
Resum d'activitats

La Junta Gestora de la Societat Catalana d'Estudis juridics va reiniciar Ies

actuacions durant els mesos de setembre a desembre de 1994. En l'assem-

blea tinguda el 3 d'octubre de 1994, es van aprovar els Estatuts actualitzats i

adaptats a Factual normativa que regeix l'Institut. El Ple de l'Institut d'Estu-

dis Catalans els va ratificar el 22 de maig de 1995, despres de tenir l'informe

favorable de la Seccio de Filosofia i Ciencies Socials.

Van formar part dels socis iniciadors d'aquesta nova etapa Josep M. Mas

i Solench, que va actuar com a president en funcions, Ranson Pou i Serra-

dell, Joaquim Faus Pascuchi, Xavier Genover i Huguet, Josep Alfons Lopez

i "Pena, Jordi Oliveras i Badia, Montserrat Polidora, Oriol Sagarra i Trias,

Maria Capella i Pifarre, Francesc A. Lopez Sala, Joaquima Alemany, Lluis

Jou i Mirabent, Apel•les Carod Rovira, Remei Bona, Josep Cruanyes i Tor, i

Josep Lluis Serrate i Abadal.

El 19 de juny de 1995, es va reunir l'Assemblea Constituent de la nova

etapa a la sala Pi i Sunyer de l'Institut, en la qual es va elegir la Junta Direc-

tiva composta pels membres seguents: president, Josep M. Mas i Solench;

vicepresident, Ramon Pou 1 Serradell; tresorer, Xavier Genover i Huguet;
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Oliveras i Badia, i Maria Capella i Pifarre. En la mateixa assemblea es van
aprovar el pressupost de 1'entitat i el programa d'activitats.

El 14 de setembre de 1995, es va reunir per primer cop la Junta Directi-
va, la qual acorda fer l'acte d'inauguracio de les activitats amb una interven-
cid del president del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Sr. Gui-
llem Vidal.

El 23 de novembre de 1995, tingue lloc l'acte inaugural de les activitats

de la Societat a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, que

presidi el Sr. Manuel Castellet, president de l'IEC. El Sr. J. M. Mas i So-

lench va presentar la nova etapa d'activitats i el Sr. Guillem Vidal, president

del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, va donar la conferencia ,El

jurat, avui».

El 30 de novembre de 1995, la Societat es va adherir i va ser present a l'ac-
te d'homenatge a 1'advocat laboralista Francesc Layret amb l'ofrena floral at
seu monument erigit a la placa de Goya de Barcelona, conjuntament amb
1'Associaci6 Catalana per la Seguretat Social, l'Associacid Catalana de Medi-
cina Legal i Laboral, l'Associacio Catalana dejuristes Democrates, I'Associa-
cio Catalana de Dones de Carreres Juridiques, l'Associacio Catalana per a la
Defensa dels Drets Humans i 1'Associaci6 Catalana de Iuslaboralistes.

El 9 de gener de 1996, es va fer la reunid de la Junta Directiva en que es
va aprovar el dictamen encarregat per l'IEC sobre la ,possibilitat que to
l'Institut d'obrir delegations fora de l'ambit geografic de Catalunya,,; tambe
es va acordar de participar en els treballs de redacc16 del l)iccionari juridic
catala, que promou la Fundaci6 Jaume Callis.

El 31 de gener de 1996, es va reunir 1'Assemblea General Ordinaria de
1'associaci6, que va aprovar els pressupostos de l'entitat i el programa d'acti-

vitats presentat per la Junta. Seguidament, l'advocat Josep Manuel Gomez
Gonzalez, del patronat del part de Collserola parla sobre I'«Evoluci6 de la
legislacio cap a la protecc16 del medi ambient com a be d'interes coma. Es-
pecial consideracio de la legislacio urbanistica i del medi ambient de les Ines
Balears i Catalunya».

El 26 de febrer de 1996, a la sala Pi i Sunyer de I'Institut, el Sr. Eugeni

Gay i Montalvo, dega del C;ol•legi d'Advocats de Barcelona, va pronunciar
la conferencia «Rao i historia dels drets humans,,.

L'l I de juliol de 1996, es va celebrar 1'Assemblea General amb earacter
informatiu, en relac16 amb les activitats de la Societat, a la sala Pi i Sunyer de
l'Institut. Tot seguit, el Sr. Jordi Oliveras i Badia, advocat membre de la So-
cietat, va impartir la conferencia ,Sistemes de penes al nou Codi penal.
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Ferrer i Riba, professor de dret civil de la Universitat Pompeu Fabra, va pro-

nunciar la conferencia 4,es lleis 10 i 1 1/ 1996, del 29 de juliol, d'alinients, i

de modificacio de la Llei de tutela i institutions tutelars,,.

El dia 9 d'octubre de 1996, la junta Directiva va acordar de fer un estudi

sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l'etiquetatge de pro-

ductes alimentaris del 23 de setembre de 1996 i crea una comissio formada

pels senyors Josep M. Mas i Solench, Josep Alfons Lopez 1 Tena, Pere Cui-

xart, Joan Ramon i Soler, Cartes Prat i Massip, Josep M. Puig i Salellas, i Jo-

sep Cruanyes i Tor.

El 28 d'octubre de 1996, el professor Albert Balcells va presentar el Ilibre

de Josep M. Figueres El proces militar a Prat de la Riba (acres del consell de

guerra de 1902).

El 14 de novembre de 1996, a la sala Prat de la Riba de l'Institut, tingue

Iloc la commemoracio del cinquantenari del Congreso Nacional de Dere-

cho Civil, celebrat a Saragossa l'any 1946, que fou 1'inici dels treballs que

varen culminar en la Compilacio del dret civil de Catalunya, de 1960. Van

presidir I'acte el Sr. Anton Canellas, sindic de greuges de Catalunya, i Josep

M. Mas i Solench, president de la Societat. Van fer els parlaments Miguel

Montserrat Gamiz, doctor en dret i periodista, sobre «Evocac16n del Con-

greso National de Derecho Civil de 1946 celebrado en Zaragoza,, i Lluis

Puig i Ferriol, catedratic de dret civil de la Universitat Autonoma i magistrat

del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sobre l',,Origen i desenvolu-

pament de la Compilacio del dret civil de Catalunya».

Despres de ser elaborada i aprovada per la junta Directiva, el Plc de 1'Ins-

titut d'Estudis Catalans va acordar donar suport en la sessio plenaria del 21

d'octubre de 1996 a la declaracio sobre la sentencia del Tribunal Constitu-

tional, del 19 de setembre de 1996, sobre l'etiquetatge de productes alimen-

taris, que va ser donada a coneixer publicament i tramesa al Tribunal Cons-

titucional, al ministre de Justicia del Govern central, al president de la

Generalitat I al president del Parlament de Catalunya.
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