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INTRODUCCIÓ

La Memòria del curs 2007-2008 fa palesa la continuïtat de la vida d’aquesta
Acadèmia, que ha desenvolupat una activitat intensa en relació als seus treballs
científics, tant en allò que fa al seus treballs interns com en la seva projecció exterior.

S’ha celebrat una sessió inaugural, dues sessions públiques per rebre a nous
acadèmics i 10 sessions ordinàries en que diversos acadèmics presentaren les seves
ponències. La Junta Directiva s’ha reunit en varies ocasions per tractar temes vinculats
al funcionament de l’institució. A més, s’han realitzat altres reunions científiques,
vinculades a la activitat interna i externa.
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La relació de les activitats de l’Acadèmia, de les quals aquesta Memòria n’ha de
donar compte, es realitza tot seguit, de forma sintètica, agrupant-les en tres apartats:
vida acadèmica, treballs interns i activitat externa.

I.

VIDA ACADÈMICA

El dia 20 de novembre de 2007 tingué lloc la sessió pública d’inauguració del
curs 2007-2008. Presidiren l’Acte l’Excm. Sr. Robert Follía, President de l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; l’Hble Sra. Montserrat Tura, Consellera de
Justícia de la Generalitat de Catalunya; l’Excma. Sra. Sílvia Gimenez-Salinas, Degana
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona; l’Excma. Sra. Mª Eugènia Alegret,
Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya; l’Il.lma. Sra. Ana M.
Moleres, Presidenta del Col·legi de Procuradors de Catalunya; l’Il.lm. Sr. Antoni de P.
Escura, Vicesecretari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya; l’Il.lm
Sr. Agustí Bassols, Tresorer de l’Acadèmia; i l’Excm. Sr. Tomás Font, President de la
Comissió Jurídica Assessora.

Obrí l’acte el President, donant la paraula al Vicesecretari de l’Acadèmia, Sr.
Escura, perquè llegís la memòria anual reglamentaria corresponent al Curs 2006-2007,
preparada per la Secretària de l’Acadèmia (i publicada a la Revista Jurídica de
Catalunya, 2008, 2, pp. 475 ss) .

A continuació, el President donà la paraula a l’acadèmic Sr. Puig Ferriol, que
pronuncia el discurs d’obertura de curs sobre el tema “Present i futur dels pactes
successoris en el Dret civil català” (publicat a la Revista Jurídica de Catalunya, 2008,
2, pp. 459 ss) . Inicia la seva exposició amb una exposició relativa als antecedents de la
situació actual, conseqüència del enfrontament entre el dret romà, en principi contrari a
la validesa dels pactes successoris, i el dret consuetudinari català, favorable a la seva
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admissió. A continuació examina la situació actual, comparant la regulació dels pactes
successoris catalans segons els articles 63 al 96 de la Compilació del Dret civil de
Catalunya de 1960 i segons els articles 67 al 100 del Codi de successions per causa de
mort en el dret civil de Catalunya de l’any 1991. Considerant que aquestes normes han
donat una visió positiva de la institució, conclou la seva intervenció donant unes idees
personals sobre les modificacions que podrien contribuir a donar nova vida als
heretaments, prenent com a base el text “Projectes de llei del Codi civil de Catalunya
2006”, publicat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el mes de
juliol de 2006.

Seguidament, el President de l’Acadèmia, Sr. Robert Follía, fa la presentació del
primer volum dels Annals de l’Acadèmia. Aquesta iniciativa del President constitueix
un important pas per la projecció externa de l’Acadèmia, la continuïtat de la qual es veu
en la presentació del seu segon volum.

La convocatòria per cobrir el setial vacant per defunció del Sr. Guillem Vidal es
publicà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 14 de juny de 2007.
Havent-se rebut una única proposta en favor de la Sra. Mª Eugènia Alegret, signada pels
Srs. Campo, Guàrdia i Puig Ferriol, el dia 9 d’octubre de 2007 i havent-hi quòrum
d’acadèmics numeraris presents, es realitzà la votació quedant elegida la Sra. Alegret
sense cap vot en contra ni en blanc. Va prendre possessió a la sessió de 6 de novembre
de 2007.

