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Barcelona International Summer 
School in Maritime Law

B
arcelona Internatio-
nal Summer Scho-
ol in Maritime Law 
ofereix una intro-
ducció i la consoli-
dació de conceptes 

del common law, alhora que apro-
fundeix en el Dret anglès, d’impor-
tància cabdal tenint present que 
gran part de contractes subscrits 
al sector marítim contenen una 
clàusula de jurisdicció i llei apli-
cable que remet a la llei anglesa i 
a l’arbitratge o jutjats de Londres. 

S’hi imparteixen àrees com a in-
troducció al dret anglosaxó, arrest 
de bucs, contractes de fletament 
de bucs, coneixements d’embar-
cament, economia marítima, ar-
bitratge marítim a Londres, cons-
trucció de bucs, legislació del me-
di ambient marí, entre altres.

Cal ressaltar que el Consolat de 
Mar ha jugat un pes molt  im-
portant perquè la Universitat de 
Londres es decideixi a apostar 
per Barcelona, com un dels seus 
principals centres formatius fora 
d’Anglaterra.

A l’edició d’enguany s’han abordat 
qüestions jurídiques d’important 
impacte en la indústria del trans-
port internacional, tals com el nou 
Conveni de les Nacions Unides so-

L’ÚLTIMA SETMANA DEL  JULIOL DE CADA ANY, L’ICAB 
ACULL LA BARCELONA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 
IN MARITIME LAW, UN CURS INTENSIU SOBRE DRET 
MARÍTIM, CERTIFICAT PER LA UNIVERSITAT DE LONDRES, ELS 
PROFESSORS DE LA QUAL ES DESPLACEN FINS A LA NOSTRA 
SEU COL·LEGIAL PER IMPARTIR LES DIFERENTS SESSIONS. 
A MÉS, TAMBÉ HI INTERVENEN ESPECIALISTES DEL NOSTRE 
PAÍS AIXÍ COM DIRECTIUS D’EMPRESES DEL SECTOR MARÍTIM 
PORTUARI DE BARCELONA, QUE OFEREIXEN L’APORTACIÓ 
PRÀCTICA DE LES MATÈRIES TRACTADES EN EL CURS. PER 
MIQUEL ROCA. COL·LEGIAT 25.731

bre el Contracte de Transport In-
ternacional de Mercaderies Total o 
Parcialment Marítim conegut com 
les Regles de Rotterdam. Aquest 
Conveni ha estat ja signat i ratifi-
cat per Espanya i es preveu la seva 
entrada en vigor en un futur pro-
per. També es va abordar quin serà 
l’enorme impacte que tindrà  la no-
va normativa sobre les empreses 
del sector així com els importants 
canvis legislatius a tenir en compte 
per tots els advocats especialitzats 
o interessats en el Dret Marítim i 
del Transport.

En la seva edició de 2012, està 
previst que s’hi tractaran matèri-
es com el nou embargament pre-
ventiu de bucs que recentment ha 
entrat en vigor, les noves normes 
arbitrals de la London Maritime Ar-
bitratiors Association (fonamentals 
per conèixer la resolució de dispu-
tes marítimes a través d’aquesta 
institució arbitral), la fi del tax-le-
ase com a mètode de finançament 
en la construcció de bucs i totes 
aquelles que fins a l’inici del curs 
siguin d’actualitat i d’interès per 
als nostres col·legiats. A més de la 
part purament acadèmica, el curs 
sempre afavoreix el networking

El contingut de les sessions el po-
dreu consultar a http://www.bdle-
zo.com/bissmal/

La Junta de Govern, en ses-
sió de 18 de juliol, va acordar 

desconvocar les eleccions per 
proveir els càrrecs del Comitè 
Executiu de la Comissió d’Advo-
cats/des Mediadors/es i decla-
rar electa la candidatura única 
proclamada integrada pels com-
panys i companyes següents:

President:
Jordi Casajoana Feliu

Vicepresidenta:
Blanca Nieves Barredo Gutiérrez

Secretari-tresorer:
Antoni Vives Matheu

Vocals:
Maria Mercedes Balasch Sagrera
Meritxell Bosch Torreblanca
Mireia Farré Ibáñez
Natàlia Flores Pujol
Marta Méndez Pichot
Jordi Palou Loverdós
Montserrat Pros Parellada
Antoni Vidal Teixidó
Carlos Villagrasa Alcaide
Isabel Viola Demestre
Carles García Roqueta

Elecció del 
Comitè Executiu 
de la Comissió 
d’Advocats/des 
Mediadors/es

36  SETEMBRE 2011  MÓN JURÍDIC  


