WOMEN BUSINESS & JUSTICE EUROPEAN FORUM AWARD 2021 A TÍTOL
PÒSTUM A LA ACADÈMICA DRA. ALEGRIA BORRÁS

El passat dia 5 de febrer, a la seu de l’Il·lustre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i
en el marc de a 3ª edició del Women Busisness & Justice European Forum, es va retre
homenatge a títol pòstum a l’ acadèmica de número Dra. Alegria Borrás, qui ens va
deixar aquest passat mes de desembre .
L’Acte va ser presidit per la degana de l’Il·lustre. Col·legi de l’Advocacia de Barcelona,
Mª Eugènia Gay Rosell, juntament amb la presidenta de Senado de Espanya, Pilar
Llop, la degana emèrita, Silvia Giménez Salinas i la nostra Acadèmica i vicepresidenta
del Tribunal Constitucional, Encarna Roca Trias qui va llegir la Luadatio de la Dra.
Borrás. Via Zoom, varen completar aquest elenc d’importants personalitat, la Ministra
de Defensa, Margarita Robles, la ex vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane
Reading i l’ Alcaldessa de París, Anne Hidalgo. Més de mil persones varen seguir via
zoom aquest esdeveniment.
L’acte va començar amb un emotiu vídeo in memoriam de la Dra. Borrás i a continuació
l’acadèmica Encarna Roca, va llegir-ne la Laudatio, tot destacant de la figura de la Dra.
Borrás, la seva excel·lència en les quatre vessants per les qual s’avalua un bon
professor: l’ensenyament, la investigació, la gestió i la transferència de coneixements.
La Dra. Borrás fou pionera en la divulgació i modernització de les complexes regles del
Dret internacional privat, introduint nous criteris acceptats en Convenis Internacionals.
Pionera també en la gestió del Erasmus per la Universitat de Barcelona.
La Dra. Borrás va ostentar una llarga llista càrrecs per la seva activa presència en la vida
de la universitat; de fet fou vice degana de la Facultat de Dret i vicerectora en la UAB.
A més d’acadèmica i membre de nombroses associacions científiques i professionals
tant espanyoles com estrangeres. La seva trajectòria a merescut innumerables premis i
reconeixements. I tot això sense oblidar la seu gran component humà i el recolzament
familiar que sempre la va acompanyar.
L’acte, va comptar amb la presència dels familiars, qui varen recollir el premi.