A la sessió del 23 d’octubre el President de l’Acadèmia, Sr. Follía, pronuncià la
necrològica del Sr. Puig Salellas (publicada a la Revista Jurídica de Catalunya, 2008, 1,
pp. 139 ss), el traspàs del qual s’havia produït a la fi del curs anterior (i del que es va
donar compte a la Memòria corresponent al Curs anterior). Destaca, en particular, la

3

empenta que va donar al Dret català, els seus treballs des de la Compilació de 1960 i la
seva defensa de la llengua catalana.

La convocatòria per a cobrir la vacant produïda pel traspàs del Sr. Puig Salellas
es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 2 de gener de 2008.
La votació per a cobrir la vacant, per la qual s’havia rebut una única proposta, signada
pels Srs. Campo, Brancós i Guàrdia, en favor del Sr. Lluís Jou i Mirabent, va tenir lloc
el dia 19 de febrer. Haver-hi quòrum d’acadèmics numeraris presents, es procedí a la
votació, quedant elegit el Sr. Jou, sense cap vot en contra ni en blanc. Va prendre
possessió a la sessió de 4 de març.

L’acte acadèmic més important és la recepció de nous acadèmics numeraris,
amb la presentació dels discursos d’ingrés. En aquest curs, s’assenyala amb joia la
presentació de dos discursos d’ingrés.

En primer lloc, el dia 13 de març va tenir lloc l’acte solemne de discurs d’ingrés
de la Sra. Núria de Gispert. Presideix l’acte el President de l’Acadèmia Excm. Sr.
Robert Follía i Camps, al que acompanyen a l’estrada la Degana del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, Excma. Sra. Sílvia Gimenez-Salinas, la Consellera de
Justícia, Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita, la Presidenta del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, Excma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués, la Vicepresidenta de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Excma. Sra. Encarna Roca i
Trias, la Secretària de l’Acadèmia Excma. Sra. Alegría Borrás, el Vicesecretari de
l’Acadèmia Il.lm. Sr. Antoni de P. Escura i Viñuela i el Censor de l’Acadèmia Il.lm. Sr.
Joan Córdoba Roda.

Obre l’acte el President, demanant als padrins, Il.lms. Srs. Josep Mª Font i Rius i
Josep D. Guàrdia i Canela que vagin a cercar la nova Acadèmica, que fou elegida el 4
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d’abril de 2006. Tot seguit la nova acadèmica llegeix el seu discurs d’ingrés titulat
“Poder judicial i Administració de Justícia: llums i ombres dels Estatuts d’Autonomia
de 1979 i 2006”, per tal de fer un repàs dels dos Estatuts en aquesta matèria i calibrar les
diferències substancials entre ambdós Estatuts. Examina, en primer lloc, la situació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 en relació a la atribució de competències a
la Generalitat, distingint entre les relacionades amb el poder judicial i les derivades de
l’establer a l’art. 18 de l’Estatut i la clàusula subrogatoria. A continuació s’ocupa dels
aspectes de la Llei Orgànica del Poder Judicial i les seves posteriors reformes en tant
que creen dificultats a l’hora d’interpretar el text estatutari.

Desprès d’examinar

l’exercici de les actuacions del Govern de Catalunya en matèria d’administració de
justícia, passa a examinar l’Estatut de 2006. Subratlla que el contingut d’un Títol
específic sobre el poder judicial

al nou Estatut té aspectes simbòlics i aspectes

substancials pel que fa a l’estructura autonòmica de l’Estat.

El Títol III adapta

orgànicament i funcional els diversos àmbits de la justícia que són rellevants per
l’autogovern de Catalunya. A continuació passa revista als diferents àmbits en els que
es percep la reforma: competències en mitjans personals, coneixement de la llengua i el
Dret propis, atribucions del Tribunal Superior de Justícia, creació del Consell de Justícia
de Catalunya, disseny de l’Oficina Judicial, participació de la Generalitat en la
determinació i revisió de la demarcació i planta judicial i, finalment, la justícia de pau i
la justícia de proximitat. En les seves conclusions posa de relleu les llums i les ombres
que marca l’evolució des de l’Estatut de 1979 fins l’Estatut de 2006.

