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MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE  
L’ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ DE CATALUNYA 

 
CURS 2018/2019 

 
per  

 
Francesc Tusquets Trias de Bes 

Secretari de l’Acadèmia 
 

Quam quisque norit artem, 
in hac se exerceat. 
(Ciceró, Tusculanas, 1,18,41) 

) 
Un any més, i no tan sols per complir un deure estatutari, sinó també i molt 
especialment per poder donar a conèixer les activitats de l’Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, es presenta la Memòria del curs 
2018/2019. 
  
Enguany es presenta la Memòria en una sessió ordinària, sens perjudici de que 
per tal de que tingui una més amplia difusió, està prevista la seva publicació a 
la Revista Jurídica de Catalunya. 
  
 
I.- DISCURSOS D’INGRÉS 
 
Al curs 2018/2019, que ha estat el 179è curs des de la seva fundació l’any 
1840, s’han llegit dos discursos d’ingrés. 
 
El primer, a la sessió pública i solemne, inaugural del curs, celebrada el dia 25 
d’octubre de 2018, es va rebre com a acadèmic de número l’Il·lm. Sr. Antonio 
Cumella Gaminde, el qual va llegir el seu discurs d’ingrés amb el títol “Publicitat 
immobiliària i protecció registral en el dret català històric”. 
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Va contestar el discurs en nom de l’Acadèmia l’Hble. Sr. Josep-D. Guàrdia i 
Canela. 
 
D’altra banda, a la sessió pública i solemne de cloenda del curs, celebrada el 
dia 18 de juny de 2019, es va rebre com a acadèmic de número, l’Il·lm. Sr. 
Joaquín Tornos Mas, que va llegir el seu discurs d’ingrés titulat “Dret i innovació 
tecnològica. El cas Uber versus taxi”.  
 
En nom de l’Acadèmia va contestar el discurs l’Il·lm. Sr. Francesc Tusquets 
Trias de Bes. 
 
És d’esperar que aquest curs es llegeixin també alguns discursos d’ingrés, i en 
aquest sentit encoratgem als acadèmics electes, per tal de que enllesteixin els 
seus treballs, a fi de que, abans de finalitzar el curs, es puguin celebrar una o 
més sessions públiques i solemnes de recepció de nous acadèmics numeraris. 
 
II.- NOUS ACADÈMICS 
 
Al llarg del curs s’han incorporat a l’Acadèmia dos nous acadèmics. 
 
Efectivament, a la sessió del dia 26 de març de 2019, i per cobrir la vacant 
produïda per la renúncia del magistrat Excm. Sr. Ignacio Sancho Gargallo 
(Medalla Antoni de Campmany), fou elegit acadèmic per majoria absoluta, el 
magistrat i President de l’Audiència Provincial de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Antonio 
Recio Córdova, que va prendre possessió com a acadèmic electe el dia 7 de 
maig. 
 
I a la sessió ordinària de 2 de juliol de 2019, per cobrir la vacant per defunció 
de l’acadèmic Sr. Antonio Escura (Medalla Martí Miralles), fou elegida 
acadèmica per majoria l’Il·lma. Sra. Pilar Fernández Bozal. 
 
Desitgem als dos nous acadèmics una llarga i fructífera vida acadèmica. 
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III.- RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA 
 
A la sessió ordinària del dia 18 de desembre es va acordar per unanimitat dels 
presents, designar Vicepresidenta de l’Acadèmia a l’Excma. Sra. Mª Eugènia 
Alegret Burgués, i Tresorer a l’II·lm. Sr. Antonio Cumella Gaminde. 
 
Després d’aquests nomenaments, la nova composició de la Junta és la 
següent: 
 
President:   Lluís Jou i Mirabent 
Vicepresidenta:  Mª Eugènia Alegret Burgués 
Secretari:   Francesc Tusquets Trias de Bes 
Censor:  Joan Egea Fernández 
Tresorer:  Antonio Cumella Gaminde 
 
IV.- SESSIONS ORDINÀRIES 
 
Durant el curs, l’Acadèmia s’ha reunit en 12 sessions ordinàries, que van tenir 
lloc els dies 9 d’octubre, 20 de novembre i 18 de desembre de 2018; 15 de 
gener, 5 i 19 de febrer, 26 de març, 9 d’abril, 7 i 28 de maig, 18 de juny i 2 de 
juliol de 2019. 
 
