus de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Girona, el 30 d'octubre de 2019, a les 9,30h. 
 

- El franquisme del primer període (1939-1945), a càrrec del Dr. Antonio Sánchez Aranda, 

de la Universidad de Granada, a l’Aula A 501 de la Universitat Internacional de 

Catalunya, el 5 de novembre de 2019, a 17,00h. 

- Imágenes de la Justicia en el Antiguo Régimen: de la Justicia románica a la justicia 
gótica, a càrrec del Dr. Faustino José Martínez Martínez, de la Universidad 
Complutense de Madrid, a l’aula A 502 de la Universitat Internacional de Catalunya, el 
28 de novembre de 2019, a 17,00h.  
 

- El llibre 6 del Codi civil de Catalunya i la modernització del dret de contractes, a càrrec 
de la Sra. María Ángeles Parra Lucán, magistrada de la Sala Primera del Tribunal 
Suprem, a l'Aula -1:04 de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de 
Lleida, el 29 de novembre de 2019, a les 12,00 h.  

 

- El delicte de fals testimoni en el nostre procediment. Qüestions pràctiques, a càrrec de 
la Dra. Pilar Rey Peña, de la Universitat Internacional de Catalunya, a l’Aula B 504 de la 
Universitat Internacional de Catalunya, el 10 de desembre de 2019, a 9,00 h. 

 

- La llarga recuperació de l’autogovern, a càrrec del Dr. Daniel Vallès Muñío, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el 29 de gener de 2020, a 18,00 h. 

 

- L'aplicació i el procediment legislatiu a la Unió Europea, a càrrec del Dr. Gregorio 
Garzón, catedràtic de l'Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals la 
Universitat Autònoma de Barcelona i ex-jurisconsult del Parlament Europeu, a la Sala 



de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, el 3 de febrero de 2020, a 
9,30h. 

 

- Una errònia interpretació del casament de Ramon Berenguer IV amb Peronella 
d’Aragó, a càrrec del Dr. Josep Serrano Daura, de la Universitat Internacional de 
Catalunya, a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonés, el 4 de febrero de 2020, a 19,00 
h. 

 

- Discapacitat i capacitat natural: cap a un nou model basat en la tecnologia aplicada al 
cos humà, a càrrec de la Dra. Sandra Camacho Clavijo, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i advocada, a l’Aula 62 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(carrer Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 5 de febrer de 2020, a 19,15 h. 

 

- Com la dona deu  bé governar sa casa: análisis de la ética económica de Frrancesc 
Eiximenis en obras de diferente tematica ", a càrrec de la Dra. Chiara Mancinelli, de 
l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’Aula Sala 
40.249 de l’Edifici Roger de Llúria de la Universitat Pompeu Fabra, el 6 de febrero de 
2020, a 17,00 h. 
 

- Aproximació a la gènesi i a la datació del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis, a 
càrrec de la Dra. Eva Izquierdo Molinas, de la Universitat de Girona, a l’Aula A303 de la 
Universitat Internacional de Catalunya, el 7 de febrer de 2020 a 10,00h.  
  

- El procés i el xoc institucional. Un anàlisi des de la política i el dret, a càrrec del Sr. 
Damià del Clot Trias, de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (carrer Mallorca, núm. 244, principal), el 12 de febrer de 2020, a 
18,00 h. 

 

- Dels vicis del consentiment a l'avantatge injust: cap a un dret contractual més just, a 
càrrec de la Dra. Rosa Barceló Compte, de la Universitat de Barcelona i advocada, a 
l’Aula 62 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, núm. 283, 
6ª planta), el  19 de febrer de 2020, a 19,15 h. 

 

- Dos mecanismes poc deferents amb l’autonomia política: l’art. 155 CE i l’art. 161,2 CE, 
a càrrec del Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 26 
de febrero de 2020, a 18,00 h. 

 

- El repte de l'adaptació de la legislació catalana a la Convenció de NY sobre els drets de 
la persona amb discapacitat, a càrrec de la Dra. Mª Dolors Gramunt Fombuena, de la 
Universitat de Barcelona i advocada, a l’Aula 62 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona (carrer Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 26 de febrer de 2020, a 19,15 h. 

 

- La regulació catalana en matèria de compravenda i la Directiva (UE) 771/2019, sobre 
venda de béns, a càrrec de la Dra. Lídia Arnau Raventós, de la Universitat de Barcelona 
i advocada, a l’Aula 75 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer 
Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 4 de març de 2020, a 19,15 h. 

 

- El repte dels contractes intel·ligents i el seu impacte en el dret contractual, a càrrec de 
la Dra. Magali Riera Roca, professora d’EAE Business School i advocada, a l’Aula 75 de 



l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, núm. 283, 6ª planta), 
l’11 de març de 2020, a 19,15 h. 

 

- Prevenció i gestió de conflictes a l'habitatge: la mediació, Dra. Isabel Viola Demestre, 
de la Universitat de Barcelona i advocada, a l’Aula 75 de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 18 de març de 
2020, a 19,15 h. 

 

- Jurisprudència europea i estatal: el cas de les hipoteques, a càrrec de la Dra. 
Montserrat Nebrera González, de la Universitat Internacional de Catalunya, a l’Aula 75 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, núm. 283, 6ª 
planta), el 25 de març de 2020, a 19,15 h. 

 

- Retre responsabilitats. La llei de transparència i “purgar taula”, a càrrec del Dr. Isidre 
Llucià Sabarich, , a l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (carrer Mallorca, núm. 244, 
principal), l’1 d’abril de 2020, a 18,00 h. 

 

- Atribució de l'ús de l'habitatge familiar en cas de crisi matrimonial i facultats de 
l'usuari, a càrrec de la Dra. Gemma Rubio Gimeno, de la Universitat de Barcelona i 
advocada, a l’Aula 62 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer 
Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 15 d’abril de 2020, a 19,15 h. 
 

- Qüestions entorn a la nul·litat i la ineficàcia dels testaments, a càrrec del Sr. Joan Maria 
Raduà Hostench, advocat, a l’Aula 75 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
(carrer Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 6 de maig de 2020, a 19,15 h. 

 

- La indignitat successòria en una societat envellida, a càrrec del Dr. Antoni Vaquer Aloy, 
de la Universitat de Lleida i membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Aula 75 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer 
Mallorca, núm. 283, 6ª planta), el 13 de maig de 2020, a 19,15 h. 

 
 