Contesta al seu discurs l’Acadèmic de número Sr. Agustí Bassols, remarcant
alguns dels punts més destacats de la intervenció de la Sra. Gispert. Destaca així la
perjudicial incidència de la Llei Orgànica del Poder Judicial de 1985, la importància de
la normalització lingüística dels processos i de l’oficina judicial, que acompanya al
coneixement del Dret català.
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En segon lloc, el dia 22 de maig va tenir lloc l’acte solemne de discurs d’ingrés
de l’Excm. Sr. Eugeni Gay. Presideix l’acte el President de l’Acadèmia Excm. Sr.
Robert Follía i Camps, al que acompanyen a l’estrada, la Consellera de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Montserrat Tura i Camafreita; la Presidenta del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Excma. Sra. Ma. Eugènia Alegret i Burgués;
el Vicedega de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Il·lm. Sr. Pedro L. Yufera
Sales; el President de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya,
Excm. Sr. Tomàs Font i Llovet; el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Emm. i Rvdm.
Sr. Lluís Martínez Sistach; la Secretària de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, Excma. Sra. Alegría Borrás Rodríguez. Assistiren també nombroses
autoritats i representants d’institucions de Catalunya i la resta de l’Estat que ocuparen
les primeres files. Els senyors Acadèmics assistents varen ocupar els laterals de
l’estrada.

Obre l’acte el President, demanant als padrins, Il.lms. Srs. Josep Mª Font i Rius i
Josep J. Pintó Ruiz, que vagin a cercar al nou acadèmic. Tot seguit el nou acadèmic
llegeix el seu discurs d’ingrés titulat “La lluita per la dignitat. La dignitat humana
(pressupost necessari de l’ordenament jurídic)”. Pren com a punt de partida les paraules
del Prof. Juan Iglesias, al seu llibre El arte del Derecho, dient que “La pàgina més bella
de la História és la que parla de la llarga i cruenta lluita per salvar la dignitat humana, la
que és pròpia de cada home”. Si bé sembla avui natural que la dignitat humana sigui el
fonament del Dret perquè el sentiment de respecte als drets humans forma part de la
consciència jurídica internacional, assenyala que, de fet, cal arribar a la Carta de les
Nacions Unides de 26 de juny de 1945 perquè sigui realment proclamada com a
fonament del Dret del segle XX.

A continuació, el Sr. Gay assenyala com els

anomenats “pares de la nova Europa” donaren pas a la Europa integrada que és la Unió
Europea que, tot i amb les seves dificultats constata el que digué Robert Schumann:
“Europa no es construirà d’una sola vegada, sinó a partir de petites realitzacions
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concretes”. En aquest punt, fa un paral·lelisme amb la doctrina social de l’Església,
destacant la gran aportació de l’encíclica Pacem in terris, que qualifica de testament
espiritual de Joan XXIII, adreçada al creients i també en general als homes de bona
voluntat, als que per primera vegada es dirigia també una encíclica. A partir d’aquest
punt, es centra a l’evolució a Espanya, a rau de la Constitució i el problema actual dels
immigrants.

Contesta al seu discurs l’acadèmic de número Sr. Josep J. Pintó, destacant la
importància de construir el Dret sobre la base de l’home com el seu centre filosòfic,
d’on resulta la construcció del Dret sobre la base dels drets humans, que són universals i
que consagra la Constitució Espanyola entre d’altres. Lamenta així la violació dels
drets humans, com un atac a la dignitat de la persona.

Acabat ja el curs, però abans de obrir-se el nou curs, el dia 16 d’agost de 2008 es
va produir el traspàs del acadèmic de número Antoni Sabater i Tomàs, per el que el
President, la Junta de Govern i els seus companys Acadèmics expressaren el seu més
sentit condol.

II.