A més, el 4 de desembre de 2018 es va celebrar una sessió extraordinària amb 
ocasió del lliurament del Premi Puig Salellas a la Dra. Alegría Borrás. 
 
V.- COMUNICACIONS 
 
El mètode habitual de treball en les sessions ordinàries consisteix en que un 
acadèmic presenta una comunicació sobre un tema jurídic d’interès, i a 
continuació s’obre un debat entre els acadèmics assistents. 
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Al llarg del curs es van presentar per part dels acadèmics, les comunicacions 
següents: 
 
- El dia 18 de desembre de 2018, el senyor Josep-D. Guàrdia i Canela sobre 

“El X Congrés d’Acadèmies Jurídiques Ibenoamericanes”. 
 

- El dia 15 de gener de 2019, el senyor Tomás Giménez Duart sobre “Noves 
consideracions sobre el judici de capacitat en els testaments. La sentència 
de l’Audiència de Girona de 17 de setembre de 2018”. 
 

- El dia 5 de febrer de 2019, la senyora Mª Eugènia Alegret Burgués, sobre 
“Els principis processals en les actuacions arbitrals”. 
 

- El dia 19 de febrer de 2019, el senyor Josep-D. Guàrdia i Canela sobre 
“Elements que caracteritzen les acadèmies com a corporació pública” . 
 

- El dia 26 de març de 2019, el Cardenal senyor Lluís Martínez Sistach sobre 
“L’interès pastoral i l’alienació de bens eclesiàstics”. 
 

- El dia 9 d’abril de 2019, comunicació-debat presentat i conduit pel senyor 
Tomás Giménez Duart sobre: 
 

• “El dret d’adquisició preferent a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona en la modificació del PGM”. 

• “La STC de 17 de gener de 2019 sobre la llei catalana 10/2017, 
de voluntats digitals”.  

 
- El dia 7 de maig de 2019, el senyor Eudald Vendrell Ferrer sobre “Dret a la 

pròpia imatge i drets patrimonials derivats de la seva explotació”. 
 
Del contingut d’aquestes comunicacions es desprèn l’interès de l’Acadèmia, 
tant per qüestions de tradició jurídica com d’assumptes d’indiscutible actualitat. 
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Totes les comunicacions estaran disponibles al web http://ajilc.cat i es 
publicaran al corresponent volum dels Annals de l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya. 
 
 
VI.- ALTRES ACTIVITATS 
 
En el desenvolupament de les seves activitats, l’Acadèmia col·labora amb 
altres institucions jurídiques, i també participa en el Patronat de tres fundacions: 
la Fundació del Notariat de Catalunya; la Fundació Pau Casals i la Fundació 
Roca-Sastre. 
 
D’altra banda, participa activament i edita juntament amb l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, la Revista Jurídica de Catalunya, fundada l’any 1895 
i Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 
 
Interessa també destacar que els dies 22 i 23 de novembre de 2019 es va 
celebrar a Madrid el X Congrés d’Acadèmies Jurídiques Iberoamericanes, en el 
qual la nostra Acadèmia va tenir una important intervenció. 
 
D’una banda, els acadèmics senyor Josep-D. Guàrdia i Dra. Encarna Roca van 
moderar, respectivament, les Seccions 1, dedicada a Estado de Derecho: 
Defensa frente al populismo y la corrupción, i la 4 sobre: El Derecho Civil en 
Iberoamérica: Interconexiones entre los diversos países. 
 
A més, van presentar comunicacions els membres de la nostra Acadèmia 
següents: 
 
- A la Sección 3, sobre: Globalización y Derecho Mercantil, Francesc 

Tusquets Trias de Bes, amb el títol: “El traslado del domicilio social de las 
sociedades mercantiles”. 
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- A la Sección 4, sobre: El Derecho Civil en Iberoamérica: Interconexiones 
entre los diversos paises, Lluís Jou i Mirabent sobre: “Una visión 
panorámica de la evolución del Derecho Civil de Catalunya (1989 – 2018)”. 

