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La Junta de la Secció de Dret Internacional i de la UE de l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona us vol donar les gràcies a tots i totes pel suport i 
participació que hem rebut a totes les activitats que hem anat programant  
durant  aquest curs 2021-2022.  
 
Volem agrair als ponents que han participat amb il·lusió oferint-nos una 
formació d’alt nivell , així com els assistents que han enriquit les jornades 
aportant valor i noves idees, i òbviament a l’ICAB pel seu recolzament. 
 
Aprofitem aquesta comunicació per fer-vos saber que estem organitzant una 
trobada informal de la Secció per poder-nos conèixer personalment, recollir 
les vostres impressions i poder seguir aportant valor al dret internacional i 
europeu entre totes i tots.  
 
Us resumim les activitats dutes a terme des de  gener del 2o22: 
 
MATINALS on-line  
 

28 de gener –-Successions internacionals. Jurisprudència del TJUE i doctrina 
de la Direcció General. 
  
21 de febrer –Les garanties a primer requeriment; una visió jurídica i pràctica. 
  
25 de març - Blockchain-based smart contracts i aspectes de llei aplicable 
internacional. 

29 d’abril  - La professió legal a Anglaterra i Gal.les: solicitors i barristers 
AJORNADA  
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SEMINARIS I CURSOS 
 
23 de maig - El Reglament (UE) 2019/1111 i les noves normes de 
responsabilitat parental i protecció de menors. 
  
08/06 al 04/07 - Curs de Sostracció Internacional de Menors conjuntament 
amb la Secció de la Infància i de l’Adolescència.  
 
 
WEBINAR  
 
12 de juliol - Webinar: La Fiscalia Europea després del primer any 
d'implantació, canvi de paradigma?, conjuntament amb la Comissió de 
Relacions Internacionals de l’ICAB. 

  
VII Congrés de l’Advocacia de Barcelona  

 

18 de juliol - La digitalització de la justícia a la UE: el nou Reglament de 

notificacions i trasllat de documents, el Reglament (UE) 2020/1784 
 
 
La Junta 
 
Alba Ródenas Borràs-Piet Holtrop – Xavier Valls Aracil – Lara Campanario 
Ciaurri – Josep Gálvez Pascual – Joaquim Lloveras Pujol – Esther Nin 
Camps 
 
 
Si teniu comentaris o aportacions que vulgueu realitzar estem a la vostra 
disposició i esperem trobar-nos a la trobada que en breu comunicarem. 
 
Setembre 2022 
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