TREBALLS INTERNS

El segon apartat d’aquesta Memòria es refereix als treballs realitzats al llarg de
les sessions ordinàries de l’Acadèmia, en les quals s’han tractat una sèrie de temes
importants, que tenen en comú la seva actualitat i la profunditat de l’estudi que
incorporen. La presentació feta pel ponent, en molts casos acompanyada d´interessant
documentació, ha estat seguida de nombroses intervencions dels altres acadèmics,
plantejant qüestions i manifestant les seves opinions, el qual ha estat

sempre

enriquidor. Les ponències desenvolupades al llarg d’aquest curs 2007-2008 són
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d’una gran varietat, la mateixa de les especialitats dels membres d’aquesta Acadèmia.
Però, en aquest cas, caldria subratllar com un tret que caracteritza les preocupacions
acadèmiques la vinculació a Catalunya i al desenvolupament del dret català. Així, una
sèrie de ponències es refereixen específicament a problemes de Dret català, la seva
projecció pràctica i el seu desenvolupament de futur.

Així, la sessió del dia 5 de febrer el Sr. Pintó presentà la seva ponència sobre
“El dret d’opció en el llibre Vè del Codi civil de Catalunya”. Assenyala la importància
actual de l’opció, tant al arrendament de serveis com a la compra de valors, en part al
mercat de futurs. Es refereix a la naturalesa del dret d’opció i a la discussió en torn al
caràcter personal o real del dret d’opció, per concloure que la dada decisiva és si es
tracta d’un dret registrable i, per tant, dotat d’efectes erga omnes. Desprès d’examinar
aquests aspectes fonamentals, passa a examinar la regulació continguda al Llibre Vè del
Codi civil de Catalunya, el qual s’ocupa del dret real d’opció. Examinats primer els
elements personal, reals i formals del dret real d’opció, examina a continuació els
efectes derivats del dret d’opció, distingint entre els que es produeixen en el període
inicial, que comença amb la constitució i acaba amb l’exercici positiu, negatiu o silenci,
de la opció i el període posterior al silenci o a l’exercici positiu o negatiu del dret
d’opció.

Aquesta mateixa línia es troba a la sessió del dia 15 d’abril, que, en sessió
ordinària, es va procedir a la discussió del discurs d’ingrés de la Sra. Gispert,
essencialment sobre les perspectives de l’Estatut de 2006 al Tribunal Constitucional, la
separació del poder executiu i judicial i, finalment, la creació del Consell de Justícia.

Finalment, el dia 10 de juny el Sr. Lluís Jou presenta la seva comunicació sobre
“La llegítima en el projecte del Llibre IV del Codi civil de Catalunya”. En primer lloc,
assenyala que encara no es pot assegurar que es tracti de un text final, si bé sembla que
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serà aprovat al mes d’octubre per entrar en vigor al mes de gener de 2009. Havent-se
arribat a un compromís en relació a les referències de sexe, resten alguns problemes de
correcció del text. A continuació, passa el Sr. Jou a subratllar les principals diferències
en matèria de llegítimes tant formals com substancials, per destacar que cada vegada es
debilita més aquesta institució, donant l’exemple el fet de que per fixar la quantia de la
llegítima no més es prenen en consideració les donacions realitzades pel causant en els
últims deu anys. Considera positiu el caràcter tàcit de la cautela socini i subratlla la
importància pràctica del fet que l’absència manifesta i continuada de relació familiar
entre el causant i el legitimari constitueixi una causa de desheretament. A continuació
examina de forma breu les disposicions mes significatives.

Altres sessions ordinàries es dedicaren a altres aspectes jurídics, que vinculen a
l’acadèmia amb preocupacions de caràcter internacional.