 
- A la Sección 5, sobre: Los derechos humanos y su efectiva tutela estatal, 

Agustín Luna: “Sobre la inviolabilidad del domicilio constitucional”. 
 
Durant el curs es va signar un Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra i el 
Dr. Capdeferro, per publicar un llibre amb el títol “Tradició Jurídica Catalana”, 
amb les biografies dels 36 juristes que donen nom a les medalles de 
l’Acadèmia. 
 
Totes aquestes activitats reflecteixen la vocació de l’Acadèmia d’obrir-se a 
altres institucions i en definitiva a tota la societat. 
 
VII.- DISTINCIONS EXTRA-ACADÈMIQUES D’ALGUNS DELS ACADÈMICS 
 
Ens complau assenyalar que també durant el curs 2018/2019, membres de 
l’Acadèmia han estat distingits amb premis i distincions per la seva trajectòria 
professional. 
 
En aquest sentit destaquem: 
 
La Dra. Alegría Borrás va rebre el X Premi Puig Salellas, que atorga el Col·legi 
de Notaris de Catalunya. Va glossar la figura de la premiada el President de 
l’Acadèmia Excm. Sr. Lluís Jou i Mirabent. 
 
La Dra. Encarna Roca Trias rebé el Premi Pelayo per a juristes de reconegut 
prestigi, que per primer cop s’atorga a un jurista català. 
 
Rebin les dues acadèmiques un cop més la nostra felicitació. 
 
VIII.- DEFUNCIONS I NECROLÒGIQUES 
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Hem de lamentar la defunció durant el curs de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Francisco Soto Nieto, i s’ha acordat que al llarg d’aquest curs es llegirà la 
corresponent lloança pòstuma.  
 
Ens ha dolgut molt el traspàs de la Sra. Núria Trullén, a la que mai agrairem 
prou la seva entrega i dedicació a l’Acadèmia fins a la seva jubilació. 
 
Descansin tots dos en pau. 
 
Durant el curs, l’Acadèmia ha dedicat sengles sessions a la memòria dels 
acadèmics desapareguts el curs anterior, Dr. Josep M. Font i Rius i Dr. Agustí 
Bassols i Parés. 
 
Així, el dia 29 de gener es va dur a terme en un acte celebrat conjuntament 
amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, l’homenatge pòstum al Dr. 
Agustí Bassols, en el que van intervenir la Degana del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona Sra. Mª Eugènia Gay i l’Acadèmica Sra. Núria de Gispert, que va 
llegir la necrològica. 
 
El dia 5 de març, l’acadèmic Sr. Josep Enric Rebés Solé va llegir la lloança del 
professor Font i Rius, els fills del qual Josep M. i Tomás Font Llovet i la nora 
Montserrat Felip van assistir convidats pel President. 
 
IX.- QÜESTIONS ECONÒMIQUES 
 
Un cop més cal posar de manifest que cap acadèmic percep dietes ni 
retribucions de cap mena per llur activitat acadèmica. 
 
L’Acadèmia té un molt modest pressupost que es nodreix de dues minses 
subvencions, però rep un suport material i de personal (Sra. Mariele Violano) 
de l’ICAB, que agraïm sincerament. 
 
És evident però que cal cercar un finançament més adient que permeti que 
l’Acadèmia pugui dur a terme llurs activitats amb dignitat. 
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X.- CONCLUSIÓ 
 
L’objectiu de la Memòria és donar a conèixer, tot i que de forma molt resumida, 
les activitats acadèmiques al llarg del curs.  
 
Aquesta activitat acadèmica d’estudi, investigació del dret i de foment de la 
cultura jurídica, juntament amb la dels acadèmics en la seva respectiva 
actuació professional, contribueix al desenvolupament del dret, i en definitiva al 
coneixement i divulgació de la ciència jurídica. 
 
Fóra no obstant convenient una major projecció d’aquesta activitat per tal de 
que l’Acadèmia pugui ser més coneguda i permeti prestar millor el servei que la 
societat li demana. 
 
Vivim temps convulsos i complexes, en els que més que mai, cal pensar i 
reflexionar per poder després dur a terme un debat serè sobre tantes qüestions 
que ens ocupen i preocupen. I és precisament això el que ha fet sempre 
l’Acadèmia des de la seva fundació l’any 1840. 
 

______________ 