El dia 22 de gener de 2008, l’acadèmic i Vicesecretari de l’Acadèmia, Sr.
Escura, presentà la seva ponència sobre el tema “La immigració: causes,
característiques i normes de les polítiques publiques. A Espanya i a la Unió Europea”.
Destaca les causes dels moviments migratoris, que no resultant tant de la pobresa
extrema de determinants Estats, sinó també de les guerres i la situació interna de molts
Estats al mon. En relació als Estats de recepció, destaca el paper fonamental de les
Constitucions i dels texts internacionals relatius a la protecció dels drets humans. Es
fixa, en part, a la situació a Espanya i el desenvolupament de la normativa a partir de
l’art. 149 de la Constitució, per veure, també, el paper que poden desenvolupar les
comunitats Autònomes. En conjunt, aprecia que hi ha preocupació per les qüestions
vinculades a la entrada i expulsió dels estrangers, però no hi ha la mateixa sensibilitat
per la seva integració, quan la multiculturalitat és el resultat de la corrent migratòria, a
Espanya com als altres Estats membres de la Comunitat Europea.

9

El dia 19 de febrer de 2008 Alegría Borrás, Secretaria de l’Acadèmia, presentà la
seva ponència sobre “La llei aplicable a la separació i el divorci a Europa”.

La

intervenció està dividida en dues parts, dedicada la primera a les dades del problema i la
segona a la iniciativa ara en discussió al sí de la Comunitat Europea. Pel que fa a les
dades del problema, assenyala com la primera dificultat la pluralitat i diversitat dels
ordenaments interns reguladors de la separació i el divorci. Com a segona dificultat es
refereix a la diversitat de punts de connexió per a la determinació de la llei aplicable als
casos internacionals, comparant la normativa espanyola amb l’existent a altres països
europeus i, en particular, a Bèlgica, tenint en compte l’existència de una nova llei de
Dret internacional privat de 2004. Finalment, es refereix als vincles entre el tribunal
competent i la llei aplicable, considerant la pluralitat de furs alternatius existents al
Reglament 2291/2003 (Brussel·les II bis). En la segona part de la seva intervenció es
refereix a la iniciativa presentada per la Comissió Europea per un nou Reglament per
modificar les normes de competència judicial internacional al Reglament 2201/2003 i
per introduir normes de conflicte de lleis, amb possibilitat de elecció de la llei aplicable.
Subratlla la importància de la introducció de normes de conflicte uniformes per tal
d’evitar el forum shopping i la “carrera al tribunal” donat que tots els tribunals als Estats
membres aplicaran la mateixa norma de conflicte i, en conseqüència, aplicaran el mateix
Dret material. La dificultat serà que tots els Estats membres estiguin disposats a marxar
al mateix pas.

El dia 9 de març el Sr. Ramon Mullerat presentà la seva ponència sobre “El
Internet y la deontología de Abogado en los Estados Unidos de América (Plus ça
change, plus c’est la même chose). Es refereix en primer lloc a l’impacte de les noves
tecnologies a l’exercici de l’advocacia i centrant-se en els Estats Units per haver estat el
pioner en la introducció de les noves tecnologies a l’exercici de la professió. Subratlla
els canvis que la utilització de Internet ha significat pels despatxos professionals, per
immediatament posar-ho en relació amb l’ètica, per fer referència al conjunt de regles
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denominades Netiquette (network + etiquette) per orientar el comportament ètic a
Internet. A continuació fa referència a la necessitat de donar assessorament competent
al client, al secret professional, a la publicitat per part dels advocats i a l’exercici no
autoritzat de l’advocacia. Finalment, es refereix als aspectes puntuals dels concursos
per serveis jurídics, la particularitat de les class actions i els serveis de referència o
recomanació jurídica on line

III.

ACTIVITAT EXTERNA

El tercer apartat d’aquesta Memòria està dedicat a la projecció externa de
l’Acadèmia i aquesta ha estat particularment intensa, tant col·lectivament com
individual.

Continuant la tradició establerta des de fa uns anys d’organitzar seminaris oberts
al públic, entre els dies 1 a 3 d’abril de 2008 tingueren lloc les Jornades sobre “La
hipoteca avui (Modificacions introduïdes per la Llei 41/2007, de 7 de desembre, de
regulació del mercat hipotecari i financer)”, organitzades per l’Acadèmia amb la
col·laboració de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Barcelona i coordinades pel President de l’Acadèmia Sr. Follía.
Les Jornades foren inaugurades per l’Excma. Sra. Sílvia Gimenez-Salinas, Degana de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i l’Excm. Sr. Robert Follía, President de
l’Acadèmia. L’acte de cloenda va corre a càrrec l’Hble. Sra. Montserrat Tura i
Camafreita, Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya i l’Excm. Sr. Robert
Follía. Intervingueren com a ponents el Sr. Antonio Giner Gargallo, Registrador de la
Propietat i Director del Centre d’Estudis Hipotecaris de Catalunya, el Sr. José Francisco
Valls Gombau, Magistrat i ex-Director de l’Escola Judicial, el Sr. Enric Brancós i
Núñez, Notari i membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, el
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Sr. José Mª Miquel González, Catedràtic de Dret civil de la Universitat Autònoma de
Madrid i Vocal Permanente de la Comisión General de Codificación, el Sr. Josep J.
Pintó Ruiz, Ex-Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i membre de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, i el Sr. Rafael Mínguez Prieto,
advocat.

Com una activitat externa es pot considerar la emissió per l’Acadèmia dels
dictàmens que li són sol·licitats.

En aquest sentit, es va manifestar sobre el document elaborat pel Comitè
consultiu de Bioética de Catalunya sobre “Orientacions sobre la diversitat cultural i la
salut” i enviat a l’Acadèmia amb data 30 de maig de 2007, dictàmen que fou aprovat a
la sessió de 6 de novembre de 2007.

Igualment, la Conselleria de Justícia va demanar a l’Acadèmia un dictamen
sobre l’esborrany de l’avantprojecte de llei reguladora del recurs de cassació en matèria
de Dret civil de Catalunya. En un primer examen, el 5 de febrer, es decideix nomenar
ponent al Sr. Pintó, que consultarà, en particular, amb la Sra. Alegret. El 19 de febrer es
presenta el projecta de dictamen. El dia 4 de març s’aprova el text definitiu per ser
lliurat a la Conselleria de Justícia.

El dia 15 d’abril l’Acadèmia va acusar rebut del text de l’Avantprojecte de llei
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, enviat per
la Direcció General de Dret i Entitats jurídiques de la Conselleria de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. Diversos acadèmics destaquen alguns aspectes del nou text i
plantegen el seus dubtes. El Sr. Egea accepta fer una introducció i dirigir el debat de la
sessió de 29 d’abril. En aquesta reunió, el Sr. Egea destaca algunes de les novetats del
Llibre II en relació amb l’actual Codi de família, com són, entre d’altres, la introducció
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d’un títol sobre persona física amb la regulació de l’inici de la personalitat civil com a
inherent a la persona des del moment del naixement i l’exigència de sobrevivència com
a mínim de72 h. perquè transmetin dret d’una persona a altra, així com la regulació de
l’emancipació i la introducció de la regulació del consentiment informat i el testament
vital en el Codi. Esmenta també el Sr. Egea la introducció dels patrimonis protegits i
algunes altres normes de detall. Donat el poc temps disponible des de la sol·licitud de la
opinió de l’Acadèmia i la data prevista per al lliurament, es debateix el text en general i
es destaquen algunes observacions, entre les que destaquen les següents: 1) Dubtes per
alguns acadèmics sobre l’equiparació formal entre matrimoni i unió estable.

2)

Seguidisme que el Llibre segon fa en relació al matrimoni entre persones del mateix
sexe que ha admès la legislació espanyola. 3) Novetat en relació al moment en que
s’adquireix la personalitat jurídica. 4) Importància de la incorporació al Codi del
consentiment informat i el testament vital. 5) Canvis en la tutela, que bascula des de la
seu familiar cap a una seu pròpia. 6) Problemes que pot comportar la regulació dels
pactes de previsió de una ruptura matrimonial. 7) Perplexitat per que el Dret català
s’allunyí del principi tradicional del Dret català de l’absoluta llibertat d’investigació de
la paternitat.

L’acadèmic Sr. Guàrdia, Vice-President del Secretariat Permanent de la
Conferència d’Acadèmies de Dret, va assistir al “VI Congreso Iberoamericano de
Academias de Jurisprudencia y Legislación”, que va tenir lloc a Bogotà entre els dies
14 a 17 de novembre de 2007. A la sessió ordinaria de 8 de gener el Sr. Guàrdia
informà sobre la reunió, destacant l’excel·lent organització i acollida de la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, l’excel·lent relació entre els acadèmics i la notable
altura intel·lectual de les intervencions. El Sr. Guàrdia va presentar una ponència sobre
“Las medidas climáticas y la responsabilidad medioambiental en la Unión Europea y
en España”, de la qual va fer un resum a la mencionada sessió ordinària de l’Acadèmia,
destacant la importància del tema i dels treballs en curs a la Unió Europea i a Espanya i,
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en particular, a Catalunya. Al mencionat Congrés el Sr. Guàrdia va ser nomenat com a
Acadèmic corresponent de l’Acadèmia Colombiana.

En relació a distincions rebudes pels acadèmics, la Sra. Borrás va estar elegida
membre del molt prestigiós Institut de Droit international / International Law Institute
el dia 21 d’octubre de 2007, a la seva sessió celebrada a Santiago de Chile.

L’acadèmic Sr. Angel Martínez Sarrión ha estat distingit amb el Premi “Ursicino
Alvarez”, assistint el Sr. President a l’acte de lliurement del Premi, que tingué lloc a
Madrid, el dia 27 de febrer.

En la seva condició de President de l’Acadèmia, el Sr. Robert Follía ha participat
a diversos actes i reunions, entre ells, les reunions de Patronat de les Fundacions Pau
Casals, Lluís de Peguera, Roca Sastre,
Congrés de Cultura Catalana.

Fundació del Notariat Català i Fundació

Igualment, va assistir al dinar organitzat amb la

Consellera de Justícia per l’Acadèmia de Doctors. El 8 de febrer va assistir a la sessió
solemne de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort del Col·legi d’Advocats de
Barcelona, en la que s’imposà la medalla d’or als advocats que complien 50 anys de
col·legiació, entre els quals es trobava el propi President de l’Acadèmia, que fou
l’encarregat de pronunciar unes paraules d’agraïment en nom dels homenatjats. El dia
23 d’abril, diada de Sant Jordi, el Sr. Follía va assistir en representació de l’Acadèmia al
tradicional esmorzar que el President de la Generalitat ofereix a les autoritats catalanes.

El dia 11 d’abril el President va assistir a la reunió de l’Observatori Català de la
Justícia, del que forma part com President de l’Acadèmia. A aquesta reunió es varen
presentar i aprovar les propostes sobre “Els ciutadans i la Justícia” i “El personal al
servei de l’Administració de Justícia”, referides ambdues a l’any 2008, aprovant-se
igualment el projecte de llibre blanc de mediació.
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Especial relleu va tenir l’acte de commemoració dels 30 anys de la reconstitució
de la Comissió Jurídica Assessora i el 75è aniversari de la seva creació, que va tenir lloc
al Palau de la Generalitat el 13 de maig de 2008. Assistiren diversos acadèmics que han
estat membres de la Comissió Jurídica Assessora.

Per la projecció externa de l’Acadèmia cal destacar, en primer lloc la publicació
del volum II dels Annals de l’Acadèmia perquè la continuïtat és un element fonamental
d’aquest tipus de publicació. I cal destacar, també, la el·laboració de la pàgina web de
l’Acadèmia, projecte del que s’ha ocupat personalment la Secretària de l’Acadèmia i
que, incorporant el suggeriments fets per diversos acadèmics en l’acta de la seva
presentació provisional, el dia 10 de juny de 2008, ja es troba operativa, procurant un
acurat servei als acadèmics, però oberta a la societat en general, en un món cada vegada
més integrat i amb més necessitats de informació. (la seva adreça, http://www.ajilc.cat).

CONSIDERACIÓ FINAL

I amb això conclou aquesta Memòria del Curs 2007-2008. Però voldria fer una
consideració final, que seria posar de relleu la importància de la projecció externa de la
Acadèmia, que està molt present a la vida jurídica de Catalunya. I aquesta projecció és
el fruit de la seva vitalitat interna.
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